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Creo más en la pasión que en la ideología, o que en la 

teoría; es más, sólo cuando una ideología se vuelve 

apasionada, sentida como su propia carne, se transforma 

en fuerza real. De lo contrario las ideologías son meros 

divertimientos de academia. 

 

                                                                  ― Jaime Bateman 

 

 

 

We have to talk about liberating minds  

as well as liberating society. 

 

             ― Angela Davis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Abstrakt 
I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett 

dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till 

hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt 

dekoloniala pedagogier. 

                  Studien visar att akademin setts som en neutral och fristående institution, men har i själva 

verket fungerat som en institution för att legitimera eliten och maktstrukturer i samhället, både lokalt 

och globalt. På senare tid har nyliberalismen börjat inkorporeras i akademin. Det har som effekt att 

motståndet inom akademin försvagas på grund av en individualistisk och kompetitiv kultur, men ger 

även konsekvenser som assimilering och tämjande. Detta påverkar både studenter och akademiker. 

                  Det som krävs är en avlänkning från Nords idéer om positivism, modernitet, ekonomiskt 

tillväxt samt kunskap genom så kallat epistemisk olydnand. Detta kan ske på flertalet olika sätt, bland 

annat genom en om-politisering av akademin. Centrala element för det är dekoloniala pedagogier som 

skapar ett om-görande av samhället samt genom en deltagande forskning som river muren runt 

akademin och flätar samman den med sociala rörelser och samhället. 

                  För att detta ska vara möjligt behövs det en självkritik och en reflektion i kollektiv, 

tillfredsställelse över läraryrket samt inspireras av tidigare generation och globala Syd och Syd i Nord 

som ger ett tydligt exempel på att det går att tänka-känna-göra. 

 

Nyckelord: akademin, högre utbildning, dekolonialitet, dekolonisering, avkolonisering, pedagogik, 

avlänkning, nollpunktens hybris, modernitet, nyliberalism, kolonialism, bankundervisning, känntänka, 

participatorisk aktionsforskning 

 

 

Resumen 
En este ensayo, entrevisté a seis académicos para comprender cómo se puede entender la academia 

desde una perspectiva decolonial, así como qué oportunidades existen para trabajar de manera 

decolonial dentro de la academia. Para ayudar, he tomado las teorías de la educación bancaria, la hybris 

del punto cero, el desprendimiento, la violencia epistémica y las pedagogías decoloniales. 

                  El estudio muestra que la academia ha sido vista como una institución neutral e 

independiente, pero de hecho ha servido como una institución para legitimar las estructuras de élite y 

poder en la sociedad, tanto local como globalmente. Más recientemente, el neoliberalismo ha 

comenzado a incorporarse a la academia. Tiene el efecto de que la resistencia dentro de la academia se 

debilita por una cultura individualista y competitiva, pero también tiene otras consecuencias como la 

asimilación y la domesticación. Esto afecta tanto a los estudiantes como a los académicos. 

                  Lo que se necesita es una desvinculación de las ideas del Norte sobre el positivismo, la 

modernidad, el crecimiento económico y el conocimiento a través de la llamada desobediencia 

epistémica. Esto se puede hacer de varias maneras, incluso a través de una repolitización de la academia. 

Los elementos centrales para ello son las pedagogías decoloniales que crean una transformación de la 

sociedad, así como a través de la investigación participativa que rompe el muro alrededor de la academia 

y la entrelaza con los movimientos sociales y la sociedad. 

                  Para que esto sea posible, se necesita una autocrítica y una reflexión colectiva, una sensación 

de satisfacción con la profesión docente y la posibilidad de inspirarse en generaciones anteriores, en el 

Sur global y en el Sur del Norte, lo que proporciona un claro ejemplo de pensar-sentir-actuar. 

Palabras clave: academia, educación superior, decolonialidad, descolonización, pedagogía, 

desprendimiento, la hybris del punto cero, modernidad, neoliberalismo, colonialismo, educación 

bancaria, sentipensar, investigación-acción participativa 
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Abstract 
Within the framework for this essay I have interviewed six academics to attain the understanding of 

how academia can be viewed from a decolonial perspective as well as understand what possibilities 

exist for working de-colonially within academia. To assist I have used theories on banking education, 

The hubris of the zero point, delinking, epistemic violence and decolonial pedagogies. 

                  The study shows that academia has been viewed as a neutral and detached institution, but in 

reality, academia has functioned as an institution which legitimises the elite and power structures within 

society, both locally and globally. Lately neoliberalism has begun to be incorporated within academia. 

The effects are that the resistance within academia is weakened because of individualistic and 

competitive culture, but it also brings about the consequence of assimilation and taming. This affects 

both students and academics.  

                  What is needed is deflection from Northern ideas of positivism, modernity, economic 

growth, as well as knowledge through so called epistemic disobedience. This can be achieved through 

several different means, for example the re-polarisation of academia. Central to this is decolonial 

pedagogics that create a re-construction of society, as well as through participatory research that break 

down barriers around academia and interweave it with social movements and society. 

                 For this to be possible a self-critical and collective reflection is required together with a 

gratification in the teaching profession, inspired by earlier generations, the global South and the South 

in the North, that give clear examples that it is possible to think-feel-do. 

 

 

Keywords: academia, higher education, decoloniality, decolonialization, pedagogy, delinking, the 

hubris of the zero point, modernity, neoliberalism, colonialism, banking education, feelthink, 

participatory-action research 
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1. Inledning 

  “Educación para liberar o para domesticar” 

Utbildning för frigörelse eller för tämjande är ett budskap som en ofta kan se och höra i södra-centrala 

Abya Yala. Paulo Freire (1976:14) menade att undervisning aldrig neutralt, antingen ser en det som ett 

verktyg för frigörelse eller som ett verktyg för tämjande. Liknande tankar återfinns bland dekoloniala 

tänkare som menar att kunskapen är koloniserad och behövs därav dekoloniseras genom olika metoder 

beroende på ämnesområden (Mignolo, 2014:12). Istället för att fungera som ett komplement till sociala 

rörelser så har akademin fungerat som ett maktinstrument för att bevara det rådande kapitalistiska, 

moderna, patriarkala och koloniala system (Picq, Paza Guanolema & Pérez Guartambel, 2017:422).  

Pablo González Casanovas pratade om en intern kolonialism som han menade sträckte sig likt ett träd 

från sitt maktcentrum i globala Nord. Dessa maktcentrum kan vara stiftelser, organisationer eller 

universitet och har i sin tur subcentra som består av sina motsvarigheter, beroende på akademiska trender 

och mode, i globala Syd. På så vis behålls gatopardismo, status quo, och därav menar Silvia Rivera 

Cusicanqui (2012:101) att intellektuellas roll i imperiets dominans är avgörande.  

                  Men vad innebär detta i en svensk kontext? 

 

1.1 Akademins vita historia och nutid i Europa 

1735 delade den svenske naturforskaren Carl von Linné in människan i olika raser och utformade en 

rashierarki. 1859 gav Charles Darwin ut Om arternas uppkomst där han skrev om evolutionsteorin och 

hävdade att en del raser var överlägsna andra. Detta gav vetenskapen en ny grund och legitimerade 

europeisk dominans samt imperialistiska projekt (Caine & Sluga, 2009:132–133). Med den 

vetenskapliga rashierarkin som grund menade vita vetenskapsmän bland annat att afrikaner inte var 

jämlikar, varken kulturellt eller intellektuellt, så de ansågs sakna förnuft (Fredrickson, 2005:57–59). 

Darwins och Linnés teorier kom senare att inspirera både politiker och forskare till världens första 

Rasbiologiska institut (Forum för levande historia) som öppnade 1922 och som sedan kom att inspirera 

nazisterna (Ripenberg, 2019:19). Institutet fungerade bland annat som remissinstans för 

steriliseringslagen samt utförde koloniala övergrepp på det samiska och romska folket (Forum för 

levande historia). Akademins kunskapsproduktions håller sig dock inte inom akademins rum utan når 

ut till resten av samhället, inklusive till barn. Det är den rådande vetenskapen som ligger som stöd för 

undervisningen och genomsyrar hela samhället, så även de olika kunskapsområdena (Ibid:38–40). 

Maria Ripenberg berättar om hur skolbarn tidigare lärde sig ”nyttan med den vita rasens utbredning” 
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(Ripenberg, 2019:38), att det är nödvändigt att folkslag som är mindre företagsamma dör samt att 

’infödingar’ är lata (Ibid).  

                  Mycket har förändrats inom akademin. Idag har vi bland annat flera genusvetenskapliga 

institutioner, dekoloniala studier samt vithetskritiska studier. Trots att kritiska teorier till viss del lyckats 

etablera sig så består spänningen inom akademin då det även finns forskare som vill omtolka 

kolonialismen till något positivt (Kokkonen, 2016) som kallar dekoloniala studier för kränkhetsstudier 

(Rothstein, 2018), som försvarar att rasistiska partier bjuds in till universitet (Allwood, Andersson, 

Hägerland, Stolhoff-Sörensen & Valguarnera, 2019) och som är förintelseförnekare (Cantwell, 2003). 

Den strömning av forskare och högutbildade som förespråkar högerextrema tankar och idéer återfinns 

bland olika ämnesområden och har växt sig starkare sen slutet av 1990-talet (Hübinette, 2018). 

Dessutom återfinns det även personer som förnekar sociala strukturer och sociala skillnader till förmån 

av biologiska skillnader mellan kön (Bard, Olsson & Zetterholm, 2019), motsätter sig att implementera 

ett genusperspektiv (Lindborg, 2020) och som rentav ser kvinnor som ett hot mot samhället (Heberlin, 

Madison, Olsson & Zetterholm, 2020). 

 

1.2 Aqui se respira lucha 

Det finns en uppsjö av feministiska, postkoloniala samt dekoloniala tänkare, kända som okända, 

akademiska som icke-akademiska, som inte endast utmanar patriarkatet och kolonialismens sätt att 

förstå världen utan även feminismen samt påminner oss om att förstå vetenskapsproduktionen som 

sociala processer där maktrelationer är ofrånkomliga och att vi därav bör förhålla oss kritiska mot 

vetenskapen samt ifrågasätta makten (Ramazanoǧlu & Holland, 2002:10). 

                  Dekoloniala teorier härstammar från Abya Yalas urfolk samt till det afro-karibiska tänkandet 

(Mignolo, 2011:46), till skillnad från postkolonial teori som föddes i Asien och tar stöd av Europas 

poststrukturalism (Ibid:52), och omfattar en större tidsepok än det postkoloniala fältet genom att ta 

avstamp från koloniseringen av Abya Yala (Bhambra, 2014:115). De motsätter sig den europeiska 

logiken om universalismen och hänvisar därav inte en skola, utan erkänner att dekoloniala rörelser kan 

visa sig på olika sätt. Det exempelvis chicana/o-, Latinamerikansk-, Latina/o- Afrikanska samt karibiska 

filosofier har gemensamt är synen på kolonialitet som ett grundläggande problem i modern tid samt att 

dekolonisering är en nödvändig men oavslutad uppgift (Maldonado-Torres, 2011:2, 5). Teorierna gör 

skillnad mellan kolonialism och kolonialitet. Medan kolonialism innebär en ekonomisk samt politisk 

historisk relation där ett folks suveränitet ligger i en nations eller annat folks makt, åsyftar kolonialitet 

en relation av direkt social, politisk samt kulturell dominans som Europa etablerat, det vill säga 

imperialismen strukturella logik (Quintero, 2010:9). Då världens saknar en nollpunkt så anses ingen 

universalism vara möjlig att implementeras på ett sätt eller språk. Därav menar dekoloniala teorier att 
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målet måste vara en annan-universalitet nämligen en pluriversalitet, som tillåter att många världar 

samexisterar, ett universellt projekt (Aman, 2015:280–281). 

                  I Toward a Decolonial Feminism argumenterar Maria Lugones för att kategorier, dikotomier 

och hierarkisk logik är centralt för det koloniala, moderna och kapitalistiska tänkandet om kön, 

sexualitet och ras. Artikeln är en historisk och teoretisk fördjupning i varför feminismen bör göra en 

omläsning av det kapitalistiska, moderna och koloniala systemet, för att på så vis se vad som är dolt på 

grund av våra förförståelser av ras, kön samt deras relation till normativ heterosexualitet. Lugones menar 

att den koloniala tillämpningen av kön även skär genom frågor som ekonomi, ekologi, relationer med 

andevärlden, myndigheter samt kunskap (Lugones, 2010:742). 

                  Chicanafeminismen uppkom, i likhet med black feminism, ur en oförståelse av könsförtryck 

inom chicanorörelsen, den mexikansk-amerikanska medborgarrättsrörelsen. Rörelsen återspeglar en 

historisk feministisk kamp, men tar in en etnisk medvetenhet och skapar ett separatistiskt rum inom den 

politiska och historiska kontexten av chicanorörelsen. Den historiska anknytningen gör att migration 

spelar en viktig roll i chicanafeminismen (García, 1997:1–4). Vidare menar chicanafeminister att hur 

pedagogisk forskning bedrivs är avgörande för vilken och vems historia, gemenskap, samhälle samt 

kunskap som legitimeras. Därav är chicanafeministisk epistemologi viktig för att inte producera 

rasistiska och stereotypiska föreställningar, för att återta sin underkastade kunskap samt för att förlita 

sig på sin kulturella intuition. En viktig grund för såväl chicanafeministisk epistemologi som för 

kulturell intuition är inkluderingen av chicana-forskningsdeltagare i analysen av data, oavsett om det är 

förälder, student, administrativ personal eller forskare, för att på så vis möjliggöra chicanas att delta i 

att validera och producera kunskap (Delgado Bernal, 1998:574–575).  

 

1.3 El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor 

Jag växte upp med min pappas berättelser om hur hans lärare på universiteten föreläste om jämlikhet, 

mänskliga rättigheter, antiimperialism samt om kritiska teorier, men även praktiserade och 

förkroppsligade dessa tankar och idéer. De var alltid delaktiga vid strejker och demonstrationer, var 

fackligt aktiva, stöttade studentföreningar och de som hade erfarenheter från landsbygden och fattiga 

förhållanden tog med dessa kunskaper in i undervisningen. Dessutom stöttade de aktivt sina studenter 

i sitt samhälleliga engagemang. De vävde samman det akademiska med det politiska, det aktivistiska 

med det personliga och sociala. Sorgligt nog blev två av dem senare mördade av paramilitära grupper. 

                  Min pappas erfarenhet, historia samt berättelse om mötet mellan det politiska, sociala och 

det akademiska är inget unikt. Lärare har haft en stor roll i södra-centrala Abya Yalas historia. 

Universitetslärare som förespråkat och utbildat för jämlikhet, rättvisa, mänskliga rättigheter och 

antiimperialism har blivit förföljda, fängslade, torterade och behövt gå i exil. Än idag lever radikaliteten 

i den kritiska delen av akademin och visar hur akademi, politik och aktivism vävs samman (Lannvik 
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Duregård, 2015). Även om jag finner Sveriges akademi som väldigt tam så vet jag att radikaliteten och 

passionen finns även här. Min pappas berättelser om kamp, kärlek och solidaritet är det som inspirerat 

mig till denna uppsats. Como siempre he dicho; Su historia, es mi historia. För många urfolk är 

berättelser ett sätt att föra över vidare värderingar mellan generationer (Smith, 2012:145) och min 

förhoppning är att deltagarnas historier bringar hopp om en bättre värld och en bättre akademi, men 

även inspirerar och motiverar läsarna till både handling och kritiskt tänkande, med kärlek som guidning 

och metod (Sandoval, 2000:139). 

                  Det är även med kärlek som jag valt att skriva en del citat och rubriker på spanska. Rivera 

Cusicanqui menar att genom användning av tvåspråkighet som ett dekolonialt handlande tillåter en 

annan kunskapsproduktion (Rivera Cusicanqui, 2012:105–106). Med vetskap om att spanska är ett 

kolonialspråk, så är det de facto inte det akademiska språket (Mignolo, 2009:166).  

                  Spanskan är det språk som jag växt upp med. Det språk som jag talar med mina barn. Det 

språk som förenar hela min familj som är utspridd över tre världsdelar och åtta länder. Det är min 

historia och min nutid. Det är mitt familjespråk och en stor del av mig. Så om du inte förstår... översätt. 

Så som jag får göra med min engelska kurslitteratur. Och för citat se Bilaga 3. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att introducera vägar för att göra motstånd i skapandet av kunskap inom 

akademin, för att på så vis synliggöra den koloniala kunskapshegemonin samt visa att det finns annan 

kunskap som avlegitimeras. Förhoppningen är att detta ska leda till en självkritik inom akademin samt 

inspirera till ett om-görande av såväl pedagogiska samt forskande praktiker. Genom att lyfta 

erfarenheter från personer som verkar inom de kritiska fälten i akademin och genom användning av 

dekoloniala och frigörande teorier vill jag belysa frågor som; vem och vad är kunskap till för samt hur 

kan vi stärka det kritiska och dekoloniala tänkandet inom akademin? 

 

Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar kring erfarenheter av: 

         ➔ Hur positivistiska kunskapsideal påverkar vad som kan definieras som kunskap?  

 

         ➔ Hur nyliberalismen påverkar akademikers roll som forskare och/eller lärare? 

 

         ➔ Vad det finns för möjligheter och vägar för ett dekolonialt arbete i pedagogiska och  

                        forskande praktiker? 
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3. Tidigare forskning 

Det har skrivits en hel del om akademin, framförallt som en exkluderande värld och ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Jag har lagt fokus på den tidigare forskning som finns inom den svenska kontexten då det 

är mest relevant för min studie. Samtidigt vill jag lyfta den forskningen som finns om att dekolonisera 

akademin även om den inte förhåller sig till en svensk kontext, både för att jag anser det vara relevant 

för min studie, men även för att det är en viktig kunskap som en bör förhålla sig till samt inspireras av 

när en skriver om akademin, pedagogik och kunskap och framförallt dekolonialitet. 

 

3.1 Akademins (o)befintliga pedagogik 

År 2008 kom rapporten Bildning och pedagogik – En akademi för bildning av Gunnar Sundgren från 

högskoleverket. Sundgren menar att akademin framstår som en sluten samt självbelåten värld som 

främst fokuserar på meritering istället för att förbereda studenter på det praktiska yrkeslivets behov 

(2008:23). Vidare menar Sundgren att bildning är en oförutsägbar process som grundas i den enskilde 

individens positiva samspel med den sociala och fysiska omgivningen, vilket leder till ett växande ur 

bildningsperspektiv. Detta är en bild som akademin är oförenlig med, bland annat på grund 

förhandsbestämda mål som inte är anpassningsbara efter individens tidigare eller nuvarande 

erfarenheter, intentioner samt kunskaper, men även på grund av att de centrala mål som återfinns inom 

akademin inte tar utgångspunkter i beaktning vilket utgör ett allvarligt hinder för vidare 

bildningsprocess. Sundgren menar att den högre utbildningen bör arbeta utifrån att få studenter till att 

bli reflekterande handlingsmänniskor (Ibid:35–36). Därav bör grunden i undervisning vara bland annat 

att utveckla det kritiska tänkandet. (Ibid:42).  

                  Solbritt Schyberg (2007:13–16) lyfter hur högskolelärare på grundutbildningen inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen ser på sin egen pedagogik, inkluderat vad som sker 

utanför själva undervisningstillfällena. Avhandlingen visar att flertalet av de intervjuade inte reflekterar 

särskilt mycket över det pedagogiska. De har även svårt att beskriva vad som kännetecknar en bra lärare, 

en bra kurs samt hur studenterna lär sig. Schyberg kopplar ihop detta med teorin om tyst kunskap vilket 

innebär att en del av den kunskap en innehar görs mer eller mindre omedvetet (Ibid:100). Vidare visar 

det sig att den grupp som tycker det är viktigt med pedagogisk utbildning är samma grupp som menar 

att det pedagogiska är problematiskt, vilket även är här de yngre lärare återfinns. Övriga lärare är 

ointresserade och en del till och med uttrycker motstånd mot en utbildning i högskolepedagogik 

(Ibid:150). Schyberg använder sig av ”reflekterande professionella” och menar att lärare inte endast bör 

reflektera i rollen som forskare utan även som lärare. Genom att som lärare vara medveten om vad en 

gör som bidrar till studenters lärande, ha ett visst teoretiskt vetande om högre utbildning och lärande 
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samt reflektera över detta tillsammans med sina arbetskamrater kan det tysta kunnandet göras synligt 

och utvecklas till ett gemensamt språk. Detta leder till att det pedagogiska kunnandet kan granskas, 

bedömas samt eventuellt medvetet förändras (Ibid:152). 

                  Linda Murstedts (2014:31–33) undersöker hur studenters, inom samhällsvetenskapen, 

värderingar kan utgöra en del av lärandeprocessen. Mursteds avhandling lyfter att värderingar är 

ständigt närvarande i lärandeprocessen, oavsett vilken uppgift en lärare tilldelar. Studien visar att lärarna 

uppfattade det som att studenternas egna definitioner och värderingar kom i vägen för den definition av 

begrepp som läraren önskade lära ut och ansåg därav att studenterna tog ’omvägar’ till slutmålet. 

Murstedt menar dock att det viktiga är processen, inte vilka värderingar som uppvisas eller resultatet, 

samt att ’omvägen’ är viktig då det visar studenternas syn på sig själva och omvärlden. Lärares 

uppfattning om ’omvägen’ kan leda till att studenterna underskattar sig själva på då det saknas hänsyn 

till att förstå meningsskapande utifrån studentens perspektiv. Murstedt menar att om lärare förstår att 

studenter har en värderingsorienterad dimension så leder det till att läraren även kan förstå 

lärandeprocessen bättre. Det i sig leder till att lärare kan stödja sina studenter bättre genom att fånga 

upp och möte dem i deras lärande (Ibid:53–55). Vidare menar Murstedt att värderingsdimensionen blir 

mer påtaglig när studenterna har ett personligt band samt engagemang till ett begrepp, vilket är ett 

engagemang som kan användas för lärandeprocessen (Ibid:59). 

 

3.2 Att arbeta dekolonialt inom akademin 

I Decolonizing the curriculum skriver Elizabeth Charles om vikten att dekolonisera läroplanen genom 

att skapa såväl resurser som samtal mellan universitetets medlemmar om hur en kan tänka sig en 

läroplan som rymmer alla kulturer och kunskapssystem, med respekt för vad som lärs ut och hur det 

ramar in världen. Att dekolonisera läroplanen är centralt eftersom den visar vilken kunskap som 

värdesätts samt strukturerar de sätt som vi lär oss att både prata och tänka om världen. Att dekolonisera 

en läroplan handlar om mer än att byta ut innehåll, det handlar om att överväga flera perspektiv och 

skapa utrymme för att noga tänka efter vad vi värdesätter. Dekoloniala pedagogier är ett förhållningsätt 

som även inkluderar urfolks kunskap och sätt att lära samt möjliggör för studenter att utforska sig själva 

och sina värderingar samt att definiera framgång på sina egna villkor (2019:1–3). Det må vara 

bibliotekspersonal, kommunikatörer, informationspersonal samt akademiker som får utföra arbetet, men 

för att det ska blir en märkbar kulturell förändring så behöver de institutionens stöd (Ibid:5).  

                  Rodrigo Alonso Barraza Garcia (2014) har analyserat Escuela Intercultural de Diplomacia 

Indígena, EIDI, ett pedagogiskt projekt som utvecklats av bland annat olika urfolksorganisationer, 

utifrån omfattningen, arbete samt utmaningar. Projektet jobbar utifrån två element med syfte att avlänka 

sig från moderniteten. 1) den dekoloniala epistemologin som dekoloniserar akademin så att den upphör 

att vara ett avskild rum av elitism och istället övergår till ett samtalsrum på jämlika villkor samt med 
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traditionellt underordnade epistemologiska ramverk. 2) skolan tillåter framsteg i den kollektiva 

konstruktionen av en post-utveckling baserad på interkulturell dialog, kritisk pedagogik samt 

erkännande av mänsklig multi-universalitet, alla grundläggande krav för att dekolonisera social 

transformation (Ibid:15). Enligt Barraza Garcia söker arbetet som utvecklats inom EIDI ett erkännande, 

synliggörande samt ett värderande av dekoloniala initiativ som en upprorisk pedagogik (Ibid:35) och 

menar att EIDI lyckats med att skapa nya pedagogiska vägar, bland annat genom praktiserande av 

upproriska pedagogiker för ett kritiskt läsande av världen och på så vis tillåta ett om-skapande av 

samhället (Ibid:50–51). 

 

3.3 Akademin som en exkluderande värld 

Paulina de los Reyes har undersökt förekomsten av strukturell diskriminering mot anställda och 

studenter med invandrarbakgrund inom akademin samt metoder för att hantera diskriminering (de los 

Reyes, 2007:3). Studien utgår från ett intersektionellt perspektiv då de los Reyes menar att det är 

nödvändigt för att förstå hur diskriminerande strukturer både förhandlas och utmanas (bid:9). Studien 

visar att det finns variationer i hur hårt en drabbas, men att alla måste förhålla sig till faktumet att de 

kan bli utsatta. Detta innebär att diskrimineringen och rasismen inom akademin påverkar människors 

val, agerande och strategier, även i de fall diskriminering inte förekommer (Ibid:54). Vidare visar 

studien att de intervjuade kände att deras kompetens, insatser och meriter inte uppskattades internt, 

vilket gör att de känner att de måste kompensera sitt ’invandrarskap’ genom meriter (Ibid:44–45) eller 

genom att omge sig av vita vänner, studiekamrater och arbetskamrater (Ibid:17–18). Studien visar även 

att ’invandrarskap’ inte handlar om att vara utrikesfödd eller inte, då utrikesfödda rangordnas och 

placeras i ett A- och B-lag, där en i B-laget återfinner utomeuropeiska forskare samt forskare från 

Sydeuropa, vilket de los Reyes menar stämmer överens med den hierarkin och rangordning som 

återfinns i arbetslivet (Ibid:35). 

                  Lars-Olof Hilding har undersökt studenters berättelser om studieval och upplevelse av 

högskolemiljö för att se om de skiljer sig åt, hur pass stora skillnader är samt om det går att koppla dessa 

till studenternas bakgrund (Hilding, 2011:11). Studien visar att det är föräldrarnas utbildningsnivå som 

avgör om en studerar vidare på högskola/universitet, inte såvida ens föräldrar är utrikesfödda. Oavsett 

föräldrarnas ras/etnicitet så är studenter med högutbildade föräldrar uppfostrade till att högre utbildning 

är en del av att bli vuxen och därav ska göras förr eller senare. Studenter med lågutbildade föräldrar har 

tvärtom lärt sig att det finns flera vägar i livet att ta och beskriver att deras föräldrar uppmuntrat och 

stöttat oavsett val de tagit i livet. Tidigare studier har visat att studenter vars föräldrar är lågutbildade 

har införskaffat ett kulturellt kapital och på grund av det sökt högre utbildning, men Hildings studie 

visar att det handlar om att studier på högskola/universitet har slutat knytas till eliten och därmed 
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normaliserats och blivit en realistisk väg (Ibid:185). Även om Hilding tar upp intressanta och viktiga 

aspekter så anser jag att Hildings förklaringsmodell om att ras/etnicitet inte spelar in är bristfällig och 

enkelspårig, då det i rapporten Klassamhällets rasifiering av Anders Neergard (2018) tydligt 

framkommer att arbetarklassen blivit både könad och etnifierad. Det innebär att det inte går att se på 

klass, kön och etnicitet/ras som isolerade kategorier, utan det i intersektionen mellan dessa som bör 

analyseras (de los Reyes, 2007:9). 

                  Ovanstående artiklar analyserar akademin och/eller dess läroprocess, men undersökningarna 

i den svenska kontexten är inte gjord utifrån ett dekolonialt perspektiv. Utifrån att ingen av studierna 

har ett dekolonialt förhållningssätt inom den svenska kontexten så ser jag min studie som relevant. 

Artiklarna under 3.2 visar även på vikten av att påbörja en dekolonisering av lärande och akademin 

omgående vilket ökar relevansen på studien. 
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4. Material, metod och metodologi 

I detta kapitel kommer jag först att presentera uppsatsens empiri, deltagarna samt berätta om urvalet. 

Därefter övergår jag till att beskriva hur jag gått till väga med intervju, transkribering och kodning. Till 

sist redogör jag mina etiska överväganden, både på det juridiska samt teoretiska planet. 

 

4.1 Material 

Intervjudeltagarna i uppsatsen blev, i vissa fall efter tips, direktkontaktade av mig efter att jag gjort ett 

urval. Då jag undersöker erfarenheter inom akademin har jag valt att göra individuella semistrukturerade 

djupintervjuer.  

                  Akademin är ingen stor värld och risken för att identifieras på grund av för mycket utskriven 

information är stor. Därav kommer informationen att vara väldigt knapphändig. Deltagarna består av 

tre kvinnor och tre män som alla är mellan 50–65 år. De är fördelade i norra, södra, mellersta, västra 

och östra Sverige. De verkar inom fyra olika universitet och täcker tillsammans fem olika 

ämnesområden. Fyra av dem är lektorer och två är professorer, varav tre är mer eller mindre kända inom 

den svenska forskningsvärlden samt inom sociala rörelser. Allt detta är faktorer som kan påverka deras 

svar, tankar och reflektioner. Två av deltagarna önskar att inte var anonyma, Zahra och José A. 

 

4.1.1 Urval 

Enligt Soyini D. Madison (2005:20–22) är syfte/frågeställning samt urvalet två processer som pågår 

parallellt. Även om en inte alltid behöver utgå ifrån alla perspektiv så bör man alltid ha geografisk 

position, historisk och kulturella kontexter samt normer och regler i åtanke när en gör sitt urval för att 

det ska bli så bra som möjligt. Att urvalet och frågeställningen/syfte vävs ihop har varit väldigt tydligt. 

Min första tanke var att intervjua personer inom akademin oavsett förhållning och kunskap om 

dekolonialitet och på så vis besvara en frågeställning som var av en mer argumenterande och 

kritiserande karaktär. Efter att ha tänkt igenom vad jag önskar att denna studie ska vara relevant för i 

efterhand, ur ett etiskt perspektiv, så ändrade jag frågeställningen till att även handla om vad vägen 

framåt för en dekolonisering av akademin och därav ändrades urvalet till att intervjua personer som är 

väl insatta inom det dekoloniala fältet, inte bara teoretiskt utan även praktiskt. Denna ändring av 

frågeställning har inte endast påverkat urvalet utan ändrar hela studiens karaktär; från att ’hitta fel’ till 

att lyfta kunskap och möjligheter som finns inom akademin.  
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Patricia Hill Collins myntade the outsider within vilket innebär att en till en viss gräns tillåts ingå i 

maktens innanförskap vilket ger en speciell ståndpunkt där det går att se både den dispriviligierades och 

den privilegierades värld. Detta leder till att en kan urskilja mönster som andra inte förmår att se (Hill 

Collins, 1986:14–15). Feministisk ståndspunktsteori menar att missgynnade gruppers erfarenhet har ett 

kunskapsvärde samt placerar grupperna i centrum (Hartsock, 2003:36). Det räcker dock inte med att 

endast ingå i gruppen då det politiska medvetandet och/eller kampen anses vara viktig, därav heter det 

inte kvinnoståndspunkt (Lykke, 2009:138). Priviligierade gruppers förståelse för förtryck kommer 

aldrig att vara fullständig och därav är det missgynnade grupper som har rätt till sista ordet (Narayan, 

2004:218–221). The outside within tillsammans med feministisk ståndspunktsteori har varit grunden i 

urvalet efter ändringen av studiens frågeställning. Jag har därav valt att intervjua akademiker som har 

en koppling till globala Syd eller till Syd i Nord samt är en del av den dekoloniala kampen. Syd-Nord 

används för att visa på geopolitiska maktmönster med stora ojämlikheter, såväl ekonomiska som sociala, 

samt där Syd har en historia av koloniserad och Nord har en historia och eller nutid av kolonialism och 

imperialism (Dados & Connell, 2012:12–13). 

 

4.2 Intervjuguide och intervjun 

Jag utformade en intervjuguide (bilaga 1) som hade både öppna samt stängda frågor. De öppna 

frågornas intention var att låta deltagarna filosofera, tänka stort och teoretisera medans de stängda 

frågornas syfte var att få veta mer i detalj hur de resonerade kring sina handlingar. Vid intervjuerna var 

guiden dock inget jag följde strikt då frågorna ibland bakades in av deltagarna under andra frågor. Jag 

skickade även ut huvudfrågorna (bilaga 2) i förväg och informerade om att de fick hoppa över frågor 

som de inte kände sig bekväma med. 

                  Enligt Steinar Kvale ger intervjuer en mångsidig bild av den intervjuades erfarenheter, 

kontakter samt aktiviteter som genomsyrar hens handlingar, vilket leder till att personens agerande blir 

begripligt (Rennstam & Wästerfors, 2015:28–29). Madison (2005:28) menar i sin tur att styrkan med 

intervjuer ligger i den komplexa mångfalden av individuell subjektivitet som formas av minnen, åldring, 

längtan samt tvister som är oskiljbara från politiska möjligheter samt kollektiva strävanden. Jag 

inspireras dock framförallt av Linda Tuhiwai Smith och vad hon kallar för storytelling. Smith menar att 

varje individuell historia är kraftfull och bidrar till ett kollektivt berättande. För urfolk har berättandet 

fungerat som ett sätt att förmedla värderingar och övertygelser till yngre generationer för de ska vårda 

dem och förmedla dem vidare. På detta sätt fungerar berättelser och den berättande som en koppling 

mellan generationer samt mellan det förflutna och framtiden. Dessutom utbildar berättelser både hjärtat, 

kroppen, sinnet och själen (Smith, 2012:145–146). Min ingång inför samtalen har varit att gå ifrån den 

traditionella fråga-svara-kulturen för att istället bygga en relation där vi båda är samtalspartner. Genom 

att lyssna med ett öppet hjärta och med fullt engagemang och närvaro så kopplar jag ihop sinne och 
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kropp får till vad Madison kallar för ett sympatiskt lyssnande. Detta innebär att en går in i samtalet med 

en vilja om att förstå vad som sägs, inte med en motivation om att döma (Madison, 2005:32), samtidigt 

som jag förstår vad min samtalspartner säger som berättelser. 

                  Intervjuerna ägde rum mellan den 24 april och den 30 april. De varade mellan 1–2 timmar 

samt pendlade mellan det traditionella fråga-svara konceptet och samtal. Emellanåt kände jag av vad 

Anna Boucher (2017:100) menar är vanligt vid så kallade elitintervjuer, nämligen att den som intervjuas 

har en tendens att vilja styra samtalet. Jag kopplar inte detta endast till att de besitter en maktposition, 

utan även till den stora kunskap, i form av erfarenhet, som de besitter om akademin samt till den kunskap 

de har om kritiskt tänkande och olika teorier. Det vet vad de tycker, de vet vad de vill och därav så vet 

de även vad de vill förmedla, och vad de inte vill förmedla. 

                  Under intervjun visade det sig att två av de tillfrågade, Maria och Victoria, inte ville 

positionera sig som dekoloniala. Detta var inget som tidigare hade förmedlats när jag informerat om 

studiens syfte eller när jag skickat frågorna i förväg. Jag valde därför ändå att fullfölja intervjuerna och 

fick anpassa mig genom att fokusera mer på en del av frågorna och anpassa frågorna. Exempelvis istället 

för att prata om hur vi kunde stärka det dekoloniala arbetet inom akademin, så försökte jag komma in 

och prata om hur vi kan stärka det kritiska tänkandet inom akademin.  

   

4.3 Transkribering, kodning och analys 

Redan under transkriberingarna började jag se teman som jag skrev upp. Därefter läste jag 

igenom transkriberingarna en i taget, men hade denna gång även teorin i bakhuvudet och började koda. 

Sedan läste jag om alla transkriberingarna på nytt för att se vilka likheter samt olikheter som fanns. Jag 

har även letat efter erfarenheter av forskande och pedagogiska praktiker som bryter positivistiska ideal 

och som kan ses som ett motstånd mot rådande system samt kan förstås som dekoloniala, exempelvis 

deltagande forskning som kan förstås genom begreppet sentipensante samt erfarenheter av 

begränsningar av det rådande systemet, exempelvis hur nollpunktsepistemologin stänger ute en hel del 

kunskap. Jag har valt att inte stanna vid ett konstaterande utan vidareutvecklat vad det innebär och vad 

det kan leda till för att dels ge en djupare förståelse av de olika fenomenen, men framförallt för att på 

så vis möjliggöra för läsaren att även utanför studiens ram fortsätta se alternativa vägar och möjligheter 

för dekolonialt arbete.  

                  När en reducerar ett material kopplar en ihop olika händelser till en berättelse som förväntas 

ge en eller fler huvudpoänger, vilket för det viktigt att under reduceringen reflektera kring vad det är en 

vill förmedla (Rennstam & Wästerfors, 2015:122). Då studiens frågeställningar är centralt för vad 

studien ska förmedla valde jag att fokusera på de teman som besvarade frågeställningarna, men för att 

visa nyanser och spänningar så har jag även tagit med de olikheter som återfanns bland deltagarna. För 

att inte osynliggöra viktiga delar av materialet så finns det i kapitel 8. 
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I analysdelen har jag försökt att lyfta fram mycket citat som är möjligt. Dels för att läsaren ska 

se att analysen inte är byggt kring ett enda citat, att det egentligen inte finns en röd tråd, samt för att 

underlätta för läsaren att göra egna tolkningar. Jag ser det som en del i ett transparant arbete, att visa så 

mycket som möjligt av materialet. 

 

4.4 Etik som praktik och teori 

Enligt Madison finns det tre centrala aspekter i en forskning; deltagarnas dignitet, integritet samt 

säkerhet. Dessa ska alltid prioriteras vilket innebär att forskarens intresse är underordnad regeln att inte 

skada (2005:111). För intervjuer så innebär det bland annat en följer inhemska, internationella samt EU-

regler (Vetenskapsrådet, 2017:71). Detta då inspelningar innebär en behandling av personuppgifter 

(Ibid:27). När jag kontaktade deltagarna berättade jag att uppsatsen skulle behandla akademins roll som 

en kunskapslegitimerande samt kunskapsproducerande institution ur ett dekolonialt perspektiv samt att 

frågor jag önskade belysa var, vad och vem kunskap är till för samt hur vi kan stärka det kritiska och 

dekoloniala tänkandet inom akademin. Jag informerade även om att deltagandet var frivilligt samt att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Jag bad om samtycke för att spela in intervjuerna och 

berättade att de skulle anonymiseras vid transkribering och förvaras skyddat på en extern hårddisk fram 

tills publicering då de skulle raderas. Då det var speciella omständigheter på grund av covid19-pandemi 

gav jag alternativet att göra intervjuerna via internet och gav deltagarna möjlighet att bestämma dag och 

tid.  

 

4.3.1 Forskarens roll 

Andra etiska perspektiv att ha i åtanke vid intervjuer är att analysen påverkas av forskarens 

föreställningar samt tolkningar och är därav öppna för tvetydigheter (Rennstam & Wästerfors, 2015:29). 

Detta ger forskaren en maktposition, då det är forskaren som har sista ordet gällande tolkningar och i 

förlängningen hur intervjupersonen framställs (Madison, 2005:40). Jag är den som har bestämt syfte, 

urval och metod samt är den som kommer att ha slutordet gällande tolkning och analys, men deltagarna 

besitter en maktposition utifrån sina roller inom akademin (Boucher, 2017:99). Det får mig att tänka på 

the outsider within, men istället som the insider outside. Vi kommer med största sannolikhet att ha en 

hel del teoretiska och politiska åsikter gemensamt samt vår relation till länder utanför Europa och 

erfarenheter av rasismens exkluderingsmekanismer som tillkommer. Samtidigt så har de stor kunskap 

inom ämnet, lång erfarenhet av akademin samt sina positioner inom akademin. De har gjort en hel del 

forskning och skrivit x antal böcker, jag har inte ens tagit min kandidatexamen än. Extra tydligt blev 

detta när jag inför intervjuerna märkte att jag var nervös. Jag kände att jag skulle bli granskad och att 
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deltagarna på grund av all sin erfarenhet skulle märka minsta lilla fel jag gjorde. Vad ska de tänka om 

de läser slutarbetet? Kommer de tycka att det är svagt och naivt? Eller kanske känna sig attackerade? 

Detta gjorde att jag inte gick in med den säkerheten som jag förmodligen hade haft om jag valt att 

intervjua en grupp som inte hade den samhälleliga positionen. Så även om en forskare alltid använder 

sig själv som måttstock eller analysinstrument (Hilding, 2011:70) och därmed har en stor påverkan på 

materialet så har jag ständigt en känsla av att jag varken får göra bort mig eller provocera.  
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5. Teori 

Studien befinner sig inom fältet för dekoloniala studier som framförallt har utvecklats i Latinamerika 

(Mignolo, 2011:46). Då dekoloniala teorier är tankar och idéer som går att härleda långt bak i tiden 

utgör det därmed inte ett post-. Inte heller befinner vi oss i ett post- i historisk mening då kolonialismens 

och imperialismens epok inte är slut, utan endast tar nya uttryck (Maldonado-Torres, 2011:1). I den 

dekoloniala matrisen är kapitalismen en viktig maktkonstellation, men inte den enda, utan involverar 

exploatering samt dominans inom alla områden i det sociala livet så som auktoritet, ekonomin och 

arbete, kön och sexualitet samt kunskap. Därav så räcker det inte med att förstöra det kapitalistiska 

systemet för att förändra hela världssystemet då det inte kommer att förändra exempelvis det språkliga, 

epistemiska, pedagogiska, andliga, politiska eller sexuella och könade (Grosfoguel, 2011:11–13).  

 

5.1 Nollpunktens hybris och avlänkning 

Walter D. Mignolo menar att en gång i tiden ansåg forskare att den kunskap som ingick i deras 

discipliner var orörd av världens geopolitikiska konfigurationer där människor är rankade utefter ras 

och regioner är rasliga konfigurerade. Trots motstånd så anses än idag Nord ha kunskapen, Syd har 

kulturen, urfolk har visdomen och Angloamerikaner har vetenskapen. Från nollpunkten hybris 

kartlägger kunskapsfälten världen och dess problem, klassificierar människor samt projekterar i vad 

som är bra för dem. Därav menar Mignolo att en avlänkning från såväl det politiska som det 

epistemologiska samt dekolonialitet och dekolonial kunskap är nödvändigt för att föreställa sig samt 

skapa demokratiska och icke-imperialistiska/koloniala samhällen. Vidare anser Mignolo att illusionen 

om en universell kunskap genomsyrar idag naturvetenskapen, yrkesskolor, humaniora samt 

samhällsvetenskapen. Därav är epistemisk olydnad viktigt, då det möjliggör en avlänkning från 

illusionen av nollpunktsepistemologin (Mignolo, 2009:160–161). 

 

5.2 Bankundervisning 

Paulo Freire etablerade teorin om bankundervisning och menade att undervisning antingen användes 

som ett verktyg för frigörelse eller för tämjande och därav aldrig var neutralt (Freire, 1976:14). Genom 

relationen lärare-student som finns i bankundervisning blir studenten ett tomt kärl som endast fylls med 

vad läraren anser vara en värdefull kunskap. För studenten själv så är denna typ av undervisning oftast 

väldigt meningslös då hen inte får lära sig att ifrågasätta, koppla till sin egen verklighet eller bidra med 

sina egna tankar och idéer (Smidt, 2016:82). Enligt Freire är bankundervisning anledningen till att 

bildning och underkastelse vävs ihop och Ernst Lange menar att denna beskrivning utan tvekan går att 
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tillämpa för att beskriva den västerländska pedagogiken. Då bankundervisning gynnar status quo i 

samhället (Lange, 1976:15) menar Freire att undervisning inte bör handlar om att matas med den rika 

världens kunskap, utan istället om att problematisera och erövra sin värld. (Freire, 1976:7). 

 

5.3 Epistemiskt våld 

Begreppet introducerades av Gayatri Chakravorty Spivak för att förklara den process som uppstår när 

den starkaste rösten tar över och reglerar den svagare, vilket leder till att diskursen färgas av den 

starka rösten och andrafierar den svagare rösten (Spivak, 1988/2002:94). Mohantys formulering sätter 

begreppet i en kontext av imperialism: 

 

Modern kolonialism utgör i verklig mening en hegemonisk  

imperialism, som i maximal utsträckning utövar ett rationaliserat  

våld som når högre nivåer än någonsin tidigare – med eld och svärd,  

men också genom försöket att kontrollera hjärtan och sinnen. 

                                                                                                         (Mohanty, 1999:197) 

 

Kolonialism handlar även om att kolonisera sinne, kropp och hjärta, där är postkolonial teori och 

dekolonial teori överens. Det ter sig då inte så märkligt att jag använder mig av ett begrepp som beskriver 

detta fenomen, trots vetskap om att Spivak och Mohanty är postkoloniala tänkare samt den kritik som 

dekoloniala teorier gör gällande postkolonialism. Jag gör dessutom en bredare tolkning av vad 

epistemiskt våld innebär och menar att det inte endast handlar om en andrefiering, utan som Mohanty 

är inne på innebär det även den avlegitimering (Barraza Garcia, 2014:17), samt det stjälandet och 

utnyttjande som Nord gör av kunskap i och från Syd. Rivera Cusicanqui föreslår kunskapens “politiska 

ekonomi” för att se de materiella mekanismer samt de ekonomiska strategier som ligger bakom den 

akademiska strukturen (Rivera Cusicanqui, 2012:102). 

 

5.4 Dekolonial pedagogik 

Motstånd, meningsskiljaktighet samt olydnad har sina reella konsekvenser, även för idéer, politiska 

resonemang, sociokulturella och existentiella tankarna samt epistemologi enligt Catherine Walsh 

(2013:18). Walsh förstår dekoloniala pedagogier som metoder som även går utanför utbildningens samt 

skolan värld och menar, i likhet med Freire, att pedagogik ska förstås ”som en essentiell metodologi” 

både inom och för sociala, politiska, ontologiska och epistemiska kamper för befrielse. Walsh är 

inspirerad av såväl Freire som Frantz Fanon, men ser Freires begränsningar i att inte ta kön, ras och 
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kolonialism i beaktning och menar därför att dekoloniala pedagogiker går ännu längre i både praktik 

och teori (Ibid:29). 

                  Dekoloniala pedagogiker har sin grund i urfolks samt afroättlingars kamp om att tänka och 

bygga i och utifrån autonomi. De utmanar det statliga styret samt den globala/moderna/koloniala 

maktmatrisen (Ibid:28) och har det koloniala såret som gemensamt (Mignolo, 2009:161). Dess syfte är 

att praktisera vägar som öppnar upp för annat-tänkande samt återkomsten och återuppbyggnaden av 

handlingar som förstås pedagogiskt och samtidigt ifrågasätter samt utmanar de argument som ges för 

den västerländska moderniteten samt den koloniala makten. Detta genom pedagogiker som uppmuntrar 

ett tänkande utifrån och med nya rötter, praktiker, kunskaper, levnadssätt, men även andra rationaliteter. 

Samtidigt uppmuntrar de till möjligheter att känna, göra, existera, vara, tänka, lyssna, titta och att veta 

på annat sätt som är förankrade och inriktade mot både projekt samt processer med prägel av horisontellt 

och dekolonialt arbete (Walsh, 2013:28).  

                  I Pedagogías Decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir TOMO 

I finns flera exempel på dekoloniala pedagogiker, så som andinska, afrokaribiska och zapatistiska 

pedagogiker. 
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6. Analys 

 

Det första avsnittet tar upp frågor om erfarenheter gällande neutralitet och syftar till att besvara studiens 

första frågeställning om hur positivistiska kunskapsideal påverkar vad som kan definieras som kunskap. 

Andra avsnittet syftar till att besvara den andra frågeställningen om erfarenheter kring hur nyliberalism 

påverkar akademikers roll som forskares och/eller lärare. Det tredje avsnittet syftar till att besvara vad 

det finns för erfarenheter kring möjligheter för ett dekolonialt arbete i pedagogiska och forskande 

praktiker, först i rollen som lärare för att sedan gå över till rollen som forskare. 

 

6.1. El desarrollo desarrolla la desigualdad  

Såväl kritiska forskare som flertalet av deltagarna i studien menar på att det finns en stark tradition av 

övertro på positivism och objektivitet inom akademin. Denna ’neutrala’ och ’fristående’ 

observationspunkt kallar Santiago Castro-Gomez för nollpunktens hybris. Nollpunkten har alltid 

erhållits av globala Nord (Mignolo, 2009:160), vilket gör att akademin har fungerat som ett verktyg för 

att erhålla den europeiska överhögheten. Idén om en objektivitet och problemet med kolonialitetens 

kunskap är inte något som tillhör akademins förflutna (Lander, 2017:41). 

Zahra: Akademin vill påstå sig att den är neutral, men det finns all anledning att inte tro på den för att 

akademin har i mångt och mycket agerat med att legitimera maktordningen som finns och har alltid 

varit beroende av makten. För sina pengar och för allt annat. Iallafall i västvärlden.  

 

Ernesto: Det är ett stort problem i den svenska akademin. Och det här problemet för mig har alltid 

funnits. Framförallt det baseras på ett väldigt positivistiskt tänk. Ett tänkande som är väldigt grundat i 

positivismen som är att det finns ett objekt där. Jag kommer att studera det. Sen vad som händer rent 

politiskt och socialt eller vad det nu är för något, det är inte min grej för jag är forskare och min uppgift 

är att ta fram fakta. Punkt slut. […] Det där positivistiska tänkandet är väldigt problematisk och den 

lever kvar som en stark och hegemonisk logik i svensk akademi. Jag brukar säga att det är den starkaste 

logiken som vi har idag i den svenska akademin. Och det är just den positivistiska. 

 

Som Zahra säger så har akademin sett sig som objektiv och fri från samhällets övriga strukturer, men 

har genom sin forskning och kunskapsproduktion historiskt legitimerat de maktstrukturer som finns i 

samhället. Det vill säga akademin har målat upp en bild av att vara både utanför och ovanför resten av 

samhället och som vi ser i Ernestos citat är det något som lever kvar väldigt starkt inom akademin. Det 

går inte att prata om som något som tillhör det förflutna utan det påverkar än idag akademin och dess 

kunskapsproduktion. Rodrigo Barazza Garcia (2014:17) menar att akademin fungerar som en hierarkisk 

mekanism som exkluderar en del kunskaper genom att betrakta dem som vidskepliga, värdelösa, 

traditionella och påstå att de snart kommer att försvinna. På detta vis normaliserar och reproducerar 

akademin den koloniala skillnaden med mål att visa på skillnader för att på detta vis legitimera 

kolonisering. Jag förstår även uppdelningen i kunskap och ’annat’, som gör att exempelvis urfolks 

teorier inte räknas om teorier (Curiel, 2018), som ett sätt för akademin att legitimera sin existens samt 
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de personer som ingår och deras forskning. Om allt vore kunskap och alla i samhället var 

kunskapsbärare så förlorar akademin sin anledning till att existera. Detta syns tydligt exempelvis i 

debatten om hård och mjuk kunskap samt i kritiken mot genusstudier och antirasistiska studier. Vilket 

inte är så märkligt då både genusstudier och antirasistiska studier gör forskning i annat syfte samt har 

en bredare syn på vilka som kan vara kunskapsbärare och tar bland annat in missgynnade gruppers 

erfarenheter som kunskap. Kritiska studier utgör ett hot mot nollpunkten och därför behövs det utmålas 

som icke-kunskap vilket drabbar även den enskilde forskaren och dess kunskapsproduktion: 

José A: La primera versión de la tesis de doctorado me la rechazaron, porque mi enfoque era 

sociolingüístico y aquí hay mucha lingüística puro. […] Primera discusión con mi handledare. Él 

decía.... Imagínate, mi tesis doctoral es sobre la lengua después del exilio. […] Entonces el handledare 

me decía “tú no puedes hablar de política en la tesis”. 

 

Med argumentationen, som i José As fall var handledaren: 

José A: “Es que la literatura no puede ser comprometida, tiene que ser neutral. Y la ciencia tiene que 

ser neutral y la lingüística tiene que ser neutral.”  

 

Positivismen gör att vissa relationer och ämnen blir tabu inom akademin, vilket i förlängningen leder 

till att det inte räknas som kunskap, utan som ett tyckande. Det handlar om att etablera nollpunkten 

hybris som det enda sättet att tänka på (Walsh, 2017:19). Ernesto gör dock en distinktion i vilka som 

erhåller nollpunktspositionen: 

Ernesto: Självklart är det en del av en kunskapsproduktion som har varit väldigt mycket eurocentriskt 

och framförallt den akademiska kanon. Som har varit oerhört eurocentriska. Och med eurocentrism så 

menar jag inte det som produceras i Europa, utan det är en viss ideologisk förståelse kring vilka som 

ska ha det högsta, det bästa, de förnuftiga, universella idé om att det som händer i Europa händer överallt 

i resten av världen. 

 

Istället för att koppla ihop det med geografiska platser, som globala Nord, så menar Ernesto att det 

handlar om en ideologi. Jag uppfattar som att det handlar om mer än vem som säger vad då det såklart 

inte går att göra alla i Syd till en homogen grupp, lika lite som alla i Nord. Såklart återfinns det 

människor i Syd som är högerkonservativa och liberala, likväl som det finns dekoloniala rörelser i 

exempelvis USA och Europa. Ett exempel från det verkliga livet är när min farmor var så stolt över att 

ett av hennes barnbarn studerade på ett universitet i Europa. Detta trots att min kusin är den enda av tre 

kusiner som slutfört sina studier, men den internaliserade kolonialismen fick min farmor att tro att 

universitet i Europa är bättre, vilket fick mina icke färdiga studier i genus att vara bättre än min kusins 

färdiga studier i statsvetenskap. Jag förstår Ernesto utifrån vad som kallas för kolonialitetens kunskap, 

vilket innebär att kunskapen inte endast innehar ett eurocentriskt perspektiv utan även är formulerad i 

syfte för en kolonial dominans av kunskap (Lander, 2017:41).  

                  Anibal Qujiano erkänner att postmoderna teorier redan kritiserat vad han kallar för 

Totaliteten som tystat bland annat historier, språk och kunskap under flaggen av modernitet och 

rationalitet. Dock menar Quijano att detta är en begränsad samt intern kritik och att den därav av 
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förhåller sig till Europas historia och idéer och menar därför att kritiken utifrån kolonialitet, inte 

postmodernism, är avgörande (Mignolo 2007:451–452). 

                  Jag ser Quijanos kritik i snarlik med den feministiska ståndspunktsteorin som menar att 

missgynnade grupper har ett kunskapsprivilegium då de ser nerifrån och därmed tillåts se mer och därav 

kan komma närmare verkligheten (Hartsock, 2003:36), och därav blir kritik från priviligierade grupper 

en inifrån kritik. Här lyfter José A en viktig aspekt: 

José A: Hay un argumento que me parece clave qué es lo que se llama el privilegio epistémico. ósea 

quienes son considerados los que tienen el privilegio de definir qué es conocimiento y que no es 

conocimiento. Entonces mientras que desde la opción decolonial se plantea el derecho epistémico, no 

el privilegio epistémico.  

 

Istället för att, som ståndspunksteorin, prata om ett privilegium så handlar det snarare om den 

epistemiska rätten. Priviligierade grupper, i detta fall Nord, har makten att själva ge sig privilegiet att 

bestämma vad som är kunskap och inte, men rätten erhålls av missgynnade grupper själva. Denna 

distinktion är viktig då det lägger fokus på att det är en rättighet att få föra sin egen talan samt att det är 

priviligierade grupper som har privilegiet att dominera och bestämma över vad som är kunskap och inte. 

Det är på grund av privilegiet som den europeiska kolonialismen förde med sig det europeiska 

kunskapsperspektiv, där idén om ras som en naturalisering av de koloniala maktförhållanden som 

innebar Europas dominans ingick (Quijano, 2014:779). Under sekulariseringen på 1700-talet tog 

vetenskapen och filosofin den kristna teologins plats, därmed byttes Gud ut mot det europeiska 

förnuftet. Således formades den europeiska och imperialistiska kunskapen på nollpunktens språk samt 

var teopolitisk och egopolitiskt grundad. Denna grund legitimerar den positivistiska tanken om att 

kroppar och platser inte påverkar kunskap samt att kristen teologi och sekulär vetenskap sätter gränserna 

för kunskapskapande och uppfanns för att legitimera imperialistisk epistemologi (Mignolo, 2009:176–

177), vilket ger en förklaring till den långa tradition av kolonial och rasistisk kunskapsproduktion som 

kommer från akademin.  

                  Här anser jag att det är av vikt att lyfta fram kritiska studier som ett motstånd mot den 

koloniala kunskaps hegemonin. Tonen mot bland annat vithetskritiska, dekoloniala eller feministiska 

studier förstår jag handlar om rädsla för den forskning som dessa studier bedriver. En rädsla för att de 

visar på andra verkligheter samt utmanar nollpunktens hybris, kolonialiteten och makten på samma 

spelplan – vetenskapen. Det är genom tidigare rörelser vi idag har rum för att kritiskt granska och 

möjliggöra exempelvis denna studie vilket visar på att makten inte är så intakt som det vill ge sken av. 

Kritiska studier har dock gjort mer än så enligt Ernesto: 

Ernesto: Samtidigt som både postkolonialismen, klassfrågan, feminism har gjort det lite lättare för 

marginaliserade grupper att komma in i universitetet. 

 

Med vetskap om att akademin fortfarande inte har helt öppna dörrar vilket bland annat visar sig i de los 

Reyes studie (2007), så har det ändå blivit lättare över tid för missgynnade grupper att komma in i det 

akademiska rummet på grund av nya kunskaper och teoretiska perspektiv, vilket gör att även fler 
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erfarenheter ryms. Erfarenheter är viktiga, vilket epistemisk rätt, ståndspunktsteori (Narayan, 

2004:218–221) samt the outsider within (Hill Collins, 1986:14–15) visar genom att tydliggöra att 

marginaliserade gruppers erfarenheter utmanar teoretiska världsbilder och ”objektiva sanningar” samt 

visar på alternativa former av kunskap. Dock handlar representation inte om något symbolisk som 

endast leder till representation för representationens skull, då åsikter och analyser inte går att 

essentialisera. Det är dock av vikt att olyssnade röster och dess erfarenheter börjar vara rösterna som 

sätter agendan. Det behöver vara representation i både identitet, analys och slutsats och utgå kollektivets 

röster (Hill Collins, 1997:374) samt att den politiska kampen och medvetandet (Lykke, 2009:138).  

 

6.2 Staten, kapitalet och akademin sitter i samma båt 

Akademin i Nord har alltmer börjats genomsyras av den nyliberala logiken. Det finns idag 

marknadsanpassade styrningsformer och branding av lärosäten för att konkurrera om studenterna. 

Dessutom har det statliga bidraget för forskning minskat och det externa bidraget har ökat. Detta har 

bland annat lett till produktivitet samt kvantitet har hamnat i fokus (Carbin & Rönnblom, 2012:77). 

José A: Lo otro que me preocupa es por ejemplo en la Universidad ya muchos profesores y 

administrativos hablan de los kunder. ¡Así hablan, de los kunder! […] Mucho del lenguaje que se está 

utilizando en la Universidad es puro lenguaje de la empresa privada. Cómo eso de los clientes, cómo 

eso sobre konkurrent, lo de las competencias etcétera. 

 

Det går att se nyliberalisering av akademin i Sverige som ett logiskt steg i moderniteten/kolonialitet av 

två anledningar. Modernitet och kolonialitet är två sidor från samma mynt. Utan modernitet så finns 

heller ingen kolonialitet och tvärtom (Mignolo, 2015:26). För det första, som vi tidigare såg samverkar 

kunskap bland annat med kapital för att upprätthålla den koloniala maktmatrisen, eller kolonialitetens 

makt (Mignolo, 2007:477–478). Därav ser jag att det inte endast är genom kunskap – nollpunktens 

hybris, utan även genom kapitalet – nyliberalismen, som moderniteten behåller sin makt i akademin. 

Samtidigt, den andra anledning, så hjälper nollpunktens hybris att ’neutralisera’ nyliberalismen. Att 

avpolitisera det som ideologi för att på så vis skydda det mot att ifrågasättas som ett sätt att ideologiskt 

liberalisera akademin och dess kunskapsproduktion och legitimeras som ett adekvat och objektivt 

verktyg. Om den ’objektiva’ och ’fristående’ institutionen tillsammans med ’tänkarna’, de intellektuella, 

väljer nyliberalism så sänder det en signal till övriga samhället att de borde gå efter. Maria berättar hur 

nyliberalism påverkar akademin i dess riktning: 

Maria: Det är en självgenererande dynamik som handlar om att de som bedömer om din forskning är 

konkurrenskraftig är personer som befinner sig inom någon slags hierarkisk position och värnar om en 

viss, så att säga skolbildningspositionering och så vidare, och så vidare, och kan inte erkänna... kan inte 

läsa världen med annan kunskap. Visst konkurrensen är något som inte alltid premierar den bästa 

forskningen, utan den bästa utifrån de premisser som etablerats och premisserna är aldrig neutrala. 

 

Att det värnas om en viss skolbildningspositionering innebär att det endast blir en viss form av kunskap 

som har finansiärernas stöd, den forskning och kunskap som överensstämmer med finansiärernas 
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intressen. Det formar även konkurrensens villkor mellan forskarna då det inte längre handlar om kvalité 

utan om finansiärernas godtycklighet. Etablerandet av nyliberalismen inom akademins struktur innebär 

ett underlättande för akademin att fortsätta producera kunskap som legitimerar en viss maktordning, 

och fungerar, återigen, som ett verktyg för makten att inneha kontrollen och skapandet av samhällen.  

                  Återigen menar jag att kritiska studier här är centrala för att göra motstånd mot även den 

liberala logiken. Dagens samhälleliga ordning är inte en naturlag. De är skapad av människan och kan 

därav även om-skapas av människan. I denna process menar jag att akademiker har en central roll, inte 

endast som en aktör som utmanar vetenskapligt utan även som en aktör som utmanar i rollen som lärare. 

 

6.2.2  La dimensión del/de la maestrx 

  

Akademin fyller för moderniteten två funktioner i samhället; att utbilda nya, lydiga, medlemmar samt 

att kontrollera vem som får komma in och vilken kunskapskapande som avisas, tillåts, skrivs ner och 

höjs (Mignolo, 2009:176).  

Victoria: Jag menar den nyliberala akademien är grundad i att kollektivt arbete bestraffas. […] Och jag 

har sett mer än en gång kollegor som har fått stryk i deras utvärderingar för att det står hur underautonom 

hon eller han är, eller hen är, för att hon han hen har jobbat hela tiden tillsammans med andra. Så idén 

att jobba i kollektivt är istället för en styrka någon slags svaghet, är väldigt närvarande.  

 

Zahra: Det närmsta jag kan beskriva dagens akademi är som ett feodalsystem. Det finns olika feodaler 

som bestämmer över sin lilla by. […] Detta gynnar dem som har dessa makter. De kan heller inte vara 

kritiska mot sådana maktstrukturer för att alla har sin egen verksamhet på något sätt. Och tyvärr är detta 

inte bara något som man kan räknas som höger-vänster skala. De som har håller i kritiska studier, de  

gör också samma sak. […] För att de själva måste också helt och hållet omstrukturera sig och bryta alla 

vänskapskorruptionsband. Det är ett helt nytt arbetssätt. Man måste vara mycket öppen för att använda 

annat och vara modig och våga göra annat.  

 

Att kollektivt arbete ses som en svaghet förstår jag som en del av ett större system och ser det därav 

som en genomtänkt strategi (Walsh, 2017:12). En individualisering gör ett tidigare kollektiv till 

splittrade individer, som är beroende av finansiärerna för att forska och därmed lättare att kontrollera. 

Därav förstår jag konkurrens som ett strategiskt sätt att tämja motståndet, då en inte biter den hand som 

föder en. Maria Carbin och Malin Rönnblom (2012:81) beskriver det som att det sker en avpolitisering 

eftersom alltmer stiftas i termen av individuella val och mindre handlar om kollektiva praktiker. 

                  Vid diskussion om dagens rasistiska/nationalistiska/koloniala kunskapsproduktion så 

belyste en del av deltagarna ett annat problem inom den svenska akademin: 

José B: Det som för mig är viktigare är att kunna gå djupare in på de som har kritiskt tänkande utan att 

ha råd att säga det.  Det har de hämtat på grund av den här maktpositionen som de använder sig av för 

att kunna få forskningsmedel eller för att kunna få folk runtomkring att hjälpa, att lämna in 

forskningsansökningar eller få igenom olika typer av kursplaner. De kan vara kritiska mot dem som är 

riktigt kritiska genom att osynliggöra dem. 

 

Zahra: Det som jag poängterar är att vi skådar nu en ännu mer sorglig historisk händelse. Att de kritiska 

studier de håller på att anamma samma förhållningsätt som dem som de kritiserar. Den traditionella... 

där de börjar kritisera de [hör inte] synsätten, men själva gör det utifrån en strukturering som liknar den 
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traditionella. Det är det som dödar riktigt kritik. (…) Det är det system. En neoliberalistiskt system av 

konkurrens. Tyvärr blir till och med de kritiska rösterna också uppslukade av detta. De börjar själva 

också bygga sina egna små feodala samhällen som gör att de också utesluter dem som är kritiska mot 

deras system.  

 

En röd tråd var när kritiska röster anammar den struktur och kultur som de själva kritiserar. Rivera 

Cusicanqui (2012:98) berättar om hur en del kritiska akademiker i Abya Yala har anammat Nords 

akademiska kultur, hierarki och elitism samt bygger ett eget imperium inom ett imperium och därav inte 

förändrar maktförhållandena. Jag ser anammandet av den hierarkiska och kompetitiva kulturen samt 

exkluderingen av en del kritiska röster som deltagarna och Rivera Cusicanqui berättar om som en del 

av systemet och som ett exempel på det ultimata slutmålet av tämjandet; en internaliserad kolonialism 

som leder till assimilering och berör även den tredje rollen akademikerna har, lärarskapet. När lärarna 

är tämjda fungerar de som fogliga utbildare för att upprätthålla systemet även som pedagoger under 

utbildningsmomenten. Rollen som pedagog kan ses som en central del i status quo då utbildning är det 

viktigaste verktyget för att bryta tystnadens kultur, som uppstår på grund av elitens herravälde (Freire, 

1976:13). 

Victoria: Vi är tränade som forskare, oavsett vilken tradition vi än kommer ifrån, att vi vet mer än 

andra. […] Vi är tränade i detta ”och vi är bärare av vetenskap”.  

 

Zahra: Relationerna blev mycket mer styrda uppifrån. Detta gör att nyfikenheten och att vara kritisk 

från studentsidan och sådant fick inte plats. De röster som kommer från samtid fick inte så mycket plats. 

[…] Det är organiserat på samma sätt och det tvingar studenternas position att alltid vara i en 

underordnad position. Det fördärvar universitet att förnya sig och få nya röster. 

 

Jag förstår det som att systemet tränar lärarna i att ha en ojämlik relation både gentemot samhället samt 

studenterna. Detta gör lärarna till subjekt och studenterna till objekt, då eleverna målas upp som 

okunniga, passiva och icke-ifrågasättande (Smidt, 2016:84). Därmed skapas en kultur inom akademin 

där lärare och student ses som varandras motsatser och där studenten matas med föreställningar, ord och 

omdömen som passar den läraren och därmed tjänar systemet (Freire, 1976:14), så kallat 

bankundervisning – läraren pratar och studenterna lyssnar, läraren disciplinerar och studenterna blir 

disciplinerade (Smidt, 2016:84). Sundgren (2008) samt Murstedt (2014) bekräftar studenternas 

underordnade kunskapsposition samt att studenternas eget reflekterande och utvecklande av kritiskt 

tänkande inte är i centrum i läroprocessen. Jag menar att detta är en tämjande pedagogik och är systemets 

slutmål – tämjda lärare som tämjer framtidens akademi. Vad händer då med de som vägrar assimilering? 

José A: Hay una expresión en la universidad que se llama vassa armbågar. […] Hay grupos de 

corrupción en la universidad. No son tan abiertos, son muy sutiles, pero hay. Y si no perteneces a ese 

grupo pues estás afuera. […] La universidad es un centro de poder. Y ese centro de poder, la gente lucha 

ahí y construyen sus núcleos de poder para mantener el poder. 

 

José B: Jag kan inte räkna med att jag kan ha någon kollega där som kan stå på min sida, utan jag måste 

anpassa mig… eller helt enkelt underkasta mig deras vilja om jag ska ha någon sorts arbetsro. Det blir 

härskartekniker. Som gör att jag inte existera utifrån den person jag är, utan jag måste hela tiden anpassa 

mig till deras egna premisser. 
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Ernesto: Jag brukar säga ”för att bekämpa institutionell rasism. Eller institutionellt patriarkat. Måste 

man inte arbeta individuellt.” Du kan inte. För är du en individ så kommer du att petas ut direkt eller så 

kommer du att avlegitimeras på olika sätt. […] Så kan du inte etablera en grupp med olika människor 

som hänger med i den förändring som man vill göra, då är det bättra att hålla tyst och göra sitt jobb och 

that’s it. Eller byta jobb. Men aldrig ensam. 

 

Jag ser det som tydliga exempel på vad som sker när systemet lyckats splittra ett kollektiv. Det blir 

exkludering av de som står ensamma, de som vägrar assimilering samt inte har ett kollektiv att luta sig 

mot.  

 

6.2.1 Educación para liberar o para domesticar 

Pedagogik handlar om att påverka människor i syfte att de genom inlärning på bästa möjliga 

sätt ska formas i linje med vad samhället önskar göra dem till, det vill säga att det handlar om 

att uppfylla samhälleliga mål. Därav har pedagogik generellt en normativ utgångspunkt och ser 

individens utveckling och behov som parallellt med samhällets behov, oavsett om det är en 

person, staten, en organisation eller universitetet som har ett mål med en (Sundgren, 2008:29–

30).  

Victoria: Min bedömning är att kurser [pedagogikkurser för universitetslärare] på [universitet] är att de 

är riktade till ett neoliberalt universitet där studenter ska läsa vissa sker för att prestera etc. 

 

José B: Pedagogikkurserna är en bekräftelse på den här indoktrineringen som jag kritiserar. De hjälper 

oss att upprätthålla det här systemet. De ifrågasätter inte pedagogiken. Framförallt inte det här 

hierarkiska pyramidala sättet att skapa auktoritet i kunskap. Man får olika tips på hur man ska föreläsa 

så att folk inte försover sig och kanske hur man ska kommentera utan att man ska kränka människor. 

Men inte sådana revolutionerande tankar om hur vi ska kunna skapa ett kunskapssamhälle. Och hur 

skulle universitetens omvandlas till en jättestor revolutionär institution. Inte i vänstertermer utan 

revolutionär institution i termen av kunskap 

 

Genom att förstå pedagogik som en form av samhällelig uppfostran kan vi se att systemet gör vad den 

kan för att överföra värderingar som främjar dess nyliberala syfte samt intentionen av tämjande, men i 

detta fall av studenterna. Därav ska studenterna lära sig att prestera, fokus ligger inte på att bli 

självständiga och självtänkande personer. Studenterna fyller en viktig funktion då de inte endast är 

akademins framtid utan även samhällets. De pedagogikkurser som José Bs och Victorias arbetsplatser 

tillhandahåller ger akademikerna verktyg för att upprätthålla ett tämjande av studenter, framtiden. 

Genom den rådande pedagogiken blir studenter tomma kärl då de endast innehar bankkunskaper. Detta 

gör att studenter lär sig att vara passiva, att inte ifrågasätta samt gör att unga människor bär på en 

alienationskänsla som gör att de känner sig röstlösa samt oförmögna att påverka världen, framförallt för 

redan missgynnade grupper (Smidt, 2016:82–84). Systemet gör att desto mer studenten anpassar sig till 

rådande förhållande desto, mer framgångsrik anses undervisningen vara. Det är denna genom process 

bildning blir underkastelse och status quo i samhället upprätthålls (Freire 1976:14). 

                  Därav har och är akademikerna en central roll (Rivera Cusicanqui, 2012:101) då de kan 

använda sig av en tämjande pedagogik i form av bankundervisning där det sker en kunskapsöverföring 
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av bankkunskaper eller så de använda sig av upproriska och dekoloniala pedagogier med syfte att få 

studenterna att tänka kritiskt samt att praktisera och förkroppsliga vad de lär sig.   

Här ser jag en viktig samhällelig grupp som har stor påverkan på framtiden, lärarstudenterna som 

kommer att ’uppfostra’ kommande generationer. Det blir här väldigt tydligt att pedagogik fungerar som 

ett verktyg för politiska mål (Ibid:31). Exempelvis så har Ajagan-Lester visat att pedagogiken samt 

pedagogiska texter blev under utformandet av nationalstaten i Sverige en viktig del i skapandet av 

föreställningen om en homogen och nationell identitet (Bayati, 2014:15). Enlig Walsh (2013:19) så 

finns det en intern maktregim inom universitetet som är skapad uppifrån. Maktregimens syfte är att 

införa endast ett sätt att tänka på, eller rentav ett agerande utan tänkande. Jag menar att ett icke-tänkande 

subjekt blir ett ofarligt subjekt, då det blir ett följande subjekt som inte ifrågasätter eller gör motstånd. 

Det finns dock skillnader på de olika kurserna som ges i landet: 

José A: Yo sé que varios profesores de [universidad] han sido invitados a África, a distintos lugares, 

porque esa experiencia es bien interesante. A mí me gustó. Es de lo más positivo que yo he encontrado 

en la universidad de [ciudad]. […] Y te cuento, los cursos que yo hice ahí fueron de los más difíciles 

que yo haya hecho. Porque fueron bien exigentes, pero muy prácticos y hubo mucha discusión. Ahí 

como que la gente que llegó era la gente más motivada. 

 

Det finns positiva exempel och kurserna som José A har gått är en del av dem. Kanske finner vi svaret i 

att det var de mest motiverade som tog sig tiden att gå på kurserna samt att de fick inspireras och lära 

sig av andra delar av världen utanför Europa. Systemet verkar dock på flera på plan, så även den 

administrativa: 

José B: Hela systemet är gjort för att vi ska indoktrinera studenterna. För att vi inte ska tänka nytt. 

Terminsplaneringen gör att vi hela tiden måste använda det gamla, för vi ska jobba det minsta möjlig i 

planeringen av kurser. Det gör att man har en benägenhet att använda samma litteratur, samma texter, 

samma upplägg hela tiden. Det går inte bryta sig loss från den dynamiken om man inte vill bli straffad 

själv. Så det innebär att man måste hela tiden utsättas för att läsa nya texter och hamna i situationer där 

man inte hinner förbereds sig bättre, så de nästan undviker det. Så det är bäddat för konservatism och 

gamla tankar 

 

I likhet med Elizabeth Charles (2019) tar flera av deltagarna upp aspekten av att förnya kurslitteraturen. 

Att dekolonisera läroplan samt kurslitteratur handlar inte endast om att byta innehåll utan om att 

överväga flera perspektiv och därmed skapa rum för att noga reflektera över vad vi värdesätter (Ibid:3), 

men som José B säger så är akademin uppbyggt för att lärarna inte ska ha tid att hitta ny kurslitteratur, 

läsa in sig på nya områden, och så vidare och blir därav lärare som följer den ’plan’ som finns. Bristen 

på tiden motarbetar lärarnas möjlighet till egen bildning och begränsar deras möjlighet att förändra. På 

så vis fortsätter nollpunktens hybris att ha kontroll över vad studenterna lär sig, och inte lär sig. Ernesto 

menar dock att det finns ett annat problem: 

Ernesto: Vad jag kallar white washing det är att avpolitisera väldigt många författare som har varit 

väldigt väldigt politiska på den tiden. […] Medelklassborgerligheten tvättar bort det man inte tycker om 

och då blir det lite spännande. […] Foucault, Michel Foucault. Alla känner till. Han är accepterad. Jag 

brukar säga att borgerligheten har accepterat honom inom universiteten. Han är inte farligt på det sättet. 

Han är ingen Marx som är lite mer farlig. […] Eller att man inte tar upp överhuvudtaget. Postkolonialism 

är också Ho Chi-Ming. Ho Chi-Ming från Vietnam. Han som kämpade mot USAs trupper och vann 

dessutom. Och hans texter läses överhuvudtaget inte som postkoloniala. Han var antikolonial in i 
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märgen. Men, det är inte lika spännande. Det finns geopolitiska intressen i Sverige för att inte läsa 

sådana. 

 

José A: Muchos profesores suecos, tanto de lingüística como de literatura, decían “No pero la literatura 

que se escribe en Latinoamérica son puros panfletos. Porque son puros comunistas los que escriben 

allá”. Yo me recuerdo que tuve una discusión con una profesora que decía “No ese Eduardo Galeano es 

un comunista, es un peligroso”.  

 

Det finns flera sätt att tämja studenterna på. Om universitetslärarna trots tidsbrist ändå förändrar 

kurslitteraturen så går det att balansera med att avpolitisera teoretikerna – tvätta dem rena och göra dem 

mer lagom, mindre farliga. Den politiska uppfostran blir väldigt tydlig här. Det är här jag kopplar in 

epistemiskt våld, men ger det en bredare innebörd. Jag ser både neutraliseringen i form av rentvättande 

samt avlegitimering av kunskap som ytterligare ett uttryck för epistemiskt våld. Det handlar inte endast 

om en andrefiering av personen, utan även av dess verk – det är inte kunskap, det är något annat. Genom 

epistemiskt våld kan inte litteraturen eller de olika kritiska traditionerna ’radikalisera’ studenterna. 

Status quo består och nollpunktens hybris består. 

                  Förutom genom litteraturen så uppfostras studenternas in i den nyliberala ideologin av den 

’neutrala’ akademin:   

Victoria: Jag skäms och mår jättedåligt när jag måste säga till mina studenter att ”hallå om du vill 

söka till doktorandutbildningen kanske du inte ska… då är det bättre om du skriver din 

masterutbildning själv. Annars om ni ska jobba tillsammans så måste ni tydligt synliggöra 50 procent 

och 50 procent och sen då vem som står först.   

 

Den individualistisk kultur och konkurrens når inte endast universitetslärarna utan även studenterna 

bland annat genom att bestraffa samarbete och göra compañerxs till konkurrenter. Jag ser detta som en 

normaliseringsprocess med syfte att studenterna inte ska ifrågasätta vare sig konkurrens eller 

individualism ute i samhället eller i en eventuell framtid i akademin. Risken är stor att studenter inte 

endast ser det som en självklarhet utan att vi även reproducerar det och för det vidare. Här måste jag 

ännu en gång trycka på hur viktigt det är att bryta denna spiral, framförallt inom lärarutbildningen. 

 

6.3. Luz en lo oscuro 

José A: Yo veo primero que hay mucho profesor que es muy cómodo, que no son profesores porque 

quieran ser profesores sino porque les va bien trabajar ahí. Pero no son profesores, no son maestros y 

no tienen una formación pedagógica adecuada.  

 

Jag gick in med en intention om att framförallt analysera pedagogiken samt val av läromaterial i 

akademin, men samtalen tog mig in på andra vägar. Men det svala intresset för pedagogik och 

läromaterial som är annat än text från hälften av det intervjuade, vilket även var de som antingen gjorde 

en omtolkning, inte ville positioner sig eller som var tveksam till dekoloniala teorier, förklaras av  

José A och säger något om varför dagens akademi lyckats tämja akademikerna till att generellt 

upprätthålla en bankundervisning. För exempel på hur frångå traditionell undervisning se bilaga 4. I 
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likhet med Schyberg (2007) så visar samtalen att de som är mest kritiska mot dagens (o)befintliga 

pedagogik är de som ser det som ett viktigt verktyg för ett bättre samhälle och av deltagarna är det 

endast José A som gått in i universitetet med intention att jobba som universitetslärare. Även om övriga 

deltagare säger att de uppskattar och tycker om sitt jobb som lärare så är José A den enda som haft 

läraryrket som önskan och som framförallt refererar till sig själv uttryckligen som lärare, inte som 

akademisk titel eller forskare. Jag ser denna brist på tillfredställelse för att ’endast’ vara lärare som en 

stor del av det som överhuvudtaget möjliggör systemet att använda konkurrens som ett verktyg, då en 

som akademiker inte behöver känna av behovet av forskning i samma utsträckning ifall en inte går in 

med en intention och önskan om att endast forska. Som jag tidigare nämnt så ser jag universitet som en 

central plats att utmana den koloniala kunskapshegemonin, men jag ser även den genuina 

tillfredsställelsen samt medvetandet om lärarens otroligt viktiga roll som central för att som 

universitetslärare jobba dekolonialt och mot en avlänkning. Genom epistemisk olydnad kan akademiker 

möjliggöra en avlänkning från illusionen av nollpunktsepistemologin och därmed vägra både tämjning 

och assimilering. Den epistemiska olydnaden innebär att inte längre kräva att få ingå i humanitas utan 

att istället avlänka sig från Nords idéer om mänskliga ideal, modernitet, ekonomiskt tillväxt och 

välstånd, (Mignolo, 2009:160–161) samt kunskap och därmed även avlänka sig från den koloniala 

maktmatrisen (Ibid:178). I praktiken innebär det att inte endast avlänka sig från tron på positivismen, 

utan även från den nyliberala ideologin och tron på endast en universell värld. 

                  Så som jag anser det vara viktigt vilka leksaker vi ger våra barn, men att det är uppfostran 

som är det grundläggande så ser jag att även om det är viktigt att dekolonisera kurslitteratur och läroplan, 

är det genom pedagogik vi lär oss hur vi i praktiken kan använda det vi lär oss. Walsh (2017:20) menar 

att det är i sprickorna, det som sker lokalt, som ger orsak, position, plats och förverkligande till praktisk 

dekoloniala pedagogiker. Sprickorna är utrymmen för förnekande-och-upprorisk skapelse, för att göra 

det praktiska teoretiskt och det politiska pedagogiskt. För ett annat-görande eftersom det är i sprickorna 

som det pedagogiska och det dekoloniala vävs samman och ger hopp (Ibid:31–36). Jag menar att 

utbildningsvärlden som är del av vår vardag har stor möjlighet för att utrymma sprickor. Såväl studenter 

som lärare tillbringar många timmar i dessa rum och med dekoloniala pedagogiker som verktyg ser jag 

mötet mellan läraren och studenter som möjlighet att åstadkomma sprickor. 

Zahra: Förutom att man tar studenterna på allvar, vilket jag tycker att man ska. Det är inte bara 

studenter, till och med som förskolelärare så ska man ta dem barnen på allvar. Att ta någon på allvar har 

ingen åldersgräns. När det gäller den relationen mellan lärare och studenter eller barnen är samtidigt att 

man ska komma ner från piedestalstolen, som allvetande. […] Sen ska det finnas en känsla av att vi 

tillsammans bygger upp en kunskap... producerar kunskap och utvecklar kunskap...  

 

José B: Jag tycker ganska mycket om denna kursen för jag kan hamna i en annan situation. Jag är inte 

bara lärare, jag kan också bli en elev. Jag sitter där och lär mig en masas saker från mina studenter. Så 

vi byter roll hela tiden. Jag kan vara lärare, de kan vara lärare. Och jag kan vara student när de är lärare. 
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Att en som lärare tar studenter på allvar ser jag som grunden i ett om-skapande av lärare-student-

relationen. Först då kan studenter betrakta sig själva som kunskapsbärare och diskussioner kan ske på 

mer jämlika villkor. Jag förstår Zahra och José B som att de jobbar för horisontella relationer i 

klassrummet och därmed gör motstånd mot den hierarkiska lärar-student-relationen som återfinns i den 

tämjande pedagogiken. Den frigörande pedagogiken lyfter kollektivet i inlärningsprocessen och menar 

att processen måste vara ömsesidig, det vill säga att en lyssnar in varandra, har ett utbyte av idéer samt 

funderar över alternativ (Smidt, 2016:97). Genom att göra klassrummet till ett deltagande rum så lär sig 

alla av varandra, till den grad att även läraren lär sig av studenterna (Ferrera-Balanquet, 2017:458) Jag 

ser det som ett om-görande av student-lärare-relationen samtidigt som det främjar en positiv syn på 

kollektivt arbete och läraren omsätter teorin i praktik. Trots att pedagogik är ett verktyg för att lära ut 

olika budskap och värderingar och därmed getts en viss betydelse, så har det aldrig getts samma 

betydelse som själva innehållet av budskapet. Inte heller har pedagogiken getts samma betydelse som 

den allvetande läraren. Därför har den allvetande läraren inte behövt ge sin tid åt pedagogik och därmed 

är pedagogiken underordnad både budskapet och den allvetande läraren. Men pedagogik är som vi sett 

viktigt, även för det dekoloniala arbetet då det väver ihop dekoloniseringen av varandet, görandet och 

makten (Maldonado-Torres, 2013:11–12). Pedagogiken är det som tillåter oss att så nya frön och låta 

en annan framtid växa fram. 

               Jag ser även horisontella relationer som det som möjliggör ett tryggt rum där studenterna 

känner sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter, vilket är viktigt då det bidrar till en förståelse 

för varandra och åstadkommer ett jämlikt klassrum. Det är framförallt viktigt för marginaliserade 

studenter att få lyfta sina erfarenheter då erfarenheter är av högt värde eftersom det bidrar till en 

medvetenhet om våra olika erfarenheter och påverkar våra tankar samt vad vi säger (hooks, 

1952/1994:84). Akademin har dock länge ansett att det är ett problem att ge studenter en röst i 

studiesammanhang då det skulle innebära att legitimera värdet i deras tidigare erfarenheter och 

upplevelser (Gunnarson, 2008:49). 

Zahra: Det som jag gör är att jag ställer frågor till den kurslitteratur som de läser och jag vill att de ska 

reflektera över det.  

 

José A:  Entonces pongo a discutir, por ejemplo, una misma noticia. Yo les digo “¿bueno ustedes creen 

que esta noticia es positiva o negativa? No es que es positiva. ¿Por qué? Es negativa. ¿Por qué?  

 

Jag förstår José As och Zahras arbete med frågor som en metod för att öva det kritiska tänkandet, då det 

gör att eleverna själva måste tänka, tycka till, väga för och emot samt fundera ut argument. Zapatisterna 

har bland annat använt sig av att vandra och fråga, då en genom att fråga vandrar och genom frågor får 

även historiens mur sprickor. Sprickor är alltid frågor, aldrig svar och därför är det därifrån vi ska börja, 

från sprickorna (Walsh, 2017:34–35). Det vill säga, pedagogiken handlar inte om att ge svar då det 

varken skapar nya vägar att vandra eller ger sprickor på den etablerade sanningen och kunskapen. Det 

handlar om att vara självtänkande genom att fråga för att reflektera och på så vis skapa nya sprickor att 
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jobba utifrån. Ett dekolonialt lärande uppmärksammar att det oftast lärs ut en enda vit, manlig och 

europeisk världsbild, hjälper att förstå, känna igen och utmana kolonialismens sätt att skapa vår värld 

samt uppmanar att överväga allt en studerar ur nya perspektiv samt till att undersöka professionellas 

praxis. Det inkluderar även urfolks läro- samt dess kunskapsprocess och möjliggör för studenter att 

definiera framgång på sina egna villkor samt utforska sig själva och sina värderingar (Charles, 2019:3). 

Victoria: Jag lärde mig som väldigt ung hur grundläggande... att kunna ha ett språk för att förmedla 

den värld som en både vill kritisk granska, men också den som man vill skapa. 

 

José A: Y otro es que hay mucho estudiante también que lo veo muy preocupado por la nota. Entonces 

yo les dijo a mis estudiantes “ustedes tienen que estudiar, no para las notas y la prueba, sino para la 

vida”. 

 

José B: Men den andra uppmuntrade dem att politisera själva så att de inte bara blir passiva konsumenter 

av teorier. […] De blir mycket mindre rädda för att komma till tals när de gått igenom alla dem här 

momenten. När de blir självsäkra så kan de argumentera mot varandra, mot läraren och mot vem som 

helst. Så de utvecklas mer som individer så att de kan spela en mycket större roll, en mycket viktigare 

roll när de är ute i samhället. 

 

En kan förstå dekoloniala pedagogiker som upproriska pedagogiker, i kontrast till tämjande 

pedagogiker. Syftet är inte passiva konsumenter eller bra betyg. Jag förstår snarare syftet som att så nya 

frön för en självtänkande och reagerande framtid för att på så vis om-skapa en bättre värld. En akademi 

för bildning bör arbeta utifrån att göra studenter till reflekterande handlingsmänniskor som kan orientera 

sig i både sina liv och praktiska arbetsuppgifter på ett meningsfullt sätt (Sundgren, 2008:35–36) och 

därav bör grunden i undervisning vara den inre motivationen, viljan att skapa, nyfikenhet, utveckla det 

kritiska tänkandet samt inkludera studenternas hela personlighet i lärandeprocessen, det vill säga 

studentens tankar och handlingar, snarare än att reproducera exkludering (Ibid:42). För det krävs det att 

det pedagogiska arbetet kan uppmuntra bildandet av ny en logik för att förstå och utöva sitt invånarskap 

genom att utveckla en demokratisk kulturell ram för att förena lokala kunskaper med ”globaliserade” 

kunskaper med lokala kunskaper (Barraza Garcia, 2014:15), först då blir det möjligt för ett om-skapande 

av samhället (Ibid:51). 

                  Denna studie tar ett tydligt avstamp i ett dekolonialt perspektiv, men en del av informanterna 

ansluter sig inte fullt ut till dekoloniala teorier:  

Victoria: Jag har jättesvårt med det här begreppet, dekolonialt perspektiv. Inte för att jag inte vill… inte 

stödjer social förändring, men för min del så är det väldigt vagt. Jag är mer intresserad av en akademi 

som tar politisk ställning för den ojämlikhet som finns i världen, mer än någon slags dekolonialt 

perspektiv. […] Jag är väldigt kluven och till viss del kritisk till begreppet. Och inte, vill jag understryka, 

för att jag har någonting emot att dekolonisera, men jag förstår inte vad som menas med att dekolonisera. 

Inte minst för den diskursen om kunskap. Jaha. We have to include new knowledge. Jaha. Och? För 

min del är det mest intressant, inte minst i dessa tider, att kunna fånga... att repolitisera akademin. Istället 

för att dekolonisera, så repolitisera detta. 

 
Maria: Alltså... Jag... Jag vet inte om jag vill positionera mig som dekolonial. […] Sen tycker jag också 

att det finns en risk för att de här positioneringar leder till någon slags partikularisering av kunskap som 

gör att vi kanske inte bryr oss om att diskutera frågor utanför det paradigm som vi är intresserade av. 

 

Men genom andra vägar så gör de en kritik som är i linje med dekolonial kritik – mot maktens 

kolonialitet och dess epistemiska våld – samt den pluriversiella visionen:  
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Victoria: För min del to the deoconlonial university... för det första så har jag jättesvårt med detta the 

western academy... Western knowledge är grundat i appropiering av andras kunskap. Utan den kunskap 

som fanns inom islam skulle vi inte ens kunna räkna. […] Ärligt talat, mycket av de här kunskap som 

the west har är för att de har stulit kunskap från alla andra och byggt upp det ur en hegemoni. 

 

Maria: Det är också ett problem med allt som blir paradigmatiskt, att det blir väldigt att diskutera frågor 

som inte ingår i paradigmet. Eller när det här dekoloniala kritiken blir en slags… sanningsregim och då 

i foucauldiansk mening. Det hindrar att man ställer andra frågor än vad då denna regim tillåter.  

 

6.3.1 Riv muren 

Nollpunksepistemologin som målat upp en bild av akademin som neutral och fristående har även gett 

konsekvenser på det politiska planet:  

Zahra: I Sverige har det också funnits och finns också studentrörelse, men mycket mindre ser man en 

akademikerrörelse som kritiserar makten, systemet och… och fortsätter att ha en kritisk röst mot 

makten. Många gånger finns det protestlistor eller artiklar som kritiserar något beslut som regeringen 

tar, men sedan bara förvandlas den en artikel kommer, sedan svarar någon den, sedan blir det en 

slutreplik på den och sedan går alla hem.  

 

Det Zahras beskriver ser jag som exempel på tamheten som även råder inom den kritiska sfären i 

akademin. Inspirerad av zapatisernas fråga-och-vandra så tror jag att José A har en lösning: 

José A: Se necesitaría una reflexión colectiva, una autocrítica individual. […] Se necesitaría como 

generar un movimiento pedagógico. 

 

Motståndet inom akademin måste börja ställa frågor till sig själva och vara självkritiska för att därefter 

göra en kollektiv reflektion, för att på så vis skapa en pedagogisk rörelse tillsammans med sociala 

rörelser. Akademin är inte en öde ö ute i havet, livet är relationer och samhället är relationer. Här bör vi 

förstå det genom begreppet sentipensante, förmågan att känna med hjärnan och tänka med hjärtat – 

känntänka.  Det handlar om att inte skilja hjärnan från hjärtat eller kroppen. Genom att väva de samman 

kan vi även väva samman förnuft med kärlek. Begreppet kommer ifrån fiskare i den colombianska 

Karibien (Orlando Fals Borda Concepto Sentipensante 2017), men Orlando Fals Borda är den som 

förknippas mest med begreppet och var en förkämpe mot vad han kallade intellektuell kolonialism 

(Jamarillo Marín, 2012:315). Jag menar att lika lite som vi kan skilja hjärnan från resten av kroppen, kan 

vi skilja akademin från resten av samhället eller skilja lärande från livet (Esteva, 2017:98). Jag ser detta 

holistiska synsätt som ett sätt till att om-politisera akademin och akademikerna. Jag menar att en 

återpolitisering inte kan ske då akademin aldrig varit opolitisk. Däremot behöver det ske en om-

politisering, en politisering på nya villkor. Dekolinialitet är i högsta grad en politisk handling 

(Maldonado-Torres, 2013:11) som behövs göras kollektivt (Walsh, 2017:12). Därav kan en avlänkning 

inte ske såvida inte akademin om-politiseras och vävs samman med samhället samt sociala rörelser då 

dekolonisering endast kan ske om alla, både individuellt och kollektivt deltar aktivt, inkluderat aktivister, 

lärare och revolutionära tänkare (Walsh, 2013:43). Även om alla deltagare antingen menar att det är 

viktigt att samverka med sociala rörelser eller imponeras av exempel på en akademi som är nära sociala 

rörelser så finner vi även här olikheter i hur denna närhet ska fungera i praktiken: 
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Maria: Jag tror det är jätteviktigt att förstå att man har olika roller.  

 

Victoria: Vi ska heller inte underordna oss sociala rörelser utan vi ska stå i en kritisk gransknings-

anda. […] Jag menar man kan tänka mer kollektivt i termer av feministerna inom akademi. […] Jag 

tvivlar på att vi kan förändra akademin om vi inte lyckas bryta den här gränsen mellan manuell och 

intellektuellt arbete. Grunden ligger i det. […] Vi har status för vårt arbete ligger, låt oss säga i 

distansen till det manuella arbetet. […] Det är jättebra med olika perspektiv, dekolonialt etc, men så 

länge vi inte går till grunden med den här gränsen i vilket några arbetar och andra tänker. […] inte så 

mycket om hur man operationaliserar forskning utan mer en epistemologisk grund för akademin. Vi 

måste bryta det här antagandet om binära position mellan intellektuellt och fysiskt manuella arbeten. 

 

José B: Samverkan kan man göra genom att man har olika projekt som har deltagande av forskning 

till exempel. Där man arbetar organiskt med dem här olika grupper eller konstellationer som man 

forskar tillsammans med. Då blir det omedelbara resultat av det hela när kunskaperna kommer till dem 

som berörs direkt under projektet. 

 

Deltagarna var inte överens om tanken om en deltagande forskning som något positivt. Jag ser 

epistemologi och metodologi som sammanflätade då ens epistemologiska grund kommer att påverka ens 

metodologi och därav ser jag en deltagande forskning som ett sätt att bryta föreställningen om att vissa 

tänker medan andra jobbar. En kan inneha olika roller arbetsmässigt i ett samhälle, men samtidigt tänka 

och analysera tillsammans. Fals Borda menade att även forskningen behövde vara sentipensante för att 

på så vis bryta sig loss från den traditionella imperialistiska vetenskapen som menade att forskaren 

befann sig både utanför och framför samhället. Det skulle leda till att lokalsamhället blev delaktiga i 

vetenskapen och forskaren skulle bli den som lyssnade samt lärde sig och folket skulle vara de som 

innehade kunskapen. På så vis kan vetenskapen producera en kunskap som är handling och en handling 

som producerar kunskap (Orlando Fals Borda: la verdad sentipensante 2017). Utifrån det utvecklade 

Fals Borda Investigación-acción participativa (IAP) som är en undersöknings- och handlingsmetod med 

intention att ha resultat utifrån forskning som en aktivitet baserad på deltagande av de samhällsgrupper 

som en vill undersöka. På så vis går dessa grupper från att vara ett objekt till att vara subjekt för 

forskning. IAP har som mål en förändring av verkligheten baserad på sociala gruppers medvetenhet samt 

mobilisering. Även om det finns variationer av IAP så utgår de alla från följande element: forskning, 

handling eller erfarenhet samt deltagandet av eller i samhället. När dessa tre element integreras så bör 

en ställa sig frågorna till vad är forskningens syfte samt till vem ska den vara. Beroende på svar så leder 

det till olika vägar; fokus på legitimitet, effektivitet eller social förändring (Folgueiras-Bertomeu & 

Sabariego-Puig, 2018:1–3).                 

                  Meningsskiljaktigheten om hur samverkan ska fungera ser jag ännu en gång präglas av hur 

en förhåller sig till dekoloniala teorier, då jag ser en avlänkning som en viktig del i det dekoloniala 

arbetet. Avlänkning handlar inte endast om att ändra innehållet i samtalet, vilket bland annat marxismen 

gör, utan om att ändra villkoren för samtalet och de hegemoniska idéerna om vad kunskap samt förståelse 

är (Mignolo, 2007:12). 

                  Den högre utbildningen har idag tre uppgifter; att bedriva forskning, bedriva utbildning samt 

att samverka med det omgivande samhället. Dessutom ska lärosätena verka för att forskningsresultat 

kommer till nytta (Universitetskanslersämbetet, 2020).  
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José B: Samverkan är ”ja, du har föreläst på biblioteket” liksom. Eller du har skrivit en debattartikel. 

Eller du gjorde en presentation för föreningen för någonting. Det är det som man uppfattar som 

samverkan. 

 

Jag ser att IAP samt chicanafeministisk epistemologi tillför väldigt mycket i uppgiften att samverka då 

samhället och missgynnade grupper kan bli en del av forskningen – avsändaren – istället för att endast 

vara en mottagare av något som redan färdigt och därmed inte går att påverka. IAP ifrågasätter 

vetenskapens dualism mellan subjekt-objekt samt teori-praktik (Tomo1:39) vilket gör att 

marginaliserade grupper är delaktiga i hela processen, så även i analysen och lösningsförslag (Orlando 

Fals Borda: la verdad sentipensante 2017). Det gör att kunskapen tillkommer berörd grupp under ett 

tidigare skede. Det handlar om att bygga underifrån med studenter, arbetare, urfolk, aktivister och 

studenter (Picq, Paza Guanolema & Pérez Guartambel, 2017:422).  

Maria: Det som förvånade mig mest… i den här vistelsen när jag var utomlands det är... den här 

lekheten med vilken universiteten eller universitetsanställda engagerar sig i vad som pågår utanför 

universitet. […] Då var det självklart att folk gick ut och var ute på gatan och… gjorde teater, 

fotograferade bilder, besökte politiska fångar, plockade fram vittnesmål. Det var ett väldigt, väldigt, 

väldigt engagemang. Både studenter och lärare. Den här närheten med sociala rörelser, det var 

någonting som imponerade mig jättemycket. […] Det här någonting där man är verkligen engagerad 

och man känner att ens uppgift inte slutar klockan fyra när man går hem. 

 

                  Jag ser IAP och chicanafeministisk epistemologin inte endast som en väg för akademin och 

sociala rörelser/samhället att samarbeta och bryta hierarkin mellan akademiker och resten av samhället, 

utan även som en aktion av motstånd mot individualismen genom det kollektiva arbetet, samt som en 

möjlighet att kombinera olika kunskaper och fläta samman akademin och aktivism. Medan många 

traditioner hänvisar till en kanon så gör inte dekoloniala pedagogiker det eftersom det är själva om-

görandet som är i centrum. Därav skapas de på olika sätt i själva kampen som en nödvändighet att kritiskt 

stränga upp och förstå vad de står inför, vad de borde motstå, höja och agera mot, med vilka olika visioner 

och horisonter (Walsh, 2013:62–63). Vilket gör att även sociala kamper är pedagogiska moment där en 

får öva på lärande, reflektion, pedagogik och handling då det blir en tänka-känna-göra-pedagogik 

(Walsh, 2013:29). 

                  Jag ser en forskning inspirerad av IAP och chicanafeministisk epistemologi, akademiker som 

väver samman akademin och aktivism samt lärare som praktiseras dekoloniala och upproriska 

pedagogiker som centrala element för att om-politisera akademin 
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7. Slutsats 
 

Ur ett dekolonialt perspektiv kan akademin beskrivas som en kunskapsproducerande institution som 

genom historien och än idag ger sken av att vara neutral och fristående genom nollpunktens hybris. 

Akademin har dock varit allt annat än neutral genom att producera kunskap som legitimerat sin 

maktposition samt samhällets maktstrukturer, såväl lokalt som globalt. Det är framförallt kombinationen 

av nollpunktsepistemologi och bankundervisning som gör att status quo upprätthålls i samhället, då 

bankundervisning fungerar som en tämjande pedagogik och reproducerar såväl kolonialitet som andra 

maktstrukturer. På grund av att akademin är ett maktcentrum så är det strategiskt viktigt att befinna sig 

i dessa rum för att utmana den världsbild samt ’sanning’ som förmedlas därigenom. 

                  Utifrån deltagarnas berättelser går det att utläsa att motståndet inom akademin bland annat 

har skapat rum för kritiska studier och därmed tagit in annan kunskap, öppnat upp akademin och på så 

vis fått in fler erfarenheter samt visat att systemet inte är så intakt som det vill ge sken av. Dock har 

nyliberalismen inkorporerats i akademin med syfte att neutraliseras genom nollpunktens hybris samt för 

att försvaga motståndet. Detta visar sig bland annat genom en individualistisk och kompetitiv kultur, 

både för akademiker och studenter, som har assimilering och tämjande som slutmål för att behålla status 

quo. Både nollpunktsepistemologin och nyliberaliseringen bekräftas även av kritiska akademiker som 

inte vill positionera sig eller är kluvna till dekoloniala teorier. 

                  Deltagarnas förhållning till det dekoloniala fältet speglas i deras svar på hur en ska arbeta 

för en bättre akademi, även i de fall de är eniga om målet. Ur ett dekolonialt perspektiv så bör det ske 

en avlänkning från Nords idéer om mänskliga ideal, nollpunktsepistemologin, kunskap, objektivitet, 

den nyliberala ideologin samt tron på endast en universell värld, genom epistemisk olydnand. På så vis 

kan vi avlänka oss från den koloniala maktmatrisen. Detta kan ske på flera sätt, men då pedagogik kan 

förstås som en institutions politiska uppfostran så är centrala delar dekoloniala pedagogier som jobbar 

utifrån horisontella relationer, tar in elevers erfarenheter och väver in det politiska i syfte att så nya frön 

så att studenterna har verktyg att vara självtänkande och reflekterande individer som kan skapa ett om-

görande av samhället. 

                  En annan central del är att vara sentipensante och riva muren runt akademin och fläta 

samman akademin med samhället och sociala rörelser bland annat genom att jobba utifrån en deltagande 

forskning då det innebär att fläta samman olika sorters kunskap, berörda grupper slutar vara objekt och 

blir subjekt samt möjliggör ett om-politiserandet av akademin. 

                 För att möjliggöra detta behövs en individuell självkritik och en kollektiv reflektion för att 

skapa en pedagogisk rörelse samt tillfredställelse och glädje över lärarskapet. Men det behövs även att 

tillåta sig inspireras av tidigare generationer samt av globala Syd och Syd i Nord, som ger oss tydliga 

exempel på att det går att tänka-känna-göra. Det går att vara sentipensante, i både teori och praktik. 
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Inspirerad av zapatisternas fråga-och-vandra så uppmanar jag att ständigt fråga sig – vad vill systemet? 

Varför vill systemet det? – med största sannolikhet så är det precis tvärtom som vi bör göra.  
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8. Hacerse el sueco y vidare forskning 

 

Hacerse el sueco är ett vanligt uttryck i södra-centrala Abya Yala. Det betyder att göra sig svensk och 

innebär att en tittar åt andra hållet och på så vis låtsats som om att en inte ser vad som sker runt omkring 

en. Det en inte ser, har inte hänt. Uttrycket tros ha kommit till under andra världskriget då Sverige lät 

nazisterna marschera genom landet.  

                  Alla studier har sina begränsningar och så även denna, på grund av plats- och tidsbrist, men 

även på grund av relevans för frågeställningarna. Men, vi kan inte med hänvisning till begränsningar 

hacernos los suecos. Även om jag inte fördjupar mig eller knyter an till teori så gör jag en presentation 

av andra teman och frågor som jag fann. Genom att skriva dem, så existerar de.   

                  Att vara en kritisk teoretiker som gör motstånd mot en kolonial kunskapshegemoni är inte 

lätt. Inte endast på grund av en inre exkludering utan även på grund av yttre hot. 

                  I likhet med de los Reyes (2007) så berättar flertalet om diskriminering inom akademin. Det 

visar sig exempelvis i form av aktivt motarbete, rasistiska kommentarer, passivitet samt att behöva jobba 

hårdare än andra.  

                  En deltagare lyfte det svåra i att möta elever med rasistiska åsikter och som ifrågasätter dens 

existens. Även lärare bär på olika kroppar och kan därför behöva olika verktyg. 

                  Det finns en viss spänning mellan dekoloniala teorier och marxismen som visade sig i 

intervjuerna och som kan ligga till grund till att en del inte fullt ut ansluter till dekoloniala teorier. 

                  De områden som jag finner intressant att bedriva vidare forskning om är följande; 

- Undersöka vidare vilket typ av material som kan användas som alternativ till text, alternativa 

former av examination och föreläsningar samt dess för- och nackdelar. 

- Deltagarna var inte eniga om hur akademin och sociala rörelsers relation ska se ut. Vad finns 

det för alternativ samt för och nackdelar?  

- Undersöka studenters erfarenhet av att studera, med fokus på pedagogik och kursuppbyggnad. 

- En del av deltagarna samt teori tog upp önskan om en akademi som inkluderar flera språk. Varför 

är detta viktigt och hur kan detta kan möjliggöras? 

- Titta närmare och djupare på kritiska akademikers assimilering.  

                  Slutligen, men kanske det som hjärtat slår extra för, vidare forskning om skillnader 

gällande tamhet och närhet till samhället mellan universitet i globala Syd och globala Nord. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
 

1.  Vad fick dig att bli universitetslärare? 
 

2. Hur ser du på akademin ur ett dekolonialt perspektiv?  
- Hierarkin inom akademin. 
- vad finns det för möjligheter och begränsningar för ett dekolonialt arbete inom         

                 akademin? 
- produktionen av rasistisk och kolonial ”kunskap”. 

 
3. Hur kan en konkret se ditt dekoloniala arbete i din roll som lärare? 

-  Hur tänker du när du planerar dina föreläsningar? 
                          - Hur väljer du material i ditt arbete? 
                          - Mål med föreläsningarna? 
 

- Hur planerar du seminarium? 
                   - Hur och hur ofta, mål, material? 

 
- Hur tänker du när du bestämmer hur du ska examinera? 

 
- Jag hör ofta lärare säga "ni kommer inte hinna läsa allt, välj ut det mest relevanta". 

Vad tänker du om det? 
 

4. Har du gått en pedagogikkurs? 
              - Vad tyckte du? 
              - Vad lärde du dig? 
              - Något som var dåligt/bra? 
 

5. Finns det något du önskar att du gjorde annorlunda? 
               - Varför kan du inte göra det? 
 

6. Hur ser du på kunskap? 
- Vad är kunskap till för enligt dig? 
- Har konkurrenskraften inom akademin påverkat synen på kunskap och 

kunskapsproduktionen inom akademin? 
- kopplingen mellan det akademiska, det sociala och det politiska? 

 
7. Kan du berätta lite om din position, ålder, bakgrund/uppväxt? 

 
8. Vill du själv välja namn till uppsatsen? 

 
9. Något du känner att du vill lägga till? 
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Bilaga 2 – Frågor som skickades till deltagarna 

 

1.  Vad fick dig att bli universitetslärare? 

 

2. Hur ser du på akademin ur ett dekolonialt perspektiv?  

 

3. Hur kan en konkret se ditt dekoloniala arbete i din roll som lärare? 

 

4. Har du gått en pedagogikkurs? 

 

5. Finns det något du önskar att du gjorde annorlunda? 

 

6. Hur ser du på kunskap? 

 

7. Kan du berätta lite om din position, ålder, bakgrund/uppväxt? 

 

8. Vill du själv välja namn till uppsatsen? 

 

9. Något du känner att du vill lägga till? 
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Bilaga 3 – Citas traducidas al sueco  

 

6.1. El desarrollo desarrolla la desigualdad 

 

José A: La primera versión de la tesis de doctorado me la rechazaron, porque mi enfoque era 

sociolingüístico y aquí hay mucha lingüística puro. […] Primera discusión con mi handledare. El 

decía... Imagínate, mi tesis doctoral es sobre la lengua después del exilio. […] Entonces el handledare 

me decía “tú no puedes hablar de política en la tesis”. 

Den första versionen av doktorsavhandlingen avvisades, eftersom min inställning var 

sociolingvistisk och här finns det mycket ren lingvistik. [...] Första diskussionen med min 

handledare. Han sa… Tänk dig, min doktorsavhandling handlar om språk efter exil. [...] 

Då sa handledaren till "du kan inte prata om politik i avhandlingen". 

 

José A: “Es que la literatura no puede ser comprometida, tiene que ser neutral. Y la ciencia tiene que 

ser neutral y la lingüística tiene que ser neutral.”  

”Litteraturen kan inte vara partiskt, den måste vara neutralt. Och vetenskapen måste vara 

neutral och lingvistiken måste vara neutral." 

 

José A: Hay un argumento que me parece clave qué es lo que se llama el privilegio epistémico. Ósea 

quienes son considerados los que tienen el privilegio de definir qué es conocimiento y que no es 

conocimiento. Entonces mientras que desde la opción decolonial se plantea el derecho epistémico, no 

el privilegio epistémico. 

Det finns ett nyckelargument som kallas för epistemiskt privilegium. Det vill säga de som anses 

vara de som har förmånen att definiera vad som är kunskap och vad som inte är kunskap. Så från 

det dekoloniala alternativet så föreslås den epistemiska rätten, inte det epistemiska privilegiet.. 

 

 

6.2 Staten, kapitalet och akademin sitter i samma båt 

 

José A: Lo otro que me preocupa es por ejemplo en la Universidad ya muchos profesores y 

administrativos hablan de los kunder. Así hablan, de los kunder! […] Mucho del lenguaje que se está 

utilizando en la Universidad es puro lenguaje de la empresa privada. Cómo eso de los clientes, cómo 

eso sobre konkurrent, lo de las competencias etcétera. 

Det andra som oroar mig är till exempel att på universitetet pratar nu många lärare och 

administrativ personal pratar om kunder. Det är så de pratar, om kunderna! [...] Mycket 

av det språk som används på universitetet är rent privat företagspråk. Som det om 

kunderna, som det om konkurrent, och så vidare. 

 

 

6.2.2 La dimensión del/de la maestrx 

 

José A: Hay una expresión en la universidad que se llama vassa armbågar. […] Hay grupos de 

corrupción en la universidad. No son tan abiertos, son muy sutiles, pero hay. Y si no perteneces a ese 

grupo pues estás afuera. […] La universidad es un centro de poder. Y ese centro de poder, la gente 

lucha ahí y construyen sus núcleos de poder para mantener el poder. 

Det finns ett uttryck på universitetet som heter vassa armbågar. [...] Det finns 

korruptionsgrupper på universitetet. De är inte så tydliga, de är väldigt subtila, men det 
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finns. Och om du inte tillhör den gruppen, så är du ute. [...] Universitetet är ett 

maktcentrum. Och det maktcentrum, människor kämpar där och bygger sina maktkärnor 

för att behålla makten. 

 

 

6.2.1 Educación para liberar o para domesticar 

 

José A: Yo sé que varios profesores de [universidad] han sido invitados a África, a distintos lugares, 

porque esa experiencia es bien interesante. A mí me gustó. Es de lo más positivo que yo he 

encontrado en la universidad de [ciudad]. […] Y te cuento, los cursos que yo hice ahí fueron de los 

más difíciles que yo haya hecho. Porque fueron bien exigentes, pero muy prácticos y hubo mucha 

discusión. Ahí como que la gente que llegó era la gente más motivada. 

Jag vet att flera professorer från [universitet] har blivit inbjudna till Afrika, till olika 

platser, eftersom den erfarenheten är väldigt intressant. Jag gillade det. Det är det mest 

positiva jag har hittat på [universitet]. […] Och jag säger dig, de kurser jag gick där var 

bland de svåraste jag någonsin har gjort. Eftersom de var mycket krävande, men väldigt 

praktiska och det fanns mycket diskussion. Verkar som att som kom var de mest 

motiverade. 

 

José A: Muchos profesores suecos, tanto de lingüística como de literatura, decían “No pero la 

literatura que se escribe en Latinoamérica son puros panfletos. Porque son puros comunistas los que 

escriben allá”. Yo me recuerdo que tuve una discusión con una profesora que decía “No ese Eduardo 

Galeano es un comunista, es un peligroso”.  

Många svenska lärare, både från lingvistisk och litteratur, sa "Nej men den litteratur som 

skrivs i Latinamerika är rena pamfletter. För att det är rena kommunister som skriver där." 

Jag minns att jag hade en diskussion med en lärare som sa "Nej, den där Eduardo Galeano 

är en kommunist, han är farlig." 

 

 

6.3. Luz en lo oscuro 

 

José A: Yo veo primero que hay mucho profesor qué es muy cómodo, que no son profesores porque 

quieran ser profesores sino porque les va bien trabajar ahí. Pero no son profesores, no son maestros 

y no tienen una formación pedagógica adecuada.  

Jag ser för det första att det finns många lärare som är väldigt bekväma, som inte är lärare 

för att de vill vara lärare utan för att det går bra för dem att arbeta där. Men de är inte 

lärare, de är inte mentorer och har inte en lämplig pedagogisk kunskap. 

 

José A:  Entonces pongo a discutir, por ejemplo una misma noticia. Yo les digo “¿bueno ustedes 

creen que esta noticia es positiva o negativa? No es que es positiva. ¿Por qué? Es negativa. ¿Por qué? 

Es para ejercitar un poco el pensamiento crítico. 

Då sätter jag igång att diskutera, till exempel en och samma nyhet. Jag säger "Okej, tror 

ni att denna nyhet är positiv eller negativ? Den är positiv. Varför? Den är negativt. Varför? 

Det är för att öva lite kritiskt tänkande. 
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José A: Y otro es que hay mucho estudiante también que lo veo muy preocupado por la nota. 

Entonces yo les dijo a mis estudiantes “ustedes tienen que estudiar no para las notas y la prueba sino 

para la vida”. 

Och en annan är att jag ser att det finns många studenter som är mycket oroliga över 

betygen. Då sa jag till mina elever "ni måste studera, inte för betygen och eller provet, 

utan för livet." 

 
 

6.3.1 Riv muren 

 

José A: Se necesitaría una reflexión colectiva, una autocrítica individual. […] Se necesitaría como 

generar un movimiento pedagógico. 

Det skulle behövas en kollektiv reflektion, en individuell självkritik. [...] Det skulle 

behövas skapas en pedagogisk rörelse. 
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Bilaga 4 – Inspiración del sur 

 

José B: Men i stället för att de ska sammanfatta texterna för oss så ska de göra ett litet kortfältarbete 

under denna veckan. […] Använder tentakel thinking. […] så gör de en utvecklad reflektion om vad 

som varit deras möte med verkligenheten. Och det skapar ytterligare en multisensoriell upplevelse av 

kunskap. 

 

José B: De gör sketcher till exempel, intervjuer. […] Det gestaltar olika positioner med mera. Det 

påminner ganska mycket om teater för de förtryckta. 

 

Zahra: För alla små steg som man tar, som en lärare kan jobba med dekolonialitet. Valet av kursböcker, 

valet av föreläsare, valet av hur man ska strukturera en kurs, hur man kan vara deltagandeorienterad i 

sitt arbete som lärare, att man ger agens till sina studenter. Gå i diskussion med dem som jämlikar, inte 

som någon som vet bäst.  

 

Zahra: Sen använder jag typ dikter, jag använder spoken words-filmer för studenter att se. […] Artiklar 

från dagens tidning. […] Det finns bilders makt.  

 

José A: Otra cosa que yo utilizo mucho son las radios alternativas. Las páginas de los movimientos 

sociales. De los movimientos sociales. Porque me parecen que son suplemente interesante y ayudan a 

mostrar desde abajo cómo funcionan las cosas. 

En annan sak som jag använder mycket är de alternativa radiostationer. Sidorna från 

sociala rörelser. Från sociala rörelser. Eftersom att jag tycker att de är väldigt intressanta 

och hjälper till att visa underifrån hur saker fungerar. 

 

 


