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It is my belief that small liberal arts colleges will 
play an important role in the coming global debate
about the success or failures of American-style democracy.
                           
Geoffrey Canada

Förlorar vi  bildningen riskerar vi att förlora demokratin […] 
Makt och bildning får inte gå skilda vägar. 
Försummas den kritiska bildningen kan demokratin förlora sin lyftkraft 
och sina normer, vilka är beroende av den gode medborgarens goda 
omdöme för att fungera.

Lennart Lundmark
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Inledning

Denna studie av akademisk grundutbildning vid ett liberal arts college i 
USA är en slutrapport efter en fyramånaders stipendiatvistelse för att studera 
utbildning vid Furman University, South Carolina, ht 2004. Stipendiet ingår 
i programmet ”Excellence in Teaching”. 

Studien är en fallstudie och en analys och syftet är att genom denna 
avrapportering bidra till diskussionen om målsättningen för den akademiska 
utbildningen i Sverige. 
      
Jag vill tacka stiftelsen STINT, Högskolan i Borås och min arbetsgivare 
Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 
vilka gav mig möjlighet att åtnjuta denna stipendievistelse. Jag vill också 
tacka personal, lärare och studenter vid Furman University, som på olika 
sätt bidragit till denna studie: universitetsledningen, personalen vid The 
Center for International Education, James B. Duke Library samt the English 
Department. Ett särskilt tack till lärare och studenter, som inbjöd mig 
att delta i klassrumsundervisningen och generöst delade med sig av sina 
synpunkter på undervisning och lärande vid ett liberal arts college.

   
Borås i januari 2005

Skans Kersti Nilsson
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1.  Liberal Arts - akademisk grundutbildning 
med tonvikt på individen

USA:s liberal arts colleges har ett utbildningsprogram och en undervisnings-
miljö, som ofta framhålls som mönster för all akademisk grundutbildning. 
Termen ’liberal arts’ går tillbaka på medeltidens läroämnen i kloster- och 
katedralskolor, ’artes liberales’, stommen till dagens fi losofi sk-humanistiska 
fakultet. Encyclopaedia Britannica förklarar termen på följande vis:

College and university curriculum aimed at imparting general knowledge 
and developing general intellectual capacitites in contrast to a professional, 
vocational, or technical curriculum. In the medieval European university the 
seven liberal arts were grammar, rhetoric, and logic (the trivium) and geometry, 
arithmetic, music, and astronomy (the quadrivium).

In modern colleges and universities the liberal arts include the study of 
literature, languages, philosophy, history, mathematics, and science as the basis 
of a general, or liberal, education. Sometimes the liberal arts curri-culum is 
described as comprehending study of three main branches of knowledge: the 
humanities (literature, language, philosophy, the fi ne arts, and history), the 
physical and biological sciences and mathematics, and the social sciences.

’Liberal education’, som är den övergripande benämningen, brukar jämföras 
med den nordeuropeiska bildningstraditionen. Utbildningsprogrammet ’core 
curriculum’ har en målsättning, som präglas av humanistisk människosyn och 
utgör en sammanvägning av ämnesbredd: humaniora, samhällsvetenskap och 
naturvetenskap med fördjupning i ett eller fl era ämnesområden. Den aka-
demiska grundutbildningen omfattar i regel fyra år och leder till bachelor’s 
degree i arts, science, music eller liberal education. I mindre omfattning före-
kommer utbildning i masters´s degree.    

Liberal arts colleges har funnits i USA sedan 1636. Då grundades Harvard 
College, numera Harvard University. Den stora tillväxtexpansionen ägde rum 
under 1800-talet, men nya har tillkommit så sent som på 1970-talet. Vid 
mitten av 1990-talet fanns 212 liberal arts colleges/universities. Samtliga är 
privatfi nansierade. Kapitalförvaltning, donationer och bidrag från alumni utgör 
de ekonomiska grundförutsättningarna för verksamheten. Merparten tillhör 
någon av de kristna kyrkorna. Rektor, ’the President’, har stort infl ytande över 
verksam-hetens inriktning och collegets atmosfär. Rekrytering och antagnings-
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förfarande är mycket viktiga inslag och söktrycket har alltid varit högt frånsett 
en viss nedgång under 1970-talet.1

Studenter, som söker sig till ett liberal arts college, är mycket motiverade. Det 
ställs mycket höga krav på såväl studenter som lärare, vilket är grundförutsätt-
ningar för goda studieresultat och därmed collegets rykte och status i form av 
rankning i konkurrens med andra lärosäten. Högt kvalifi cerad undervisning 
och nära kontakter mellan lärare och studenter kännetecknar liberal arts 
colleges. Kurserna, ’classes’, har oftast få deltagare, ca 15 – 20 personer. Lärarens 
kunskaper och engagemang står i centrum för undervisningen och kraven på att 
studenterna kommer väl förberedda till lektionerna, resulterar i lektionspass med 
högt tempo och intensitet. Kurserna har vanligtvis ett lektionspass (50 min.) 
per dag måndag till fredag eller, fast mindre vanligt, två gånger två timmar/
lektionspass i veckan. Därutöver ingår i lärarens skyldigheter att ge individuell 
rådgivning och instruktion. Varje kurs styrs av kursinformationen, ’syllabus’. 
Denna kan vara olika utformad, beroende på ämnets karaktär och lärarens per-
sonlighet, men innehåller i regel ämnesintroduktion, målbeskrivning, riktlinjer 
och arbetssätt, kursuppläggning, lektionsinnehåll och examinationsuppgifter. 
Kursfordringar och examinationsformer är tydligt angivna i procentsatser för-
delade på ett antal moment i kursen. De etiska riktlinjerna är mycket tydligt 
utformade i syllabus. Slarv och fusk inverkar på betygen och det senare kan leda 
till avstängning. Närvaro är obligatorisk. Aktivt deltagande under lektionerna 
utgör i regel 10 – 20 % av de totala kursfordringarna. Betygssättningen utgörs 
av en sammanslagning av bokstavsbetyg och siffergradering.

Stommen i core curriculum utgörs av ett antal kärnämnen, ’general education’, 
förkortat GER,2 vilka utgör bas för studentens fortsatta val av fördjupning. 3

General education genomgår studenten i regel under de två första åren som 
’freshman’ och ’sophomore’.  De två följande åren väljer studenten, som 
’junior’ eller ’senior’, fritt ur det totala kursutbudet och fördjupar sig dess-
utom i ett eller fl era ämnen för sin ’major’. Major tas i minst ett ämne. Denna 
major avgör i sin tur inriktning för akademisk grundexamen. Övriga, fristående 
kurser, bidrar till breddning av utbildningen. Studenten väljer alltid kurser, och 
därmed personlig utbildningsprofi l, i samråd med lärarna, vilka alltså även har 
studievägledande uppgifter.

Ett karaktäristiskt drag för liberal arts colleges/universities är att de är små 
enheter. Studentmedeltalet ligger mellan 1.500 – 2.000 studenter. Några av 
dem är mycket små med ca 300 - 400 studenter. Studenterna bor i regel på 
campus under alla fyra åren. Detta bidrar också till att campus blir en värld i 
världen, med bibliotek, kyrka och idrottsarenor som centrala mötesplatser och 
ibland med en golfbana i utkanten för lärare och alumni.
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Målsättningens etiska dimensioner

Målsättningen för liberal education genomsyrar läroplaner och kursupplägg-
ningar.  Syftet är att utveckla hela personligheten, såväl intellektuellt som 
fysiskt, socialt, emotionellt, etiskt och andligt. De intellektuella, sociala och 
etiska aspekterna brukar särkilt framhållas – det gäller att ’befria’ individen 
från okunskap i alla avseenden och att utveckla  förståelse och inlevelse, empati 
och emotioner hos studenterna. Utbildningen vill främja förståelse genom 
internationella kontaktytor, multietniska perspektiv, religionsaspekter och 
tvärvetenskapliga perspektiv samt genom beaktande av genusperspektiv, här 
rubricerat som Women’s Studies.  

Målsättningen vilar på etisk grund. Genom att uppmuntra och utveckla ett 
intellektuellt och kritiskt förhållningssätt, som även inbegriper öppenhet för 
nytänkande, syftar liberal education till att utveckla mänskliga kvaliteter som 
öppenhet, ärlighet, tolerans och ömsesidig respekt liksom civilt och globalt 
ansvarskännande. Marshall Gregory menar att ”liberal education is the pursuit 
of human excellence”:

…it is the only form of education that focuses on the development of those 
capacities out of which we shape our ethos, our character, and it focuses on the 
development of these capacities not for instrumentalist purposes of commerce, 
business, law, or war, but for the intrinsic value of such development to individuals 
as moral agents.4

Målsättningens krav på att utveckla moraliskt medvetande betonas än kraftful-
lare av Peter J. Gomes:

Contrary to certain libertarian views of the college as a value-free arboretum for 
private individual development, the liberal arts college must be prepared to reas-
sume its responsibility for helping to shape values, recognizing that while moral 
education has as its objective the development of morally responsible citizens 
and individuals, moral education is too important an institutional and societal 
value to be left in its entirety to individual and private cultivation.5  

Filosofen och nyaristotelikern Martha C. Nussbaums bidrag till utbildnings-
debatten, Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Educa-
tion (1997), menar att denna målsättning är giltig inom all högre utbildning. 
Nussbaums perspektiv är renodlat fi losofi skt: genom kritisk självprövning, 
befriad från vanetänkande och fördomar, lär sig studenten att refl ektera 
kritiskt och självständigt. Den aristoteliska ändamålstanken och den stoiska 
dygdeetiken ger Nussbaum argument för att formulera en syn på kunskap 
och kunskapsutveckling där intellekt och emotioner är ömsesidigt beroende av 
varandra. Denna kunskapssyn integrerar även en demokratisk människosyn. 
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Den övergripande uppgiften för all högre utbildning är, eller borde enligt henne 
vara,  ”producing people who can function with sensitivity and alertness of 
the whole world.”(s. 8) I Känslans skärpa, tankens inlevelse (1995) visar hon Känslans skärpa, tankens inlevelse (1995) visar hon Känslans skärpa, tankens inlevelse
att upphävandet av motsättningen mellan intellekt och känsla ökar möjlig-
heterna för ett fördjupat etiskt och politiskt engagemang. I Upheavals of Thought
(2001) vidareutvecklar hon analysen av känslans betydelse som kunskapskälla 
till ett argument för en vidgad syn på intelligens, emotionell intelligens (EQ), 
i undervisningssammanhang: 

First of all, public education at every level should cultivate the ability to imagine 
the experiences of others and to participate in their sufferings. […] This means 
giving the humanities and the arts a large place in education, from elementary 
school on up… […] There is nothing trivial or obvious about this: the humani-
ties and the arts are increasingly being sidelined in education at all levels. […] 
Cutting the arts is a recipe for the production of pathological narcissism, of 
citizens who have diffi culty connecting to other human beings with the sense 
of the human signifi cance of the issues at stake.  (430)

I sitt engagemang för utbildning av demokratiska medborgare jämför 
Nussbaum 1800-talets tankegångar om världsmedborgarskap med den nu så 
aktuella globaliseringstanken: ”We must educate people who can operate as 
world citizens with sensitivity and understanding”.6 Världsmedborgarskap 
kräver god inlevelse- och tolkningsförmåga: ”The task of world citizenship 
requires the ’would-be-world’ citizen to become a sensitive and empathetic 
interpreter. Education at all ages should cultivate the capacity for such inter-
preting.”7 Refl ektion och känslighet är med andra ord oupplösligt förenade. 
Denna kunskapssyn, där förnuft och emotioner berikar och utvecklar varandra, 
skapar andra och djupare dimensioner åt uttrycken ’förståelse för’ och 
’insikter i’. 

Man lär inte för skolan - man lär för livet, brukar det heta. Man talar om 
undervisningens mål i termer av att utveckla förmågor. Nussbaums förslag 
till målsättning för undervisning, ”to the cultivation of humanity in today´s 
world”,8 är en vidareutveckling av traditionell liberal education vilken sam-
manfattas i följande ”three capacities”: 

1. First is the capacity for critical examination of oneself and one´s traditions 
– for living what, following Socrates, we may call ”the examined life”. […] 
Training this capacity requires developing the capacity to reason logically, to 
test what one reads or says for consistency of reasoning, correctness of fact, and 
accuracy of judgement.

2. Citizens who cultivate their humanity need, further, an ability to see themselves 
not simply as citizens of some local region or group but also, and above all, as 
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human beings by ties of recognition and concern. […] Cultivating our humanity 
in a complex, interlocking world involves understanding the ways in which com-
mon needs and aims are differently realized in different circumstances. 

3. The third ability of the citizen, closely related to the fi rst two, can be called 
the narrative imagination. This means the ability to think what it might be like 
to be in the shoes of a person different from oneself, to be an intelligent reader 
of that person´s story, and to understand the emotions and wishes and desires 
that someone so placed might have. 9

Förnuft och inlevelseförmåga är oupplösligt förenade i den ’goda utbildningen’. 
Det innebär, att såväl undervisning som lärande är en etisk handling: människo-
syn hänger intimt samman med undervisning och formandet av individer, som 
samtidigt är blivande samhällsmedborgare. Själv förtroende och ansvarskänsla 
förutsätter både kritisk refl ektion och emotionell inlevelse. Undervisningens 
mål är därför att utmana studentens passivitet och uppmana till ansvar för 
genomtänkta ställningstaganden. Intellektuell styrka och frihet gör studenten 
medveten om subjektiva och egoistiska värderingar och önskemål. Denna 
medvetenhet utvecklas då frågor om subjektivism och egoism ställs i relation 
till samhällets normer och ekonomiska drivkrafter.

Kunskapssyn, bildning och lärande i Sverige 

Utbildningens målsättning anknyter till kunskapssyn och kunskapsideal. 
I boken Kunskapsfi losofi : tre kunskapsformer i historisk belysning (2000) uppmärk-
sammar idéhistorikern Bernt Gustavsson den antika indelningen av kunskap 
i ’episteme’, ’techne’ och ’fronesis’, dvs. i den vetenskapliga, den produktiva 
och den etiska kunskapen. Den vetenskapliga kunskapen utvecklas främst 
inom vetenska per na och inom vetenskapsteorin; den produktiva kunskapen 
utvecklas främst i samband med hantverk, estetik och yrkesutbildningar samt 
i kompetensutveckling i yrkes- och arbetsliv. Den tredje kunskapsformen, 
fronesis, används främst inom humaniora som ett begrepp för att förklara och 
beskriva nyttan av tolkning och förståelse. 

Bildningstanken integrerar kunskap med lärande och människosyn: ”Bildning är 
[…] inget separat i förhållande till kunskap och lärande. Den innefattar ett sätt 
att se på kunskapens förhållande till människan och är i bästa fall en integrerad 
del av all utbildning”, framhåller Gustavsson.10  Den nyaristoteliska synen på 
fronesis har, inte minst genom Nussbaums arbeten, utmanat och vitaliserat den 
traditionella kunskapsteoretiska uppfattningen om en dikotomisk åtskillnad 
mellan förnuft och känsla i dagens utbildningsdebatt.
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Bildningstanken avskaffades ur det svenska gymnasiets läroplaner 1961. Den 
syn på utbildningens karaktärsdanande betydelse, som företräds av bildnings-
begreppet och liberal education, har idag ingen tydlig motsvarighet i det 
svenska högskoleväsendet och dess styrdokument, högskolelagen och högsko-
leförordningen.11 I högskolelagens kap. 1, paragraferna fyra och fem, fastslås 
kravet på kvalitet, jämställdhet och förståelse för andra länder, liksom kravet på 
likabehandling inom högskolan. Paragraf nio, behandlar grundutbildningens 
mål och inriktning. Här framhålls att den grundläggande högskoleutbildningen 
skall ge studenterna 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar

• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt

• beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper 
och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå

• följa kunskapsutvecklingen, och

• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom 
området 12

Målen är instrumentellt inriktade utan uttalade humanitära och medborgerliga 
ambitioner och mål.  

I Bildning i vår tid : om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället 
(1996) urskiljer Bernt Gustavsson två linjer i den moderna undervisningen: den 
traditionella förmedlingspedagogiken och den pedagogiska progressivismen. 
Den första utgår från kunskapen som objekt, den senare från den lärande som 
subjekt. Hans kritiska utgångspunkt är samhällsorienterad:

Vad vi alltså kan iaktta runtom i världen är hur en form av progressivism, som 
funnits i samband med utvecklandet av välfärdsstaten, byts ut mot en annan 
med nyliberala och ekonomiska förtecken. Det är ett ideologiskt skifte av stort 
intresse, inte minst ur utbildningssynpunkt.13  

Den pedagogik, som idag dominerar inom den svenska högskolan, är kon-
struktivistisk. I  Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2000) formu-
lerar Roger Säljö den konstruktivistiska pedagogikens ansats på följande vis: 
”betoningen av att individen inte passivt tar emot information utan själv genom 
sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden”(57, min kursiv.); egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden”(57, min kursiv.); egen aktivitet
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vidare: ”lära i ett sociokulturellt perspektiv är att tillägna sig delar av dessa sätt 
att formulera och förstå verkligheten och att kunna använda dem för praktiska 
syften.”(101, min kursiv.) Denna pragmatiska kunskapssyn kan beskrivas som 
techne, den praktiska, yrkesinriktade kunskapsform, som ovan nämns. Detta 
synsätt kan betraktas som ett uttryck för den inriktning mot akademisering 
av yrkesprofessioner och den massutbildning, som kännetecknar det svenska 
högskoleväsendet sedan utbildningsreformen 1993.

  
2.  Uppgiften
”Excellence in Teaching” kan enkelt beskrivas med ett citat av Ernest L. Boyer: 
”Excellence in teaching is the means by which the vitality of the college is 
extended and a method of intellectual enrichment and cultural understanding 
is built”.14 Enligt Boyer handlar undervisning och lärande inte om olika aspek-
ter utan om nödvändiga komponenter i en undervisningsmiljö. I amerikansk 
ubildningslitteratur används ofta uttrycken ’vitalitet’ och ’engagemang’ för att 
beteckna kvalitet i undervisningen. 

Eftersom uppgiften för min stipendievistelse var att studera vilka kvalitets-
aspekter, som kan vara tillämpbara i den svenska högskolans grundutbild-
ning, vill jag framförallt uppmärksamma förhållandet mellan målsättning och 
kunskapssyn i undervisning och lärande med särskilt beaktande av lektionstill-
fällen, ”in class”. Jämförelser mellan ekonomiska resurser, strukturell uppbygg-
nad och organisation etc. kommer därför inte att uppmärksammas i någon 
större utsträckning. De frågor som ställs är följande: 

Hur kan man iaktta och beskriva relationen mellan målsättning, undervisning 
och lärande vid ett liberal arts college? 

Vilka skillnader fi nns i förhållande till svensk, akademisk grundutbildning? 

Studien omfattar ett av USA: s drygt 200 liberal arts colleges, Furman University, 
och kan närmast betraktas som en fallstudie. Den första frågan är deskriptiv 
och den andra analytisk.
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3.  Exemplet Furman University

Furman University, Greenville, South Carolina, är ett religiöst och ideologiskt 
obundet, ackrediterat  universitet grundat av baptister 1826. Furman tillhör 
de större med ca 2.600 studenter och ca 250 undervisande lärare, varav ca. 
90 % disputerade. Furmans uppgift är att förmedla akademisk grundutbild-
ning motsvarande Bachelor’s degree (Arts, Music, Science, Liberal Arts) samt 
Master´s degree (Arts, Science) i pedagogik och kemi. På Furman Univer-
sity fi nns idag 27 institutioner (se bilaga), som läsåret 2004-2005 erbjuder 
1.500 kurser i olika ämnen, från konst till militärvetenskap. Därutöver fi nns 
möjligheter att delta i tvärvetenskapliga utbildningsprogram, Interdisciplinary 
Concentration Programme (ICP), t ex. antiken, miljöstudier, latinamerikanska 
studier och kvinnostudier samt terminsvis förlagda studier utomlands under 
lärarhandledning. 

Furman University tillämpar treterminerssystem (’Fall’, ’Winter’, ’Spring’). 
Normal studietakt innebär att man läser tre kurser under hösten, två under 
vintern och tre under våren. Under innevarande läsår genomförs en revidering 
av curriculum, vilket sannolikt kommer att ändra antalet terminer till två. 

En utbildning vid ett liberal arts college är mycket kostnadskrävande. Studenterna 
betalar inte bara för undervisningen utan också för uppehället, eftersom man i regel 
bor och äter alla måltider på campus, samt för individuell undervisning i exem-
pelvis musik. Ett läsår kostar cirka $30.000, ungefär 210.000 svenska kronor. Det 
fi nns möjligheter att bekosta delar eller hela utbildningen med lån eller stipendier. 

Målsättningen vid Furman University

I kurskatalogen anges att grundläggande värderingar, syften och ambitioner vid 
Furman University är att utveckla kunskap, tillit och engagemang i moraliska 
och andliga frågor. Furman University strävar efter att skapa ett öppet och 
varierat samhälle ur köns- och rasmässiga perspektiv samt i geografi skt och 
socioekonomiskt hänseende. Varje student skall efter avslutad utbildning ha 
utvecklat följande färdigheter och förmågor:

• the ability to read and listen with comprehension and to write and speak 
with clarity and precision

•  a sense of the context — physical, biological, historical, social, ethical, and 
spiritual — within which life proceeds 
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•  an understanding of the central themes and ideas of Western civilization 
and an appreciation of cultures outside the Western tradition 

•  the ability to make informed moral judgments and to appreciate the 
ambiguities that enliven all action and choice 

•  an appreciation of the aesthetic dimension of human expression 

•  an exposure to the methodology and insights of the social sciences 

•  knowledge of the basic principles and procedures of one or more of the 
natural sciences 

•  a demonstrated profi ciency in mathematics 

•  the understanding of and ability to use information technology 

•  the knowledge of a foreign language and its literature 

•  the understanding in depth of a chosen discipline — its scope, 
methodology, and application —  and the opportunity to explore an inter-
disciplinary concentration 

•  the capacity for continuing self-education necessary to deal with
change. 15

Av detta framgår att de fem främsta målen syftar till att utveckla de kommu-
nikativa, de intellektuella, de etiska och estetiska förmågorna och mänskliga 
kvaliteterna. Detta visar att en utveckling av humanitära kapaciteter och kva-
liteter prioriteras framför specifi ka ämneskunskaper och färdigheter.

De fem följande delmålen lyfter fram kunskaper och färdigheter inom kunskaps-
områdena samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, informationsteknik, 
främmande språk och litteratur. Dessa motsvarar general education.

Det därpå följande delmålet anger kunskapsdjup i vald disciplin, omfattning, 
metodik, dvs. kunskaper som motsvarar specialisering, major. Valet av major, 
eller ’double-major’, påverkar inte nödvändigtvis framtida yrkesval. 

Det sista delmålet betonar syftet att motivera till livslångt lärande i form av 
självbildning samt förändrings- och utvecklingsarbete inom olika kunskaps-
områden.
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Furmans profi l

Furman University erbjuder en lärandemiljö, som benämns ’engaged learning’. 
Denna kan vara utformad på många sätt. 

Engaged learning betyder för många nära kontakt med lärarna, dvs. engaged 
teaching genom täta lärare – studentkontakter, som närmast kan beskrivas som 
ett slags mentorskap, och små klasser.  

En form av engaged learning är möjligheten att delta i lärarledda forsknings-
projekt. Studenter kan fungera som assistenter i lärarnas egna forskningsarbe-
ten och får på så sätt eget ansvar för grundforskning. Därmed får studenterna 
inblick i forskarmiljön och fördjupade ämneskunskaper genom individuell 
lärare-/elevkontakt.

En annan form av engaged learning är praktiskt lärande, ’learning by doing’, 
både innanför och utanför campusmiljön. Studenterna får möjlighet att möta 
yrkeslivet i form av praktik- och volontärarbeten av olika slag. Utanför cam-
pus kan studenterna genom s.k. intern-ships praktisera i förskola, skola och i 
hemsjukvård. Inom campus kan man delta som volontärer i den löpande verk-
samheten, i bibliotekets utlåningsdisk, i bokhandeln, som guide vid visningar 
och som hjälp vid datorerna.

Delmålet ”förståelse för den västerländska kulturen och för andra kulturer 
utanför västvärlden” förverkligas vid Furman University genom undervisning 
förlagd till ett annat land under vinterterminen. Man erbjuder ’study abroad’ 
kurser i ett femtontal länder runt om i världen. 

Ett annat sätt att leva upp till målsättningen med engaged learning är att rekry-
tera studenter från andra kulturer och erbjuda dem kostnadsfri undervisning 
vid Furman. Programmet med internationella studenter har hög prioritet. Man 
direktrekryterar och handplockar studenter till Furman i respektive land. Kraven 
på dessa studenter är likvärdiga med kraven på de amerikanska studenterna. 
Ett annat sätt för internationella studenter att för längre eller kortare tid vistas 
vid Furman är att ansvara för konversation på hemspråket med de boende vid 
s.k. language-houses.      

Uttrycket engaged learning utgår från ambitionen om en helhetssyn på indi-
viden. Den kan yttra sig i form av satsning på fysisk aktivitet och sporter av 
olika slag eller framträdande i offentligheten på andra sätt. Sång- och instru-
mentalklasserna och teaterklasserna ger tillsammans med sina lärare offentliga 
konserter och föreställningar regelbundet.    

Syftet att utveckla en kunskapssyn, som verkar för självbildning och livslångt 
lärande, förverkligar Furman genom verksamheten vid Division of Conti-
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nuing Education, där kursverksamheten för pensionärer femdublats under dess 
drygt tioåriga verksamhet. Medlemmarna ansvarar själva för val av kursutbud 
och arrangemang av övriga sociala aktiviteter, Furman för kurslokaler och 
lärare rekryteras bland pensionerade lärare och professorer. Kurserna ger inga 
utbildningspoäng.   

Villkor, examinationer, betygssättning etc.

Furman University står öppet för välmotiverade studenter med mycket goda 
betyg från high school. Hela rekryteringsprocessen med urval och antagning 
sker mycket grundligt. Studenterna är i princip handplockade för att på bästa 
sätt motsvara lärosätets syfte, mål och ambitioner. 

Kursfordringarna är höga och mestadels mycket tydligt preciserade i syllabus. 
Lektionsinnehållet dag för dag är också tydligt angivet i syllabus. Undervis-
ningen är intensiv och koncentrerad. Tempot är mycket högt och engagemanget 
stort. Kurserna examineras både löpande och genom avslutande prov. Man 
kombinerar vanligen 3 - 6 olika examinationsformer, vilka i sin tur utgör 
viktiga pedagogiska element. Kursinnehållet belyses och bearbetas därmed på 
fl era olika sätt och studenterna får arbeta mycket aktivt med kursmaterialet. 
Läraren avgör själv om kursen ska spridas över arbetsveckan eller ha dubbla 
lektioner två gånger i veckan. Det senare alternativet ger ökade möjligheter 
till diskussioner. 

Kraven på akademisk integritet och hederskodex anförs i många sammanhang, 
bland annat i syllabus och i samband med introduktionen. Det innebär att 
överträdelser mot akademisk moral, exempelvis plagiat, kan få allvarliga kon-
sekvenser och i yttersta fall leda till avstängning. 

Studenterna vid liberal arts colleges utvärderar varje kurs genom betygssättning 
av läraren och dennes undervisning. Kursutvärderingen är alltså helt inriktad 
på bedömning av läraren.

Betygen sätts efter ett system, som utgår från bokstavsbetygen A+, A, A-; B+, B, 
B-; C+, C, C-; D+, D, D- samt F som motsvarar underkänd. Bokstavsbetygen 
motsvarar i sin tur kvalitetspoäng med intervallen 4.00 för högsta betyg (A+, A) 
och 0 för underkänd (F). Slutlig medelbetygspoäng beräknas på totala antalet 
kvalitetspoäng dividerat med det antal terminspoäng, som tillämpas för kurser, 
som är försedda med bokstavsbetyg. Det fi nns alltså ett stort antal kurser, som 
följer en delvis annorlunda betygsskala.16
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Kraven för Bachelor´s degree är följande:

•  Successfully complete at least 128 semester hours with at least 60 of these 
hours earned through Furman courses including the fi nal 28 semester 
hours. 

•  Maintain a grade point average of at least 2.00 in all course work completed 
through Furman.

•  Complete all general education requirements. 

•  Complete the one course Asian-African requirement. 

•  Complete the Cultural Life Program (CLP) requirement. 

•  Complete a six-to-eleven course major for the Bachelor of Arts or the 
Bachelor of 

Science degree or a thirteen-to-nineteen course major for the Bachelor of 
Music degree. 

•  Submit an application for graduation to Academic Records.17

Lärarnas anställnings- och arbetsvillkor

Som ovan nämnts är 90 % av de anställda lärarna, ’faculties’, disputerade. Den 
interna befordringsgången sker i tre steg: Assistant Professor, Associate Professor 
och Professor. Fast anställning, ’tenure’, kan sökas efter sex års tjänstgöring. 
Under tiden prövas lärarens kapacitet i form av observationer, självvärderingar 
och studenternas kursutvärderingar. För att befordras till Professor krävs, ut-
över långt yrkesutövande vid samma lärosäte, kvalifi kationer antingen i form 
av forskningsmeriter eller mycket välrenommerad pedagogisk karriär kantad 
med utmärkelser. Prefekturen, ’chair’, är en renodlat administrativ tjänst, som 
cirkulerar i kollegiet med jämna intervaller.     

Undervisningsskyldigheten för en fast anställd lärare uppgår till två kurser under 
höst- resp. vårterminen samt en kurs under vinterterminen. I regel utgör en 
stor del av undervisningsuppdraget kurser, som tillhör general education, vilka 
alla studenter måste genomgå. I övrigt har lärarna goda möjligheter att utveckla 
nya kurser utifrån egna intressen och infallsvinklar. Jag vill i detta sammanhang 
upprepa att det totala antalet kurser uppgår till 1.500 läsåret 2004 – 2005. 
Nedsättning i undervisning medges för lärare, som påtar sig annat uppdrag, 
exempelvis administrativa förberedelser inför en study abroad kurs.   
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Tjänstgöringen vid ett liberal arts college bygger i första hand på  undervisning. 
Det betyder inte att forskning underskattas - tvärtom. Forskning uppmuntras i 
högsta grad, men eftersom liberal arts colleges endast i undantagsfall har egna 
forskningsresurser, Furman har i kemi, äger den enskilde lärarens forskning 
rum vid det universitet vederbörande utexaminerats ifrån. Därför lägger man 
stor vikt vid vilka ’graduate schools’ lärarna studerat vid.       

Den akademiska friheten genomsyrar, till skillnad från i Sverige, hela den 
amerikanska universitetsvärlden och den har skiftande innebörd och betydel-
ser. För humanister, konstnärer och samhällsvetare är den fria forskningen en 
självklarhet. Projektanknuten är oftast liktydigt med företagsfi nansierad och 
förekommer inom naturvetenskap och medicin.   

Vid ett liberal arts college innebär ’academic freedom’ att läraren genom sin 
doktorsgrad och fortsatta forskargärning betraktas som ämnesspecialist. Lärar-
kollegiet har en mycket stark ställning. Någon institutionsstyrelse, som granskar 
kursplaner och litteraturförteckningar, förekommer inte. Överhuvudtaget före-
faller uppdelningen mellan undervisning och administration vara mycket tydlig 
och hierarkisk. Administrationen sköts av icke-akademisk personal, ’staff ’, eller 
av ledningen för hela universitetet jämte the President, Dean of Faculty och 
the Vice Presidents vilka är ’staff ’, trots att de är disputerade.  

Den anställningsförmån, som kanske mest attraherar en lärare vid ett liberal 
arts college, är ’sabbatical leave’. Detta innebär att läraren har en termins 
undervisningsfrihet med full betalning under akademiskt ansvar på annan 
ort. Man reser ut för att inhämta nya perspektiv att implementera i den egna 
undervisningen. Som exempel kan nämnas teaterläraren, som tillbringar sin 
sabbatical på Irland för att studera irländsk teater för att utveckla nya kurser 
och nya uppsättningar baserade på irländskt material.     

’Faculty seminars’ hålls varannan vecka dit alla faculties är välkomna. Veten-
skapliga artiklar, papers, delrapporter och konstnärliga projekt presenteras och 
diskuteras över institutionsgränserna. 

’Faculty meetings’ hålls vid enstaka tillfällen varje termin. Olika kommittéer 
redovisar resultaten av sina uppdrag, vilka klubbas igenom i demokratisk anda. 
Vid Furman tycks dessa möten vara ett forum för den akademiska, demokratiska 
ordningen snarare än ett forum för nya initiativ och debatt.     
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Biblioteket som resurs i undervisningen

James Buchanan Duke Library vid Furman University uppfördes på nuvarande 
campusområde 1956 och renoverades och byggdes ut 2003 –2004. Lokalytan 
fördubblades, men biblioteket har bevarat sin nyklassiska exteriör och sin 
1950-talsinteriör.   

Biblioteket innehåller ca 450.000 volymer med en tillväxtvolym på 10.000 
band per år. Man prenumererar på 1.400 tryckta och 1.200 elektroniska tid-
skrifter och har även tillgång till 100 forskningsdatabaser. Personalen uppgår 
till 27 anställda varav 12 med bibliotekarieutbildning (MA). Därutöver är ca 
60 studenter engagerade som assistenter eller volontärer i utlåningsdisken. 

Bibliotekets öppethållandetider är mycket generösa. Under terminerna är 
biblioteket öppet alla dagar i veckan motsvarande mer än 100 timmar/vecka. 
Under vardagar är det öppet till klockan 01.00 och veckan innan sluttentamina 
till 02.00. Antalet publika datorer har kraftigt utökats efter ombyggnaden, 
liksom antalet studieplatser och grupprum. 

De tekniska och pedagogiska datorresurserna har placerats i biblioteket. 
Dessa består dels av ’help-desk’, vars verksamhet sköts till största delen av 
studenter i Computer Science, och av Center for Collaborative Learning and 
Communication (CCLC), en resurs för lärare och studenter i webbdesign, 
power-point, ’blogs’ och andra tekniska hjälpmedel i undervisning, lärande 
och kommunikation. 

 Biblioteket har stora ambitioner att verka som resurs i utbildning och forskning. 
Referensavdelningen har fem bibliotekarier varav en med inriktning mot ’the 
library’s curriculum integrated information fl uency system’. I vederbörandes 
arbetsuppgifter ingår att organisera biblioteksundervisning och att till hemsidan 
länka uppgifter om referensmaterial till de aktuella kurserna.     

Sammanlagda resurser i form av bestånd, anslag, personal och öppethållande-
tider kan beskrivas som mycket goda. 
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4. Beskrivning av undervisning och lärande
Studien omfattar observationer vid ett tiotal kurser samt intervjuer med lärare, 
studenter och administrativ personal i ledande ställning.

Observationer av klassrumsundervisning

Nedanstående beskrivning vill ge ett samlat intryck av observationer av klass-
rumsundervisning i följande kurser:
American Renaissance  
American Autobiography 
Literary Theory 
Literature from the South 
Directing 
Introduction to Chemistry 
Introduction to Philosophy 
Religious Pluralism 
Women´s Studies 
Roots in Western culture 
Lifelong learning class

Observationer av kurser distribuerade av English Department skedde vid upp-
repade tillfällen. Själv bidrog jag med undervisning i kurserna Literary Theory 
samt Women´s Studies.  Sammanlagt uppgår totala antalet observationer till 
ca 40 lektionstillfällen.

Mötet mellan lärare och studentgrupp äger rum i klassrumssammanhang. 
Därutöver har lärare och studenter kontinuerlig kontakt för enskild handled-
ning och löpande examination under kursens gång. Studenterna uppmanas 
till kontakter med lärarna.   

Undervisningen i klasser håller mycket högt tempo och är uteslutande inriktad 
på dagens aktuella uppgift. Några utvikningar eller diskussioner medges inte, 
såvida inte dessa är avsedda som metoder i särskilda kursavsnitt. Undervis-
ningen relaterar till materialet och sådant, som kan bidra till att fördjupad 
förståelse av detta. Ett vanligt sätt att anslå öppen seminarieform är att arrangera 
studentgruppen i cirkelform. Illustration av textmaterial med hjälp av fi lmin-
slag, bilder, högläsning samt lärarens berättelser från egen erfarenhet är vanligt 
förekommande inslag.   
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Studenterna skall vara mycket väl förberedda och pålästa inför lektionen. De 
ska komma till den med genomtänkta frågor och verbalisera synpunkter och 
frågor på ett självständigt och refl ekterat sätt, vilket inte bara bidrar till den 
enskildes förståelse och kunskapstillägnelse utan också skärper och fördjupar 
diskussionen i klassen. Detta anknyter direkt till målsättningen för ett liberal 
arts college. Frågor och kommentarer, som inte direkt anknyter till ämnet, 
betraktas som ovidkommande och störande moment under lektionen, vilket 
betyder lägre betygssättning av studenten i fråga.   

En vanlig undervisningsmetod är inledande, övergripande introduktioner 
alternativt analyserande föreläsningar ofta integrerade med ’fråga – svar teknik’ 
fokuserad på centrala punkter, ’crucial points’. Läraren skapar ’öppningar’ eller 
’luckor’ för studenterna att själva fylla i med svar. Detta fångar upp studentens 
koncentration och uppmärksamhet, samtidigt som tekniken fungerar som 
förhör. Läraren ’fi skar’ tillsammans med studenterna och tillsammans arbetar 
man sig fram till en relevant analys, samtidigt som studenterna förs vidare i sin 
egen personliga förståelse och kunskapstillägnelse.

Föreläsningar kan också syfta till att klargöra samband mellan företeelser, 
vilka inte framgår explicit av kurslitteraturen.  Studenterna bereds möjlighet 
att vidareutveckla synpunkter och kommentarer med ett uppmuntrande ”Go 
ahead!” Tekniken utvecklar studenternas förmåga att verbalisera intryck och 
analysförmåga i önskad riktning. Att bygga upp kunskap baserad kring rela-
tionen mellan helhet – detaljer och vice versa är en genomgående undervis-
ningsmetod. Avvisande, negativ eller på annat vis kritisk respons förekommer 
överhuvudtaget inte. 

Andra exempel på undervisningsmetoder i klassrumssammanhang är att låta 
studenterna redogöra för avsnitt, teman och teoretiskt belysande artiklar. 
Studenterna får på så vis själva ansvara för undervisningen. Andra exempel 
är att problematisera företeelser eller påståenden, som studenterna diskuterar 
öppet i form ’pro et contra’ eller ’brainstorming’, alternativt i grupper under 
en begränsad del av lektionstiden för att därefter redovisa och diskutera gemen-
samt. Ytterligare exempel på undervisningsmetoder i lektionssammanhang är 
presentationer och ’quizes’, frågor som lämnas in till läraren för kommentarer 
i efterhand. 

Läraren för anteckningar över studenternas frågor, engagemang och kvaliteten 
på deras insatser vid lektionstillfällena. Anteckningarna fungerar som stöd vid 
betygssättning och helhetsbedömning av studentens insatser. Aktivt deltagande 
i lektionerna, som är obligatoriska, är bara ett av fl era examinationstillfällen. 



24

Kommentar

Observationerna utgår huvudsakligen från litteraturundervisning där analys, 
tolkning och förståelse är väsentliga inslag. I kemi och teaterregi är undervisnings 
metoderna utformade efter respektive ämneskaraktär. Genomgående intryck 
är att lektionstillfällen i klass präglas av hög koncentration på uppgiften och 
av lärarens förmåga att undervisa med intensitet och vitalitet. 

Lärarnas djupa ämneskompetens bidrar till att lektionen upplevs som en ’hän-
delse i sig’, inte minst tack vare deras förmåga att tydliggöra den ’röda tråden’ 
genom att infoga studenternas kommentarer i helheten. Detta gör att lärarens 
personlighet blir tydlig, vilket i sin tur hjälper studenterna att utveckla och 
stärka sin egen.

Intervjuer med lärare

Intervjuer har genomförts med fyra lärare. Jag har valt att låta dem framträda 
som röster. De frågor som ställts är följande:

1.  Please describe yourself as a teacher both from a teaching and learning 
point-of-view? 

2.  Do you think being a teacher in a liberal arts college differs from 
teaching in other kinds of colleges/universities? Why and how?

3.  What is/are your beliefs and thoughts about teaching skills necessary
to a liberal arts college/university?

4. What values and importance do you stress when facing students in
class? Or: How do you evaluate class-meetings to other teaching 
interactions?

5.  What do you expect will happen in class from a learning point-of-view ? 

6.  I have noticed the deep concentration in class. How do you achieve this?

7.  Please reflect on the contents and the intent of your courses. 
How do you decide themes to pursue and materials to include? 

8.  How would you describe ’engaged learning’ as related to your fi eld?

9.  What do you expect from Curriculum Review?

10. What is the future of liberal arts colleges?
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1. Frågan om hur läraren vill beskriva sig själv ur såväl undervisnings- som 
lärandeperspektiv besvaras på följande vis. En lärare talar om sig själv rakt 
på sak: ”Jag uppfattas som krävande”. Andra understryker förbindelsen 
mellan undervisning och lärande. Man betraktar sig som lärare och student 
samtidigt. Någon talar om betydelsen av att skapa en lärandemiljö, som 
förmedlar kvalitet i förhållande till kunskapsinnehåll. Studenterna måste 
uppfatta sig själva som ansvariga för sitt lärande. En lärare sammanfattar 
frågan på följande vis:

I consider myself as a life-long student. I try to model for my students the 
following qualities or behaviours: passion for learning, diligent research, 
the willingness to examine a variety of perspectives and then to make sound 
judgments, the ability to support conclusions, detailed attention to the 
content and style of texts.   

2.  Den andra frågan gäller om man tror att lärarrollen vid ett liberal arts 
college skiljer sig från lärarrollen vid andra typer av colleges/universitet. En av 
lärarna med lång erfarenhet av undervisning vid statligt universitet påpekar 
att det är stor skillnad beträffande undervisningsbörda, prestationsmått och 
fi losofi  mellan statliga och privata colleges. Vid statliga universitet är under-
visningsskyldigheten betydligt större och studenterna mindre engagerade. 
Filosofi n och förhållandena vid ett liberal arts college skapar förutsättningar 
för ett ömsesidigt givande och tagande mellan lärare och studenter. 

Samtliga framhåller fi losofi n och målsättningen liksom synen på kunskapens 
och lärandets egenvärde som förutsättningar för deras möjlighet att hjälpa 
studenterna att komma fram till etiska och väl genomtänkta ståndpunkter.

 En lärare menar att liberal arts colleges och forskningsinstitutioner är 
artskilda. Liberal arts colleges har betydligt större utrymme för fl exibilitet, 
tvärvetenskapliga perspektiv och program än vad forskningsuniversiteten 
har. 

3. På frågan om undervisningsskicklighet svarar en lärare: ”Verbal förmåga, 
förmåga att lyssna och en ständig vilja att lära. Man måste alltid ha en fi losofi  
med betoning på värden och värderingar att utgå ifrån.” Man måste ha ett 
djupt personligt förhållande till ämnet. En annan lärare framhåller att:

Among the skills I think are important are conveying the relevance of the 
history and the cultural background related to a discipline, the ability to 
generate a spirited class discussion the ability to respond with both detailed, 
constructive comments to students´ work, the ability to devise a syllabus, 
assignments, and class activities to foster critical thinking, the ability to relate 
a discipline to other disciplines.
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4. Frågan om klassrumsundervisningens betydelse kommenteras med hän-
visning till etiska perspektiv: ansvarskänsla, öppenhet för olika synsätt, 
perspektiv och refl ektion. Det gemensamma ansvaret i klassen ger möjlighet 
att skapa nya nivåer av förståelse, av värden, av ’ethos’. Drivkraften för en 
lärare är att få studenterna att refl ektera kring problem innanför och utan-
för klassrummet. Lärande är ’work-in-progress’. Kvalitet i undervisning är 
förmågan att upprätthålla koncentration och disciplin tills uppgiften är 
genomförd på bästa möjliga sätt.  

 Klassrumsundervisningen är viktig för att utveckla studenternas intresse 
för ämnet, deras förmåga att lära sig lyssna och respektera olika åsikter, 
att både vara disciplinerade och samtidigt kreativa i sitt engagemang och 
deltagande.

5.  Vad förväntar man sig att ska ’hända’ i klassen ur lärandeperspektiv? Lärarna 
menar att man eftersträvar att knyta an till studenternas egen fi losofi , så att 
deras upplevelser och förståelse utvecklas på ett sådant sätt att de inte nöjer 
sig med det mediokra: ”I expect several concepts that they can apply for 
themselves in a new context.”    

6.  Hur förmår läraren skapa den djupa koncentration, som utmärker klassrums-
undervisningen? Man talar om tempo, om intensitet och vitalitet mellan 
lärare och studenter: ”Passionate teaching generates passionate learning like 
a mirror; refl ective teachers generate refl ective students.” Någon talar om 
studenternas ansvar och skyldigheter som grundläggande villkor i klass-
rumsundervisningen. Man måste engagera studenterna på ett personligt 
och inte alltför abstrakt plan. En annan talar om lärarens ansvar gentemot 
studenterna: ”I also believe it is important early in a course to establish an 
open classroom atmosphere in which the students feel comfortable asking 
and sharing their ideas.”

7. På frågan om val och uppläggning av innehåll, teman och material svarar 
fl era genom att åter hänvisa till fi losofi  och etik.  Kursutformningen syftar 
till att skapa mening och självförståelse, dvs. att upptäcka nya värden och 
värderingar. Innehållsliga ramar, tematik etc. måste vara tydliga. En av 
lärarna ger ett mycket konkret svar på frågan om urval av teman och 
material till kurserna:

Before teaching a course, I read a great deal of scholarship. I then decide 
on the major issues I wish to explore and the texts that best represent those 
issues. Once I decide upon texts and themes, I consider the approaches and 
materials I wish to use.
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8.  På frågan hur man uppfattar uttrycket ’engaged learning’, svarar en lärare 
att det framförallt är ett redskap i marknadsföringen. Det fi nns, menar han, 
en anstrykning av antiintellektualism bakom uttrycket. 

 För andra lärare handlar engaged learning om studenternas medverkan 
i undervisning eller forskning. En variant är s.k. ’service-learning’, vilket 
innebär att en student, som tidigare gått kursen, biträder i undervisningen 
som lärarassistent. 

 En lärare konstaterar att det ämne han själv företräder, teaterregi, i sig själv 
förkroppsligar beteckningen engaged learning. 

9.  Vad förväntar man sig av en revidering av curriculum? Det nu gällande, som 
är  från 1960-talet, måste enligt majoriteten av Furmans lärare revideras för 
att bättre motsvara dagens samhälle. Flera lärare betonar betydelsen av att 
korta ner omfattningen av GER för att i stället öka utrymmet för individuell 
fördjupning. En av lärarna talar visionärt om ett curriculum med huma-
nistisk och interdisciplinär uppläggning, som lägger tonvikt vid teori och 
metod under det första året. Förslagen om att utveckla  tvärvetenskapliga 
kurser kan upplösa de traditionella institutionsgränserna: ”Curriculum is not 
a checking-list process, it is more intellectual than that. It should provide 
learning that makes sense”. 

 En annan viktigt punkt i revideringsarbetet är läsårsuppdelningen i tre 
terminer, vilket många upplever som negativ. Att på ett bättre och mer 
ändamålsenligt sätt nå de utbildningsmål, som gäller vid Furman University 
visavi samhället utanför, är förändringsprocessens mål.

10. Hur ser man på framtiden för liberal arts colleges? En lärare poängterar 
betydelsen av att utveckla informationsteknologin i lärandet som en kreativ 
kunskapspotential. Sammanfattningsvis påpekas att det är oerhört viktigt 
att behålla fi losofi n och målsättningen även i framtiden. En av lärarna 
förklarar:

I believe the future is bright for liberal arts colleges. Because today in America, 
as individuals typically pursue fi ve to seven different careers over a lifetime, 
the critical thinking and communication skills and the fl exibility of outlook 
fostered by liberal arts education should become increasingly valuable given 
the realities of the workplace. 
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Intervjuer med studenter

Intervjuer har genomförts med följande fem studenter:

Boris  från Bulgarien, sophomore, major i ekonomi med sikte på en framtid Boris  från Bulgarien, sophomore, major i ekonomi med sikte på en framtid Boris
inom bank- och fi nansväsende.

Wendell  från Kentucky, junior, major i historia och engelska, med sikte på en 
framtid inom undervisning.  

Melanie från South Carolina, senior, major i engelska, vill fortsätta studera Melanie från South Carolina, senior, major i engelska, vill fortsätta studera Melanie
engelska med sikte på att undervisa vid college.

Catherine från Tennesse, junior, major i engelska, vill antingen bli lärare vid Catherine från Tennesse, junior, major i engelska, vill antingen bli lärare vid Catherine
college preparation school eller journalist på en mattidskrift. 

Philippe från Chemnitz, Tyskland, sophomore, siktar på en framtid inom Philippe från Chemnitz, Tyskland, sophomore, siktar på en framtid inom Philippe
ekonomi och handel.

Följande frågor ställdes:

1.  Why did you decide to go to a liberal arts college and what do you expect 
from learning?

2.  How do you understand the item ’engaged learning’? 

3.  What is/are the most important quality/-ies of a teacher?

4.  Do you think teaching skills are related to a personality? 

5. Please describe and evaluate class-meetings related to the course? 
How important are they?

6.  How do you value lecturing to seminars, group-work, discussions or other 
teaching/learning methods used in class?

7.  How do you fi nd the tempo and time used in class? Is there time enough 
for feed-back?   

8.  What do you expect of yourself as a student?

Intervjuerna redovisas fråga för fråga

1.  Varför har man valt att studera vid ett liberal arts college och vilka 
förväntningar har man på sitt lärande? De fl esta anger ämnesbredd och 
klasstorlek samt lärarnas fackkompetens som avgörande faktorer vid valet 
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av liberal arts college framför statligt, yrkesinriktat universitet. Några 
hänvisar till familjetraditioner.   

2.  Hur uppfattar man termen engaged learning? Den syftar antingen på rela-
tionen student – lärare, exempelvis deltagande i lärarnas forskningsprojekt, 
eller på relationen mellan studenterna. En av studenterna associerar till 
relationen mellan teoretiska och praktiska kunskaper, mellan collegemiljön 
och världen utanför. En annan student uppfattar engaged learning som allt 
lärande utanför klassrumsundervisningen.  

3.  På frågan om vilka kvaliteter man värdesätter högst, framhålls lärarnas 
ämneskompetens och engagemang. Det är, menar en av studenterna, viktigt 
att läraren inte bara har kunskaper i sitt eget ämne utan också en gedigen 
kunskapsbredd att relatera det egna ämnesområdet till. Andra kvaliteter 
är auktoritet och god kommunikationsförmåga, som fångar studenter-
nas nyfi kenhet och intresse – inte minst genom en positiv i stället för en 
oppositionell attityd. Alla lärare har inte förmågan att entusiasmera. 

 Det är också viktigt att en lärare har förmåga på att relatera teoretiska kun-
skaper till exempel och praktisk tillämpning: ”A good professor is able to 
show connections from information and theory to their applications.” 

4. Ser man något samband mellan undervisningssätt och personlighetstyp? 
De fl esta påpekar att det har med attityder gentemot ämneskunskaper och 
studenter att göra. Några menar att förutsättningen för en spontan och 
avspänd relation till studenterna är att läraren är trygg i sin yrkesroll.  

5. Hur värderar man klassrumsundervisningens betydelse för kursen som 
helhet? Den betraktas som mycket viktig, eftersom den bidrar till struktur 
och kommunikation i lärandeprocessen. Kommunikationens betydelse 
varierar mellan olika ämnen. I kurser med skönlitterärt innehåll skapar 
seminariediskussionerna fördjupad förståelse. Naturvetenskapliga ämnen 
saknar denna sida, medan föreläsningarnas informativa och strukturerande 
aspekter är nog så viktiga.  

6. Svaren på frågan, om hur man värderar olika undervisningsmetoder i förhål-
lande till varandra, visar att man uppskattar seminarier och diskussioner, 
men att kvaliteten på diskussionerna kan variera beroende på studenterna 
själva. Det är bra om det fi nns en balans mellan föreläsningar och semi-
narier. En student beskriver sin uppskattning av föreläsningar på följande 
vis: ”Lecturing has its own unique value as framework to forms and revealing 
the thread. The connections between tools and practicing methods and how 
to use them, must be made clear to the students.”  
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7. Hur uppfattar man tempo och kunskapsmängd i förhållande till fördjupad 
förståelse av sammanhang och mening? Svaren varierar. Någon tycker att 
tempot är nästan forcerat högt, vilket innebär att det inte fi nns tid över 
för jämförelser och värderingar. Lärarna försöker att pressa in så mycket 
information som möjligt under lektionspassen. Andra tycker att tempot 
är lagom. 

8. Vilka krav och förväntningar ställer studenterna på sig själva? Det är viktigt 
att man gör bra ifrån sig, eftersom man annars lätt försvinner ur systemet. 
Den personliga relationen med lärarna är enligt någon helt avgörande för 
resultat och behållning av studierna - ju närmare och starkare relationer 
desto bättre. Några framhåller att den lärande attityden blir karaktärs-
danande och en viktig utgångspunkt för globaliseringstänkande och världs-
medborgarskap.

5.  Samtal med personer i ledande ställning

För att få inblick i hur den administrativa ledningen vid Furman University ser 
på sin uppgift, genomfördes samtal med President David Shi, Dean of Faculty 
Tom Kazee samt Director of Library Janis Bandelin. 

The President

David Shi är professor i historia. Han börjar därför med att berätta om liberal 
arts colleges historia och linjerna fram till idag. 

Under 1800-talet var nästan alla läroanstalter liberal arts colleges, men under 
inbördeskrigets dagar tillkom även s.k. land grant universitites. De federala och 
statliga myndigheterna upplät landområden för att utveckla yrkesutbildning för 
regionala behov, exempelvis Alabama Agronome and Mining, AAM. Distink-
tionen mellan privata liberal arts colleges och statliga universitet kom först vid 
en senare tidpunkt. Antalet liberal arts colleges har minskat i förhållande till 
yrkesinriktade universitet och forskningsuniversitet. Tillströmningen av 
studenter har också minskat, vilket inneburit att många liberal arts collges har för-
svunnit. Eliten bland dessa fortsätter. Av de 200 liberal arts colleges som 
Breneman talar om (se ovan) är idag endast 30 – 40 renodlade liberal arts 
colleges. De riktigt små kan komma att överleva genom att utvecklas mot ökad 
teknikanvändning i undervisningen och genom yrkesförberedande inriktning. 

Curriculum har ändrats över tid. Sedan 1950-talet har specifi ka inriktningar 
skapats exempelvis mot ’business’, ’music’, ’education’. Men det fi nns ett ge-
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nomgående mönster, ’a template’, för alla 200 liberal arts colleges: Målen och 
GER ska vara jämförbara, även om GER skiljer sig åt mellan olika skolor. GER 
är ’core curriculum’. Vid Furman University utgörs halva studietiden av GER 
jämfört med det vanliga, som är en tredjedel. 

När vi kommer in på frågan om presidentens makt och relationen mellan 
president och fakultetsmedlemmar, förklarar Dr Shi att för honom innebär 
ledarskap vid ett liberal arts colleges delat styre. Den akademiska friheten är 
en aspekt av delat ledarskap. Personligen föredrar han delat styre framför en 
hierarkisk organisation. Revidering av curriculum samt därtill hörande fi lo-
sofi skt-teoretiska frågor delegeras alltså till fakultetsmedlemmarna. Arbets-
gången innebär att förslag från arbetskommittén förs vidare till styrelsen, Board 
of Trustees, vilken tillsammans med presidenten beslutar om att beviljandet av 
medel, som kan komma att behövas för att genomföra förslaget.

Projekt inför den närmaste femårsperioden är bland annat att sjösätta ett nytt 
curriculum, vilket beräknas ta minst två år. I samband med detta kommer man 
att behöva anställa mer personal, vilket är kostnadskrävande.    

Avslutningsvis berättar David Shi om bakgrunden till sitt engagemang i liberal 
arts colleges. Han har själv studerat vid Furman University för ett trettiotal år 
sedan. På den tiden tänkte han bli jurist, men han blev i stället historiker på 
grund av den nära kontakt han fi ck med sin historielärare. Att studera vid ett 
liberal arts college innebär bästa tänkbara grund för individen att förbereda sig 
för vuxenlivet, ett slags humanistiskt mentorskap, som varar livet ut. 

Dean of Faculty

Dean of Faculty, Tom Kazee, börjar samtalet med en allmän beskrivning av det 
amerikanska universitetsväsendet idag. Det består av tre system: Forsknings-
universiteten, de yrkesinriktade universiteten och liberal arts colleges. Liberal 
arts colleges upptar, enligt hans uppfattning, ca 10 % av den högre utbildningen 
i USA. Denna grupp innefattar även mellanformer, s.k. honour colleges, vilka 
ger hög status och höga förväntningar. Sådana exempel är Vanderbilt University 
och University of Georgia.    

Syftet med revideringen av curriculum är i första hand att stimulera studen-
ternas nyfi kenhet på att ställa de riktigt bra frågorna och att ge studenterna 
kapacitet till att besvara dem. Därtill kommer frågan om utformningen av 
’academic calendar’.

’Deans’ uppgift är att lösa praktiska problem som uppstår i organisatio-
nen, framförallt på lärarsidan. Översynen av lärarstaben utgör merparten 
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av arbetet. Varje år utvärderas icke fast anställd lärare, vartannat år fast 
anställd, ’tenured’, lärare. Processen att tillsvidareanställa lärare tar sex 
år och den bygger i slutändan på en sammanvägning av lärarens själv-
värdering, utlåtanden från institutionen, studenters utvärderingar och pre-
fektens bedömning, samt på utlåtanden från Faculty Status Committée, FSC 
(sex lärare som byts med treterminersintervaller enligt roterande system). 
I samråd med FSC föreslår Dean of Faculty lönesättningen till styrelsen, vilken 
fattar beslut därom. 

Lönerna vid Furman är högre än vid många andra liberal arts colleges och 
statliga universitet. Lönesättningen är individuell och bygger på en kombina-
tion av meriter, anställningstid och kvalitetsutlåtanden. Slutlönen kan variera 
mellan $65.000 - $85.000, vilket motsvarar ungefär 450.000 – 550.000 
svenska kronor.

Samtalet avslutas med frågan om internationalisering av utbildning och EU:s 
Bolognaprocess. Mr Kazee svarar att man i USA sedan lång tid verkat för utbyte 
av studenter, lärare och forskning. Cirka 40 % av USA:s studenter studerar utom-
lands fram till sin forskarutbildning. På så vis, påpekar han, har vi gemensamma 
mål med Europa och hela världen. Men vad Europa utvecklar internt genom 
Bolognaprocessen – ”det angår oss egentligen inte”, avslutar Mr Kazee. 

Director of Library

Bibliotekschef Janis Bandelin är nöjd med bibliotekets utveckling under de 
sju år hon varit verksam i tjänsten. Hon tycker sig ha fått gensvar och stöd för 
sina ambitioner och planer. Bland annat har hon arbetat fram ett fungerande 
budgetsystem gentemot institutionerna. Hon har också genomdrivit totalreno-
vering och utbyggnad av biblioteket. Biblioteket återinvigdes i slutet av oktober 
2004. Läsåret 2004 – 2005 har därför utsetts till ’The Year of the Library’ vid 
Furman University.

Bibliotekets ställning i ett liberal arts college beskriver Dr Bandelin på föl-
jande vis: Bibliotekarierna är fakultetsmedlemmar, vilket är betydelsefullt i 
sammanhanget. Det innebär, att bibliotekarierna i likhet med övriga fakul-
tetsmedlemmar är involverade i den personliga, rådgivande processen mellan 
lärare och studenter. Liksom övriga fakultetsmedlemmar har bibliotekarierna 
också rösträtt vid faculty meetings. Därutöver fungerar bibliotekarierna som 
en mänsklig länk mellan lärare och studenter och står i sitt dagliga arbete 
studenterna mycket nära.

På frågan om anslagsfördelning mellan undervisning och forskning svarar 
Dr Bandelin att ingen prioritering ges. Visst material fjärrlånas för forsknings-
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ändamål. I ett ämne som kemi är fulltextdatabaserna så kostsamma att man 
hellre köper enstaka artiklar än prenumererar på databaser. Däremot är anslags-
fördelningen mellan institutionerna viktig. Den innebär att varje institution har 
en budget på $50.000 per år, oavsett antalet majors, course credits, faculties, 
till skillnad från tidigare anslagssystem som fungerade ojämlikt och ad hoc. 

Av ’curriculum process’ förväntar sig Dr Bandelin en utveckling mot ökad  
IT-användning. Man talar idag inte om ’information literacy’, utan om ’infor-
mation fl uency’. Lärarna är mer skeptiska än studenterna till datoriseringen. 
Studenterna är å andra sidan långt mindre kritiska till vad som publiceras 
via Internet. Detta är ett stort etiskt problem att diskutera, eftersom krite-
rierna för akademisk hållning/restriktion gentemot plagiat är en av hörn-
pelarna vid liberal arts colleges och som sådan mycket viktig att efterhålla. 

6.  Analys 
Studiemiljön vid Furman University och andra liberal arts colleges skiljer sig 
från den svenska högskolemiljön i olika avseenden. Dessa kan koncentreras 
till tre punkter: pedagogik, kunskapssyn och målsättning. De hänger samman 
och utgör själva kärnan, ’the core’, i våra respektive utbildningssystem och 
studiemiljöer. Olikheter av organisatorisk, ekonomisk och utbildningspolitisk 
art berörs, som sagt, inte närmare eftersom olikheterna i dessa avseenden är 
tydliga och därför knappast kräver närmare kommentarer.

Pedagogik

Undervisning och lärande vid Furman University skiljer sig från den svenska 
högskolepedagogiken genom den täta kontakten mellan lärare och elev, där 
läraren utöver undervisningen har uppgiften att vara rådgivare, det stora kurs-
utbudet och de små klasserna. Observationerna av klassrumsundervisningen 
vittnar om stor koncentration och vitalitet. Lärarna är ämnesexperter, som 
trivs mycket bra med att undervisa i denna studiemiljö. I boken Bildningsresan 
sammanfattar Leif Alsheimer den ’goda metoden’ på följande vis:

En framgångsrik lektion eller föreläsning kan inte fi ngeras; den är inte en arbets-
uppgift som kan utföras mekaniskt, utan den förutsätter en hängiven lärare med 
ett genuint intresse för ämnet, ett engagerat förhållningssätt gentemot eleverna 
och en klar omvärldsuppfattning.18

Relationen mellan lärare och studenter vilar på respekt för lärarens ämnes-
kunskaper och lärarens förmåga att förmedla dessa. Lärarens auktoritet är 
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naturlig och självklar och accepteras som legitim av studenterna. Om läraren 
stagnerar i nytänkande och kunskapstillväxt, dvs. om den naturliga auktorite-
ten utvecklas till en attityd snarare än identitet, ger detta utslag i studenternas 
utvärderingar.

Betygssystem och utvärderingar är mycket detaljerat utformade vid ett liberal 
arts college som Furman University. Lärare och studenter utvärderar således 
varandra. Betygssystemet liknar mer det som föreskrivs i ett integrerat Europa 
med den s.k. Bolognaprocessen, än det som idag gäller i det svenska hög-
skolesystemet. 

Vid Furman University talar man om ’teaching and learning’ i stället för  pe-
dagogik. Önskemål och krav på högskolepedagogisk utbildning/kompetens 
förekommer inte heller till skillnad från den svenska högskolan. I Sverige har 
undervisning och lärande inordnats under universitetsämnet utbildningsforsk-
ning eller pedagogik, dvs. ”vetande och metoder som tillämpas i uppfostran 
och undervisning” (NE). Det innebär att pedagogiska perspektiv och under-NE). Det innebär att pedagogiska perspektiv och under-NE
visningsmetodik hämtas från den aktuella forskningen. I Sverige dominerar 
idag det sociokulturella perspektivet, som bygger på ett konstruktivistiskt 
synsätt. Man talar om lärandet som ’situerat’ (Säljö), dvs. att studenten utgår 
från egna, befi ntliga kunskaper i lärandet. Studenten är idag själv ansvarig för 
sitt lärande, inte läraren. Den lärare – elevrelation, som utgår från läraren som 
kunskapsförmedlare, den s.k. ’top-down’ strukturen, har ersatts av synen på 
läraren som handledare.     

Studiegången i den svenska högskolan är progressiv och inriktad mot en aka-
demisk examen. Kortare kurser, som syftar till att ge ämnesorientering och 
kunskapsbredd, dvs. som ger ökad bildning, kan inte åberopas i examen. Den 
svenska högskolan har en tydlig ämneshierarkisk struktur, som inte uppmuntrar 
till kunskapsbredd. 

Till det svenska systemet hör institutionsstyrelsens starka ställning. Alla kurser 
och kursplaner uppgjorda efter mall, granskas och godkänns av ett sanktio-
nerande system. Syftet är att skapa klara riktlinjer och målsättningar inom 
högskolan. Detta synsätt förekommer inte vid Furman University. Läraren har 
prefektens och dekanus förtroende att utforma syllabus utan att detta måste 
sanktioneras av en överordnad instans. Detta kan härledas till den akademiska 
friheten och förtroendet för den enskilde läraren.  

Gränsdragningen mellan undervisning och forskning är inte lika accentuerad 
vid Furman University som i Sverige. Med tanke på att den fria forskningen 
minskar i Sverige till förmån för projektanknuten och/eller företagsfi nansierad 
forskning, kan sambandet mellan grundutbildning och forskning komma att 
minska. 
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Bildning och kunskap

Liberal education är den term inom den anglosachsiska utbildningen, som 
närmast motsvarar bildningstanken. Den fi losofi ska och utbildningshistoriska 
bakgrunden skiljer sig åt på många sätt19 men likheterna är trots allt märkbara. 
Liberal education syftar till att befria människan från okunskap. ’Befrielsen’ 
är emancipatorisk, vilket implicerar ett humanistiskt, etiskt och demokratiskt 
synsätt. Bernt Gustavsson och Sven-Eric Liedman talar om ’bildning’ som en fri, 
livslång ’process’, som ett växande där dialogen utgör ett väsentligt inslag. 20

I ”Bildning, frihet och motstånd” poängterar Sven-Eric Liedman att bildning 
och utbildning inte utgör varandras motsatser utan bör betraktas som för-
enliga: 

Bildningen klarar sig inte utan utbildningen. Det betyder inte att det mekaniska 
tänkesättet måste segra. Men det betyder att bildningsprogrammet på något sätt 
måste förenas med ett utbildningsprogram. Frihet måste förenas med anpassning 
till yttre normer och krav och bildningen ges rum inom utbildningen.21  

Frågan, som Liedman ställer, är hur man kan överföra det väsentliga i det 
gamla bildningsbegreppet till vår samtida svenska utbildningssituation. Svaret 
anger fyra villkor. Det första är att motsättningen mellan teoretisk och praktisk 
kunskap upphör. Det andra att kunskap betraktas som ett livsprojekt och inte 
som tidsbegränsad utbildning. Det tredje att det fi nns frihet för den enskilde 
i valet av kunskaper och kunskapsvägar. Ty, menar Liedman: 

I varje god kunskapsprocess krävs ett samspel mellan å ena sidan intresset och 
å andra sidan den möda och därmed det tvång som en åtråvärd kunskap alltid 
innebär. Inför detta tvång kan en människa antingen ge tappt eller driva sig 
själv vidare, fortfarande nyfi ken på vilka horisonter som öppnar sig vid nästa 
backkrön.22

Det fjärde villkoret är synen på bildning som både enskild både enskild både och kollektiv. och kollektiv. och

Bernt Gustavsson placerar ’bildningsresan’ i ett hermeneutiskt perspektiv. 
Bildningsresans ’utfärd’ och ’hemkomst’ förankras i Hans-Georg Gadamers 
fi losofi  och bryggan mellan den humanvetenskapliga och den naturvetenskapliga 
traditionen i Paul Ricoeurs. Vidare placerar Gustavsson ’bildning’ och ’kunskap’ 
i ett pedagogiskt perspektiv. Han framhåller att:

Ytterst rör […] diskussionen förhållandet mellan det subjektiva och det objektiva. 
Begreppet bildning innefattar både de subjektiva och de objektiva inslagen och 
bär förmågan att överskrida den klassiska motsättningen mellan förmedlings-
pedagoger och progressivister.23



36

Gustavssons inplacering av bildningsbegreppet i ’subjekt – objektrelationen’ upp-
visar en annan dimension och tyngd åt pedagogik- och kunskapsbegreppen än det 
socialkonstruktivistiska synsättet ger. Denna ’dialektiska kunskapssyn’ beskriver 
lärandet som en meningsskapande rörelse mellan det subjektiva och det objektiva, 
det inre och det yttre, den personliga tolkningen och det färdiga resultatet.24    

Bernt Gustavsson har, som ovan nämnts, jämfört ’bildning’ med den kunskaps-
form, som enligt Aristoteles´ distinktion benämns fronesis, dvs. praktisk klok-
het. Han anknyter den till Paul Ricoeurs begrepp misstankens hermeneutik:

Den innefattar en tanke om kritisk distans för att förstå en sak och att gå under 
ytan för att förstå på ett djupare sätt, vilket innebär en misstanke mot det som 
endast visar sig under ytan. Att förstå blir både att förstå inifrån och att rikta en 
misstanke, att inta en distanserad hållning.25      

Bildningens mening ligger därmed i själva kunskapens och förståelsens natur. 
Den är också kritisk till sin natur. 

Sven-Eric Liedmans fyra villkor för integration av bildning i utbildningen, 
liksom Bernt Gustavssons kunskapsfi losofi ska diskussion av bildningsbe-
greppet ligger i linje med liberal education. Liedmans ’villkor’ ryms inom 
ramarna för hur undervisning bedrivs vid Furman University. Integration 
av teoretisk och praktisk kunskap tydliggörs genom profi leringen engaged 
learning, vilken innefattar det av John Dewey introducerade begreppet learning 
by doing. Liedmans breda syn på bildningsbegreppet utgår från en distinktion 
mellan ’grundfärdigheter’ och ’orienteringskunskaper’. Båda dessa aspekter ingår 
i general education. De tre återstående villkoren, dvs. synen på kunskap som 
livsprojekt, den enskildes valfrihet beträffande fördjupning samt synen på den 
lärande människan som social varelse, framgår också i den utbildningsfi losofi , 
som utmärker liberal arts colleges. 

Bernt Gustavssons kunskapsfi losofi ska analys av bildningsbegreppet pekar fram 
mot frågan om målen för den högre utbildningen. Den svenska högskolan är, 
bortsett från forskningsinstitutionerna, orienterad mot yrkes- och arbetsliv. Man 
kan beskriva den svenska högskolans kunskapssyn som orienterad mot techne. 
Vid sidan av denna står fronesis, som söker utveckla individen till en etisk och 
refl ekterande samhällsmedborgare. Frågor som: Hur bör man leva?, Hur blir 
man en god samhällsmedborgare? hör hemma i en god utbildningsmiljö. Leif 
Alsheimer framhåller att humaniora och humanism har en viktig funktion i och humanism har en viktig funktion i och
framtidens högskola: ”Universiteten bör verka för att vidga studenternas huma-
nistiska kunskaper men också ha som central uppgift att verka för humanism 
som livshållning.”26  
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Avslutande refl ektioner

Vid Furman University genomsyrar fi losofi n och målsättningen hela miljön. 
Det framgår bland annat av den maktdelning mellan administrativ ledning och 
lärare som President David Shi beskriver. Det framgår också av lärarnas och 
studenternas kommentarer. Det är, som en av studenterna framhåller, viktigt 
att lärarna har förmåga att relatera sitt ämne till andra ämnesområden för att 
sammanhang och samband ska bli tydliga. 

Utgångspunkten för revidering av curriculum vid Furman University är Martha 
Nussbaums ovan nämnda kriterier inom liberal education: kritisk prövning, 
förståelse av olika synsätt och förmåga att skapa sammanhang samt utveckling 
av emotioner och inlevelse med hjälp av den narrativa föreställningsförmågan. 
Dean of Faculty Tom Kazee menar att syftet med revideringen är skapa ett 
curriculum, som ännu bättre förmår hjälpa studenterna att ställa den goda 
frågan och att själva kunna besvara den på grundval av förmågan att analysera 
sammanhang. På ett likartat sätt framhåller Leif Alsheimer lärandets betydelse 
för att förstå sammanhang: ”Vi har en benägenhet att tänka i dikotomier”, 
men, fortsätter han: 

detta binära kategoritänkande har sina brister, bland annat ökar risken att man 
intar en ståndpunkt långt innan man måste göra det och samtidigt stänger av 
tankeverksamheten inför nya fakta och argument. En annan fara är risken för 
tvära kast i tänkandet; än lyssnar man till den ena åsikten, än till den andra, och 
den sista får alltid styra beslutet eftersom man inte är kapabel att tänka ”både-och” 
och eventuellt få fram en syntes som är överlägsen både tesen och antitesen. […] 
… ett test på en första klassens begåvning är för mågan att med bibehållen funk-
tions- och handlingsförmåga hantera två motsatta tankegångar samtidigt.27

Bernt Gustavsson placerar bildningsbegreppet längs tidsaxeln. Bildning förut-
sätter kunskap om tradition och kulturarv för att kunna bli ett gott redskap 
inför framtiden: 

Genom en rik tolkning av tillvaron här och nu, vilken berikats genom kontakten 
med det förfl utnas erfarenheter, har vi större möjligheter att utveckla en kon-
struktiv syn på hur vi ska gå framåt. Detta gäller både enskilda och kollektiv.  
Tolkningen av tillvaron innefattar alltså med ett sådant synsätt både nutid, 
förfl uten tid och framtid. Dessa tre tidsdimensioner går därmed inte att se som 
separata till varandra; vi lämnar ständigt nuet och går in i framtiden och lämnar 
därmed ett förfl utet bakom oss.28

Bildningstankens mening handlar också om förhållningssätt, ansvarsmed-
vetande och medkänsla gentemot det främmande och mot oss själva: ”När 
bildningstankens historiska och nutida företrädare säger att bildning inte 
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enbart är ett sätt att veta, utan också ett sätt att vara, talar de om bildning som 
livsform.”29   

Den fråga som slutligen kan ställas, är om Högskoleverkets satsning på bildning i den 
högre utbildningen inte bör leda fram till att begreppet bildning införs i högskolelagen.
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Academic Departments at Furman University

Art
Asian Studies

Biology

Chemistry

Classics

Communication Studies

Computer Science

Earth and Environmental Science

Economics and Business Administration

Education

English

Health and Exercise Science

History

Interdisciplinary Studies

Mathematics

Military Science

Modern Languages and Literature

Music

Neuroscience

Philosophy

Physics

Political Science

Psychology

Religion

Sociology

Theatre Arts

Urban Studies

(Furman Catalog 2004-2005)
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Purpose and Aspirations 

Founded by Baptists and grounded in Judeo-Christian values, Furman 
challenges students, faculty, and staff to grow both in knowledge and in faith. 
The university values excellent teaching and close student-faculty relation-
ships. Small classes, individual instruction, empathetic advising, and personal 
attention promote active learning and cultivate intellectual curiosity. 

The university encourages its students to engage ethical issues and to explore 
spiritual concerns. Furman manifests its respect for the ethical and spiri-
tual dimensions of human experience in many ways. Within the curriculum, 
these dimensions are often integral to academic disciplines and form the basis 
for classroom discussions. Outside the classroom, the ethical and spiritual 
dimensions are expressed in an active chaplaincy and a program in church-
related vocations, an array of vital student religious organizations, and a natio-
nally recognized community service program.

Furman aspires to be a diverse community of women and men of different 
races, religions, geographic origins, socioeconomic backgrounds, personal 
characteristics, and interests. This diversity refl ects values the university hopes to 
embody: openness, honesty, tolerance and mutual respect, civic responsibility, 
global awareness, and bold intellectual inquiry. These values foster a critical 
examination of inherited assumptions, even as they protect freedom of expres-
sion and the open exchange of ideas.

In sum, Furman University aspires to be a diverse community of learning, 
harmonious in its differences, just and compassionate in its transactions, 
and steadfast in its commitment to an educational program of the highest 
quality. 

An Engaged Approach to Liberal Learning 

In recent years, Furman University has been evolving into a new type of libe-
ral arts institution that offers students more opportunities to learn by doing. 
While grounding its curriculum in the humanities, fi ne arts, and sciences, 
Furman offers courses in fi elds that are more professionally oriented: business 
administration, accounting, education, health and exercise science, and music 
performance. In addition, Furman emphasizes education outside the traditional 
classroom, providing opportunities for students to put into practice the theories 
and methods learned from texts or lectures. For example, Furman has become 

Bilaga 2
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a national leader in undergraduate research and collaborative research projects 
involving students and professors. 

Engaged learning takes other forms at Furman. A signifi cant number of 
Furman students participate in internships. Others serve as teaching appren-
tices on campus or in elementary and secondary schools. Almost a quarter 
enroll in study abroad programs sponsored by the university while a majority 
work as volunteers for social service agencies or other helping programs in the 
Greenville community. For many Furman students, these out-of-class oppor-
tunities become life changing experiences. 

By supplementing classroom instruction with opportunities for collabora-
tive research and off-campus learning, Furman aims to give students greater 
responsibility for their education, to develop their self-confi dence, and to 
sharpen their leadership skills. 

Expected Educational Outcomes 
Furman nurtures a commitment to independent thought and lifelong learning. 
By providing students with a broad exposure to the liberal arts, it seeks to 
produce graduates grounded in the traditional sources of knowledge yet capable 
of devising new solutions to problems in their chosen fi elds. Every Furman 
graduate should have: 

•  the ability to read and listen with comprehension and to write and speak 
with clarity and precision 

•  a sense of the context — physical, biological, historical, social, ethical, and 
spiritual — within which life proceeds 

•  an understanding of the central themes and ideas of Western civilization 
and an appreciation of cultures outside the Western tradition 

•  the ability to make informed moral judgments and to appreciate the 
ambiguities that enliven all action and choice 

•  an appreciation of the aesthetic dimension of human expression 

•  an exposure to the methodology and insights of the social sciences 

•  knowledge of the basic principles and procedures of one or more of the 
natural sciences 
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•  a demonstrated profi ciency in mathematics 

•  the understanding of and ability to use information technology 

•  the knowledge of a foreign language and its literature 

•  the understanding in depth of a chosen discipline — its scope, metho-
dology, and application — and the opportunity to explore an interdiscipli-
nary concentration 

•  the capacity for continuing self-education necessary to deal with change. 

(Furman Catalog 2004-2005)
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HÖGSKOLAN I BORÅS

Högskolan i Borås är en nationell högskola. Högskolans 11 500 
studenter kom mer från olika delar av Sverige - ef ter som fl era 
av ut bild nings pro gram men en bart fi nns i Bor ås. Högskolan 
består av sex in sti tu tio ner inom pro fi l om rå de na: Biblioteks- 
och in for ma tions ve ten skap, eko no mi/in for ma tik, mode och 
textil, beteendevetenskap/lä ra rut bild ning ar, tek nik samt vård 
och omsorg. Läs mer på högskolans hemsida www.hb.se
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