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Abstract - Som vi skickade in det 
Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande 
betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är 
synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för 
studenter och lärare. Privilegievandring (Eng. Privilege walk) är en praktisk övning med mål 
att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna artikel beskrivs 
övningens bakgrund och utveckling. En privilegievandring som använts vid fortbildning om 
studenters väg in i den akademiska världen illustrerar hur övningen kan utvecklas och 
användas. 

Introduktion 
Inom all mänsklig verksamhet görs och konstrueras olika normer för vad som är erkänt och 
accepterat i olika sammanhang. Växelspelet med dessa normer kan ofta vara avgörande för 
hur människor agerar i sammanhanget. Detta kan exempelvis påverka trivsel, välbefinnande 
och lärande. När det gäller högre utbildning har det också visat sig spela stor roll för 
akademisk framgång (Tinto, 2010). För personer som redan är en del av sammanhanget är de 
flesta normer ofta underförstådda och osynliga. Om man vill förstå och förändra dessa normer 
och de effekter de ger upphov till måste man aktivt arbeta för att synliggöra dem. Det gäller 
även inom den högre utbildningens värld (se exempelvis Bromseth & Darj, 2010).  

Ett flertal olika metoder har utarbetats för att öka medvetenhet om normer och deras betydelse 
i pedagogiska sammanhang (se exempelvis Brade, 2008; Pope, Pangelian & Cooker, 2011). 
En väletablerad sådan metod är privilegievandring (Eng. Privilege Walk). Det är en övning 
där deltagarna inledningsvis står sida vid sida i en linje. Under övningen får de sedan röra sig 
i rummet som reaktion på olika påståenden som läses av övningsledaren. Genom 
förflyttningen tydliggörs hur normer och förutsättningar påverkar olika personer på olika sätt. 
I den här artikeln beskrivs kortfattat bakgrunden till övningsformen samt hur den utvecklats. 
Därefter presenteras ett detaljerat exempel på en privilegievandring som använts för att 
tydliggöra normer och villkor i samband med nya studenters möte med den akademiska 
världen. Slutligen diskuteras övningens möjlighet och begränsningar med utgångspunkt från 
den verkstad som hölls vid Uppsala universitets konferens i högskolepedagogisk utveckling 
2013. 

Privilegievandringens utveckling 
Inspirationen till privilegievandringen kommer från exempel och en modell som 
presenterades av Peggy McIntosh (1990). McIntosh diskuterar privilegier, i synnerhet i 
relation till ras, och deras betydelser för individers vardag. Hon exemplifierar detta med olika 
påståenden som är oproblematiska för den som är priviligierad, men ofta omöjliga för den 



som inte är priviligierad. I resonemanget talar McIntosh om den osynliga ryggsäck med olika 
resurser och förutsättningar som människor bär med sig. Vad som är möjligt i mötet med 
olika sammanhang beror dels på sammanhangets villkor och normer, dels på innehållet i 
individens ryggsäck. 

Stiles Hall är en ideell organisation som arbetar för lika villkor och breddad rekrytering vid 
University of California. Under utvecklingen av metoder för att synliggöra och påverka 
normer och villkor för studenter inspirerades projektledaren Dave Stark av McIntoshs idéer. 
Han utvecklade en övning där studenterna själva fick ta ställning till olika påståenden 
inspirerade av McIntoshs artiklar (Cheng, 2006). Övningen inleds med att studenterna ställer 
sig sida vid sida längs en linje och håller varandra i hand. Övningsledaren läser sedan ett 
påstående och de deltagare som känner att påståendet passar för dem rör sig framåt eller bakåt 
enligt övningsledarens instruktioner. Eftersom personerna har olika bakgrund kommer de 
också att reagera olika på påståendena. Därför kommer studenter röra sig olika och fältet 
spridas ut. Ibland kommer man så långt från varandra att man måste släppa taget om grannens 
hand. Detta leder till ett mycket tydligt, och ofta känslomässigt, åskådliggörande av studenters 
olika förutsättningar och villkor. Med utgångspunkt från detta kan man sedan diskutera och 
arbeta med dessa frågor. 

Övningen har spridit sig bland pedagogisk personal som arbetar med normer och lika villkor 
(Se exempelvis Cooper, 2007; Saasi & Thomas, 2008; Brantmeier, Aragon, Kees, Peila-
Schuster & Anderson, 2011). Genom valet av påståenden under övningen kan den anpassas 
beroende på vilka normer och villkor man vill tydliggöra och arbeta med. Övningens 
tydlighet och deltagarnas engagemang gör att den fungerar mycket väl som en 
diskussionsstartare. Samtidigt har övningen fått en del kritik (Se exempelvis Jones & Abes, 
2011). Flera deltagare har upplevt övningen som för närgången och blivit illa berörda. Detta 
beror främst på den ursprungliga utformningen, där deltagarna får utgå från sig själva. 
Förutom ökad insikt kan övningen också ge upphov till olika känslor som exempelvis skuld 
och utsatthet. 

En alternativ form av övningen har utvecklats för att undvika att deltagarna ska känna sig 
personligt utsatta. I denna form utgår inte deltagarna från sig själva. I stället får de ett 
personakort i början av övningen. Där ges en kortfattad beskrivning av en person relevant för 
det sammanhang som övningen handlar om. Eftersom personakorten utformats för övningen 
kan också egenskaper väljas för att tydliggöra vissa egenskaper, normer och villkor. När 
övningen används i Sverige är det vanligtvis denna variant som förekommer. Eftersom 
deltagarna också tolkar in egna uppfattningar i de personbeskrivningar de fått öppnar det för 
ytterligare diskussioner, exempelvis kring vad man tar för givet när man möter andra 
människor. 

Privilegievandring - Steg för steg 
Här följer exempel från en privilegievandring som använts vid fortbildning av lärare och 
studenter som möter nybörjarstudenter. Dessa exempel ger en bild både av hur man kan 
konstruera en övning och hur den genomförs i praktiken. 

Inledning 
Övningen inleds med att personakortens delas ut till deltagarna. Här är det förstås viktigt att 
formulera beskrivningarna så att de kritiska faktorer man vill fokusera på finns med bland 
exemplen. Det är också bra om man får en spridning mellan de olika individer som beskrivs. 
Om man har många deltagare kan det vara en poäng att ha flera exemplar av samma persona 



eftersom det underlättar diskussioner kring vad olika individer tolkar in i beskrivningarna. 
Nedan finns sex exempel på personakort från den aktuella privilegievandringen kring 
mottagning av nya studenter. 

Nittonårig svensk student med 
högskoleutbildade föräldrar som börjar på en 

längre yrkesutbildning. 

Trettiosexårig elektriker med partner och två 
barn som efter en tids yrkesliv börjar 

högskoleingenjörsprogram för att fortbilda 
sig. 

Tjugoårig student från Tensta med 
utlandsfödda föräldrar som börjar på ett 

kandidatprogram. 

Tjugoåttaårig tjej från Lidingö som börjar på 
ett längre yrkesprogram. 

Nittonårig tjej från Gimo med 
industriarbetande far som börjar på 

ingenjörsutbildning. 

Tjugotreårig kille som gått tre terminer på ett 
yrkesprogram, gjort studieavbrott och nu 

börjar på ett kandidatprogram. 

När man delar ut korten kan det vara en god idé att blanda högen i förväg och se till att i alla 
fall de första korten man delar ut ligger i en lämplig ordning. När deltagarna fått korten ges tid 
för att att läsa igenom dem och kort reflektera kring den persona man fått. Därefter ställer 
övningsledaren ett antal frågor som deltagarna reflekterar tyst kring utifrån sin personas 
perspektiv. Syftet här är att man skapar sig en rikare bild av personen. Frågorna bör vara 
blandade mellan frågor relevanta för övningens tema och mer personliga frågor. 

Här är några exempel på frågor som använts under den aktuella övningen: 
• Hur ser din familjesituation ut? 
• Vilka vänner har du som är viktiga för dig? 
• Hur var det när du gick i grundskolan? 
• Vad brukar du göra på helgerna? 
• Vilka fritidsintressen har du? 
• Hur fick du behörigheten till ditt utbildningsprogram? 
• Var det svårt för dig att välja utbildningsprogram? 
• Hur fungerar studierna i samspel med resten av ditt liv? 
• Vad gjorde du under sommaren innan du började studierna? 

Genomförande 
Innan privilegievandring inleds ställer sig alla deltagare på en linje bredvid varandra. Om man 
vill, och deltagarna är bekväma med det, kan deltagarna också hålla varandras händer. 
Övningsledaren förklarar sedan att man nu kommer att få höra ett antal påståenden. Om man 
tycker att påståendet passar för den persona man har ska de ta ett steg framåt. Annars står de 
kvar.  

Sedan läser man upp ett lämpligt antal påståenden. Dessa kan med fördel formuleras och 
väljas för att påverka fokus för övningen. När övningen avbryts står deltagarna kvar där de 
hamnat. 

Här följer några exempel på påståenden som använts under den aktuella övningen: 

• Jag känner mig inte orolig för programuppstarten. 
• Min familj blev glada när jag skulle börja på utbildningen.  
• Jag hade inga problem att bli antagen till mitt utbildningsprogram. 
• Jag är säker på att mina förkunskaper räcker. 
• Jag känner mig verkligen välkommen på mitt utbildningsprogram. 



• Jag upplever att mottagningsaktiviteterna passar för sådana som mig. 
• Jag har god kontakt med andra studenter. 
• Om jag undrar över något kring utbildningen vet jag vem jag ska fråga. 
• Min boendesituation är aldrig ett hinder för mina studier. 
• Jag har inga problem med att förstå mina lärare. 
• Jag tror jag kommer ha mycket gemensamt med andra på mitt program. 
• Jag behöver inte jobba extra för att ha råd med mina studier. 
• Jag har inga problem att hinna med de uppgifter vi får i utbildningen. 
• Jag kommer aldrig försent för att resorna till universitetet trasslar. 
• Jag upplever aldrig att någon behandlar mig ”konstigt”. 
• Jag deltar gärna vid olika ”akademiska” festligheter, som gasquer och liknande. 
• Det är aldrig någon som uttalar mitt namn på ett konstigt sätt. 
• Jag kommer inte att ha några problem att kombinera studierna med annat som är 

viktigt för mig. 
• Jag oroar mig aldrig för att någon ska tro att jag fuskar. 
• Jag känner mig aldrig otrygg i studiemiljön. 
• Jag tror att jag kommer lyckas med min utbildning. 

Reflektioner 
När övningen avslutats står deltagarna spridda i rummet. Nu inleds reflektioner och 
diskussion kring upplevelsen. Detta gör, i alla fall inledningsvis, i rummet där deltagarna står. 
De inledande diskussionsfrågorna bör också anknyta nära till övningen. Här är några exempel 
på sådana frågor: 

• Vad tänker ni kring hur det ser ut nu? 
• Varför tror ni det ser ut som det gör? 
• Hur kändes det att stå kvar när andra gick framåt? 
• Hur kändes det att gå framåt när andra stod kvar? 
• Varför hamnade din persona där den gjorde? 

Därefter fortsätter man med mer allmänna frågor kring utbildning och normer. Detta kan 
eventuellt göras i grupp. Här är några exempel: 

• Vad har du själv lagt in i den person du fick? Varför? 
• Vad i utbildningsmiljön kunde hjälpt din person ta fler steg framåt? 
• Vilka faktorer påverkar vem som lyckas med sin utbildning? 
• Vilka normer finns kring våra utbildningar? 
• Hur påverkar de studenters möjligheter? 

Övningen avslutas med fördel genom att deltagarna får summera sina erfarenheter och tankar. 
Här bör man välja ett fokus som passar deltagarnas bakgrund och övningens syfte. När denna 
övning använts för fortbildning handlar det främst om vilka lärdomar man dragit kring hur 
man bör tänka när man utformar sin verksamhet. 

Reflektioner kring övningen 
Ett skäl till att privilegievandringen är en så spridd övning är att den väcker både känslor och 
ökad förståelse. Det är också något som varit tydligt vid de tillfällen den använts inom detta 
projekt - både vid fortbildningstillfällen och verkstäder. I utvärderingar efteråt beskriver 
deltagarna hur tydligt de upplevt betydelsen av växelspelet mellan normer och studenters 
olika bakgrund. De diskussioner som följt har också alltid varit både livliga och konstruktiva. 



Många deltagare lyfter fram värdet av själva vandringen. Genom att deltagarna rör sig i 
rummet bidrar de själva till visualiseringen av vad som sker på ett mycket påtagligt sätt. 
Möjligheterna att anpassa både personakort och påståenden utifrån övningens syften bidrar till 
dess flexibilitet. Flera olika sammanhang där makt, privilegier och normer spelar roll har 
diskuterats för alternativa övningar, som exempelvis personers förmåga att förändra det 
akademiska klimatet, böckers status inom kulturen och samarbetspartners rollfördelning i EU-
projekt. 

Efter verkstaden som genomfördes vid Uppsala universitets konferens i högskolepedagogisk 
utveckling 2013 har flera deltagare börjat planera egna privilegievandringar. Även den är ett 
tydligt tecken på att övningen är ett väl fungerande verktyg för att synliggöra normer och 
annat som ofta är osynligt i det akademiska sammanhanget. 
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