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För att förstå och reflektera över min egen pedagogiska utveckling har jag ofta vänt mig till 
den filosofiska traditionen fenomenologi, istället för de mer traditionella 
högskolepedagogiska perspektiven. Till viss del beror detta på att jag i min forskning 
använder mig av fenomenologisk teori och metod och därmed känner mig hemmastadd i detta 
sätt att resonera, men det är också så att jag tycker att dessa filosofiska perspektiv ger mig en 
djupare förståelse för den undervisning och handledning jag bedriver. I detta paper vill jag 
därför presentera min användning av fenomenologin utifrån ett högskolepedagogiskt 
perspektiv. Mer specifikt vill jag utveckla det fenomenologiska resonemanget kring begreppet 
den levande dialogen (se t.ex. Ricoeur 1986), som jag menar kan användas för att förstå hur 
det goda mötet mellan studenter och ämnesföreträdare kan skapa en lärandesituation. Som 
empiriska exempel använder jag mig av tre klassiska situationer där studenten inom 
humaniora ges möjlighet att vara medskapare i en läroprocess: handledning, undervisning och 
läsning. I det sistnämnda exemplet vill jag lyfta fram att dialogen inte behöver vara mellan två 
subjekt, utan skapas också i t.ex. studentens möte med kurslitteraturen. Utgångspunkten för 
mitt resonemang är att en god lärandesituation kräver att studenter och ämnesföreträdare möts 
som likvärdiga subjekt och att det därför krävs att vi diskuterar en situationsetik för 
högskolepedagogiken (se t.ex. de Beauvoir 1947). 
	  	  


