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Bakgrund: Hur lärarutbildning lämpligen organiseras avseende högskole- respektive
verksamhetsförlagda studier är under ständig diskussion i såväl policydokument som forskning.
För att kunna tala om hur lärarutbildning kan och bör organiseras blir dock ett första steg att
klargöra hur lärarstudenter konstruerar undervisning och (lärar-) kunskap inom ramen för
lärarutbildning.
Syfte: Empirin för föreliggande studie inhämtas från ett utvecklingsprojekt som arbetats fram
inom ramen för en ämneslärarutbildning inför hösten 2016. Syftet med studien är att klargöra
hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination som
inbegriper undervisning i autentisk undervisningsmiljö (en klass med elever), respons från
klasslärare samt efterföljande reflektionsseminarium baserat på videoupptagning av genomförd
undervisning och lärarens respons.
Metod: I studien nyttjas diskursanalys av fyra lärarstudenters verbala- och icke-verbala
kommunikation i samband med examination. Resultaten av en deskriptiv respektive
genealogisk analysfas presenteras med hjälp av praxisgemenskapen som tankefigur.
Resultat: Diskursanalysen visar hur lärarstudenterna inom ramen för aktuell examination rör
sig mellan vad som kan beskrivas som tre olika praxisgemenskaper: klassen-sompraxisgemenskap;
lärare-som-praxisgemenskap
samt
lärarstudentgruppen-sompraxisgemenskap. Den undervisning lärarstudenter konstruerar korrelerar med etablerad
undervisningspraktik som studenten själv iakttagit. Den lärarkunskap som konstrueras villkoras
av andra inom den aktuella gemenskapen. Respektive praxisgemenskap har också sina egna
rationaler som lärarstudenten behöver förhålla sig till i samband med examination. De
positioner som lärarstudenten förmår att förhandla och upprätthålla villkorar också vad som är
möjligt att sägas/göras i vilken praxisgemenskap och av vem.
Konklusion: Lärarutbildningen kan sägas innefatta två parallella, informella utbildningar jämte
den formella utbildningen. Lärarstudenten ställs inför överväganden mellan vad som kan
beskrivas som intra- respektive interpersonella diskurser som villkorar hur lärarstudenten
konstruerar undervisning och lärarkunskap i samband med examination. Lärarstudenter
behöver därför inom ramen för lärarutbildning göras varse om konsekvenser kopplade till
intrapersonella diskurser, de olika roller som finns tillgängliga för lärarstudenten, samt
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Background: The organization of teacher education and practicum is constantly under scrutiny
in both policy documents and in research, often in connection to correlating debates regarding
theory and practice. However, how pre-service teachers construe teaching and (teacher-)
knowledge ought to be scrutinized before entering a discussion about the fundamental
principles of teacher education.
Aims: The aim of the study is to clarify how pre-service teachers construe teaching and teacher
knowledge during an examination that includes: Teaching in an authentic learning environment
(a class of pupils), feedback from a class teacher and a subsequent reflection seminar based on
video recordings of the students’ teaching and the teacher response.
Method: A group of four pre-service teachers’ verbal and non-verbal communication is
examined using discourse analysis. The empirical data for this study is collected from a
development project within subject teacher education, during autumn 2016. The results of
descriptive and genealogical analysis phases are presented with Communities of Practice
(CoP) as a theoretical figuration.
Results: The discourse analysis reveals that pre-service teachers construe teaching that
correlates with established practices based on their own experiences. What is construed as
teacher knowledge is also conditioned by other members in a group. Pre-service teachers in the
current exam move between what could be described as three different Communities of
Practices: class-as-CoP; teachers-as-CoP as well as pre-service teachers-as-CoP. Each CoP has
its own rationalities that the pre-service teacher needs to take into consideration; the rationalities
concern the conditions for reification and participation in each CoP during examination. The
positions that pre-service teachers manage to negotiate and maintain, governs what can be
said/done in each CoP and by whom.
Conclusion: In addition to the formal education, teacher education consists of two parallel and
informal education programs that can be described as intra- and interpersonal discourses. The
study shows that pre-service teachers need to make considerations regarding these concurrent
programs and that the discourses govern how pre-service teachers construe teaching and teacher
knowledge during examination. Therefore, pre-service teachers need to be made aware of
consequences related to choices within intrapersonal discourses, i.e. the different roles
available, and to interpersonal discourses, i.e. how the chosen role affects one´s encounter with
other members within a CoP.
Keywords: communities of practice, discourse analysis, learning, organizational
development, pre-service teachers, teacher education
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Inledning
A: Men det är klart man har varit lite så här skeptiskt till hur och var det ska göras,
själva examinationen. Men när man sitter här kan jag känna att det är nog jävligt bra
för att man ser. Visst fick man ganska tajt frame att köra efter men jag tycker ju att man
ser väldigt tydligt och bra vad det är man kan förbättra. C: Sedan som du sade, det känns
awkward. A: När vad känns awkward? C: När det blir tyst så här, det känns inte i
stunden. Jag tror det liksom förhöjs av väldigt entonigt [[prat]]. A: Ja, ja men det är så
svagt ljud på inspelningen – där inne var det ju inte det. Där inne var det ju tänketid typ
de fick.

Att se, att höra och att erfara en tystnad, en paus, i ett klassrum fullt med elever kan för den
oerfarne lärarstudenten upplevas både oväntat och förunderligt. Medvetandegörandet av ett
tillsynes obetydligt skeende i en undervisningskontext producerar emotioner (Wolff & De
Costa, 2017; Henry, 2016) som härbärgerar potential för oväntat lärande. Den outforskade
tystnaden innebär tillfällen för samtal om undervisningskontextens förutsättningar och
konsekvenser och kan, som i citatet ovan, diskuteras som såväl elevers ”tänketid” eller som
”awkward”.
Men vilka tolkningar av erfarenheter är det då som konstrueras som lärarkunskap och hur
avgörs vad som betraktas som kunskap? Lärarstudenters samtal om undervisningens skeenden
har som ovan citat potential att synliggöra också det vedertagna:
sometimes, it would seem, students [läs: elever] are made to sit still and be quiet not
because their movement and talk will disrupt the attention of the class or the solitary work
of their classmates, but because silence itself is believed to have some intrinsic
pedagogical value. (Jackson, 1990, s. 107)

Lärarstudenternas utforskande diskussion ovan bör därmed betraktas som en iakttagelse som
kan generera värdefulla insikter kring undervisning och yrkesrollen där också det etablerade
ställs inför kritisk granskning. Studenternas samtal ger samtidigt ledtrådar till hur lärarstudenter
konstruerar undervisning och lärarkunskap utifrån sina erfarenheter. Genom videoupptagning
av egen undervisning kan lärarstudenterna tillsammans med andra se, rekapitulera, analysera
och konstruera kunskap om undervisningssituationens tystnad från olika perspektiv. Men,
menar Jackson, ”the crucial problem is what to do once the room has grown quiet and all the
eyes are on the teacher” (1990, s. 107). För den novise lärarstudenten blir resonemangen om
hur undervisningssituationer kan förstås ett första trevande steg för lärande om undervisning,
och en förutsättning för att utröna vad läraren lämpligen gör med sin tystnad. Vetskap om hur
lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap blir ett avgörande första steg för
verksamhetsutveckling inom lärarutbildning och angeläget att förstå för optimering av
lärprocesser.
Lärarstudenters erfarenheter av egen och andras undervisning kan i samband med
lärarutbildningens totalt 30 högskolepoäng1 verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i bästa fall
ge ovärderlig förståelse för yrkesprofessionen och undervisningens hantverk. I värsta fall kan
1

20 veckor som varvas med högskoleförlagd utbildning (HFU), gäller samtliga lärarprogram.
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samma erfarenheter reduceras till idealiserade reflektionsskildringar av hur lärarstudenter tror
att de borde agera, hantera och förstå skeenden i rollen som blivande lärare. ”En lärarutbildning
som är baserad på vetenskaplig grund bör ju, förutom socialisering, även bidra till
”subjektifiering” […] det vill säga till att nya lärare får möjlighet att träda in i yrkeskåren på ett
mer personligt, medvetet och reflexivt sätt” (Gardesten, 2017, s. 164). De förebilder studenter
navigerar efter är allt som oftast handledare eller lärare från egen skoltid (Lortie, 2002; Munby,
Russell & Martin, 2001), vilket får till konsekvens att reproduktion av andras undervisning i
bästa fall får konkurrera med litteraturens skildringar av lärare. De historiskt förankrade
konstruktionerna av lärare och elev, av skolan som organisation och institution kan vara nog så
viktiga för att förstå läraruppdraget (Berg, 2003), men frågan är om vi vill att nämnda
konstruktioner oreflekterat ska återuppstå vid utbildningens slutskede i nya klassrum med nya
elever. Detta scenario oroar dock inte Gustavsson som snarare ängslas av att ”studenter inte
visar tilltro till den yrkespraktik de har att identifiera sig med” (2008, s. 168).
En högskolepedagogisk utmaning att hantera blir hur man inom lärarutbildning utbildar
lärarstudenter som ska ges utrymme att socialiseras in i ett yrke där individen samtidigt står
stadig i den egna versionen av hur de avser realisera sin egen Lärare 2.0. Handlar ”socialisering
i utbildning om att anpassa sig till praktiker eller övning i kritisk reflektion” (Gustavsson, 2008,
s. 167)? Samtidigt hänvisar Skolkommissionen till att framgångsrika program för
lärarutbildning ”baseras på en gemensam tydlig vision av vad som utgör en god undervisning
och att utbildningen utgår från i förväg formulerade standarder avseende förväntningar på
studenternas prestationer och utbildningens mål” (SOU, 2017:35, s. 153).
För en akademisk yrkesutbildning kan det inte finnas en ”riktig” och en ”felaktig”
tolkning av hur lärararbetet ska bedrivas. Här har lärarutbildning och skola ett gemensamt
ansvar för att överbrygga de motsättningar som fortfarande kan finnas mellan ”teori” och
”praktik”. Tanken att studenter under sin VFU ska kunna fungera som förändringsaktörer
är sympatisk, men kan, om målen sätts för högt, ses som naiv och i värsta fall bli
kontraproduktiv. (SOU 2008:109, s. 401)

När och hur problematiserar då lärarstudenten den upplevda tystnaden från en
undervisningskontext, och när ges de möjlighet att problematisera och förstå det erfarna är
frågor som behöver diskuteras. Just växelverkan mellan teori och praktik är återkommande
skrivningar och diskuteras som avgörande för yrkesinriktning (SOU, 2008:109) varpå det blir
intressant att fundera hur utbildningsdesign och undervisning kan formas på ett för
lärarstudenten meningsfullt och kunskapsutvecklande vis:
En utvecklande reflektionsgång fordrar en växling mellan att konfronteras med vad man
gör och vem man är – speglat genom vad som händer i situationen och hur andra ser det
och möter det – och eftertanke då saker kan träda fram och man kan se dem i ett större
sammanhang. Det dialogiska ”lära genom att göra” – som man kanske skulle kalla ”lära
genom att göra och att uppmärksamma [författarens kursivering och citatmarkering]”.
(Molander, 1996, s. 155)

Resonemanget ovan inspireras av Schöns (1987) diskussion om reflektion. En definition av
reflektion, som här blir grund för min förståelse av begreppet, kan beskrivas som medveten,
riktad handling med utgångspunkt i det erfarna där egna tankar bör konfronteras med andras
tankar om erfarenheten:
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Thinking is thus a postponement of immediate action, while it effects internal control of
impulse through a union of observation and memory, this union being the heart of
reflection. (Dewey, 1997, s. 64)

Det är detta lärarstudenterna förväntas göra i förestående studies examinationsdesign. Här
skisseras en examination där lärarstudenter tillsammans med andra lärarstudenter erfar och
reflekterar över egna upplevelser, här med hjälp av videoupptagning av egen undervisning samt
ett responssamtal med en klasslärare. Sammanförandet av lärarstudenter, som i klassrum
undervisar och lär och med hjälp av verksam lärare och lärosäteslärare reflekterar över
undervisning anses vara ett gynnsamt upplägg för lärarblivande (Hammerness, DarlingHammond, Grossman, Rust och Shulman, 2005). Det examinationsupplägg som i föreliggande
studie behandlas hämtas från ett utvecklingsprojekt inom ramen för ämneslärarutbildning där
lärarstudenterna fått se den egna och kamraternas undervisning på en TV-skärm. Här fångas till
och med den tystnad som inom lärarutbildning tenderar att hamna i periferin och görs till
gemensam utgångspunkt för konstruktion av lärarkunskap.
I en svensk lärarutbildningskontext har ett flertal studier ägnats åt vad som anses vara värt
vetande och kunnande för den blivande läraren (Gardesten, 2016), likaså spänningsfältet i
lärarstudenters tal om utbildning och yrkespraktik (Gustavsson, 2008), hur (religions-)
lärarkunskap konstrueras (Carlsson, 2016), hur lärarutbildning organiseras avseende högskolerespektive verksamhetsförlagd utbildning (HFU/VFU) (Manderstedt, 2013) och hur kunskap
under VFU formuleras och bedöms (Hegender, 2010). Studier visar också hur vi i
policydokument artikulerar relationen teori och praktik inom lärarutbildning och hur vi
organiserar denna delning av kunskapsformer (Manderstedt, 2013; Eriksson, 2009). För ett
internationellt perspektiv finns National Academy of Education (2005) som ger en bred
forskningssammanställning av värt vetande och kunnande för alla involverade i lärarutbildning
och lärarprofessionen.
Nämnda studier (Gardesten, 2017; Carlsson, 2016; Manderstedt, 2013; Eriksson, 2009;
Gustavssons, 2008) i kombination med Harlins studie (2013) som diskuterar hur videon kan
användas som reflektionsverktyg för lärares2 professionella utveckling, ger sammantaget en
bred bild av aktuella utmaningar och möjligheter inom svensk lärarutbildning och
lärarstudenters identitets- och professionsutveckling. För att erbjuda läsaren en möjlighet att
dra mer självständiga slutsatser om hur lärarstudenter konstruerar undervisning respektive
lärarkunskap, fordras dock att läsaren ges tillgång till samma undervisning som lärarstudenterna
analyserar. Det är detta, möjligheten att ta del av både hur lärarstudenten konstruerar
undervisning och hur lärarstudenten sedermera konstruerar lärarkunskap tillsammans med
andra lärarstudenter och med lärare med utgångspunkt i det gemensamt erfarna, som denna
studie avser att visa. Förhoppningen är således att studien ska kunna utgöra ett kunskapstillskott
för lärarutbildare där studiens resultat kan möjliggöra organisering av lärande som tar hänsyn
till och utgångspunkt i hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap.

2

Harlin studerar folkhögskolelärares professionella utveckling (2013).
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Syfte och frågeställningar
För att möjliggöra den nyansering av ett professionsinträde som i tidigare citat förespråkats
(Gardesten, 2017), behövs förståelse för hur lärarstudenter konstruerar såväl undervisning som
lärarkunskap. Syftet med föreliggande studie är att klargöra hur lärarstudenter konstruerar
undervisning och lärarkunskap under examination som inbegriper
I.
II.
III.

undervisning i autentisk undervisningsmiljö, en klass med elever
respons från klasslärare
reflektionsseminarium baserat på videoupptagning av genomförd undervisning samt
respons från klasslärare

Syftet sönderfaller i följande problemformuleringar:
a) Hur konstruerar lärarstudenter undervisning i klassrum under examination
b) Hur konstrueras lärarkunskap under responssamtal med verksam lärare
c) Hur konstruerar lärarstudenter lärarkunskap och sig själva som blivande lärare under
reflektion i lärarstudentgrupp

Vad studien inte är
Föreliggande studie gör inte anspråk på att söka svara för studenternas psykologiska föresatser
eller avtäcka deras intentioner för de val som görs. Jag anser mig inte heller kunna identifiera
eller uttala mig om vad som egentligen skedde eller hur man egentligen kan/bör förstå en
handling – mitt forskningsintresse ligger i hur lärarstudenter konstruerar undervisning,
lärarkunskap och sig själva som blivande lärare inom ramen för en examinationsdesign med
videon som reflektionsverktyg. Jag studerar därmed kommunikativa resurser som är iakttagbara
i mötet med andra, det vill säga verbal och icke verbal kommunikation.
En annan viktig avgränsning att presentera för läsaren på ett tidigt stadium är det
maktperspektiv som aktualiseras i föreliggande studie. På samma sätt som vi i vardagligt tal
ibland omedvetet ställer sant mot falskt och i nästa steg jämte konnotationer som gott respektive
ont, kan också makt i ett obetänkt ögonblick sättas i alltför nära samband med deterministiska
förtecken och det onda – detta är en grundsyn jag tar avstånd ifrån. Makt ska i denna text förstås
som en i grunden icke-värderad men ständigt närvarande struktur i mänsklig interaktion.
Vetenskaplighet som vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, delvis problematiska
policyskrivningar med politiska konnotationer och avsaknad av tydlig definition (Kroksmark,
2010; Gustavsson, 2008; Beach 1995), blir kunskapsdomäner som behöver synliggöras inom
lärarutbildning och ägnas tid åt på samma sätt som det kursinnehåll studenter möter i sin
utbildning. Det är därmed en resa in i ett utbildningens panoptikon (Bentham, 1791) jag bjuder
in min läsare – jag rättfärdigar mitt tilltag med vetskapen att det är du som avgör vilken
betydelse det skrivna tilldelas.
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Tidigare forskning
Följande avsnitt erbjuder en tematiserad presentation av den tidigare forskning som aktualiseras
i och med studiens forskningsfråga. Rubriceringarna är: Lärarutbildningen i policydokument; I
klassrummet; Lärarkunnande och läraridentitet; Professionsarv eller förändringsaktörer;
Organisering av lärarstudenters lärande; Ett alternativ samt Att studera undervisning.

Lärarutbildningen i policydokument
Det finns en divergens mellan ambition och genomförande avseende lärarutbildning konstaterar
både Ericsson (2009) och Manderstedt (2013). Med ett fokus på utbildning från ett
svenskämnesperspektiv konstateras att statliga ambitioner och ideologier (SOU 2008:109)
förvisso återfinns bland lärarutbildare men att visioner delvis får ge efter för just organisatoriska
utmaningar (Manderstedt, 2013). Genom en integrerings- och samverkansdiskurs indikeras att
talet i policy- och styrdokument vittnar om en strävan att föra samman teoretisk och praktisk
kunskap medan ”organisatoriska förutsättningarna tvingar fram andra diskursiva mönster, som
retoriskt ser ut att medföra att svenskämnet förblir på lärosätet medan lärarrollen danas vid
VFU” (Manderstedt, 2013, s. 165).
På lokal kursplanenivå synliggörs hur lärosäten förvisso försöker integrera lärarutbildningens
olika delar och dess kunskapsinnehåll men där konsekvensen blir att det är desto svårare att
tydliggöra vad det är lärarstudenter förväntas kunna och vad som står för bedömning under
verksamhetsförlagda utbildningens trepartssamtal (Hegender, 2007). Kunskapsmålen för VFU
resulterar i ett enda ”mischmasch” av teorier och praktik (Hegender, 2007, s. 194). Utmaningar
kring vad det är som står för bedömning i samband med VFU återfinns också i en mindre studie
genomförd i en norsk lärarutbildningskontext, där artikelförfattaren konstaterar skillnader
mellan VFU-handledarens och studentens syn på vad som står bedömning (Smith, 2010).
Samtidigt föreslås att utebliven samsyn mellan handledare och lärarstudenter, åtminstone i
samband med formativ bedömning av VFU, med fördel kan användas konstruktivt (ibid.).
En kuliss av tillsynes repellerande begrepp3 skisseras (Manderstedt; 2013; Eriksson, 2009), i
kombination med en tillika svårförenlig utbildningsideologi. Sammantaget föranleder
iakttagelserna en fundering kring huruvida språkets konstruktioner och policydokument har
konsekvenser för hur lärarstudenter konstruerar lärarkunskap eller om dikotomiseringen teori
och praktik enbart en språklig chimär. För att kunna diskutera lärarutbildningens hur och vad
behöver vi först förstå hur lärarstudenterna konstruerar undervisning och lärarkunskap.

I klassrummet
Klassrummets egna samtalspraktiker beskrivs som institutionaliserade samtal med sin egen
logik där lärare ställer frågor som alla aktörer, såväl lärare som elev, redan vet svaren på – ett
beteende som i andra sammanhang vore rent av ”avvikande” (Säljö, 2007, s. 142). Det som
lärare och elever, vuxna och barn, utifrån denna logik således inskolas i är en form av
skolritualisering där maktrelationer blir synliga i de
”stelnade ritualer” som kännetecknar livet i skolan. Alltifrån lärarens ”Godmorgon”, som
inte betyder god morgon utan: Nu är jag här, så nu ska ni vara tysta så vi kan börja, är
skolvardagen fylld av ritualer: Som när en elev går fram och viskar ”jag måste gå på
3

Ex: Eriksson diskuterar begreppen teori/praktik, teoretisk kunskap/praktisk erfarenhet samt vetenskaplig
grund/beprövad erfarenhet, hur de används och skrivs fram i policytexter samt vilka
bakomliggande diskurser och idéer de grundas på (2009, s. 234-237).
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toaletten” till läraren, som svarar ”ja!” trots att eleven inte framställd någon fråga [sic.].
(Broady, 2012, s. 44).

Broadys resonemang kopplar Jacksons ”Life in Classrooms” (1990) från 60-talets Amerika
till en svensk skolkontext. Jacksons observationer handlar om det han beskriver som
klassrummets tre karakteristika, villkor alla elever har att förhålla sig till, ”crowds, praise and
power” [författarens kursivering] (1990, s. 10). Mest känd är texten för sin skissering av
skolans dolda läroplan:
As implied in the title of this chapter [The Daily Grind], the crowds, the praise, and the
power that combine to give a distinctive flavor to classroom life collectively form a
hidden curriculum which each student (and teacher) must master if he is to make his way
satisfactorily through the school. The demands created by these features of classroom life
may be contrasted with the academic demands – the “official” curriculum so to speak –
to which the educators traditionally have paid the most attention. (Jackson, 1990, s. 3334)

Jacksons (1990) etnografiska seende såväl assisterar som utmanar det ovana ögat att också se
klassrummets logiker och de parallella förväntningar som finns på elever och lärare, en sorts
informell utbildning vi skolas in i i samband med livet i ett klassrum.
Lärarstudenten, med ett drygt decennium av klassrumserfarenhet av undervisningen från egen
skolgång, konstateras ta med sig sina egna erfarenheter av skola och undervisning in i det egna
lärarblivandet (Lortie, 2002). Undervisningens synliga strukturer transporteras till den blivande
lärarens egen undervisning medan de outtalade kunskaper, förmågor och övervägande som
ligger till grund för de iakttagbara elementen i undervisning förblir otillgängliga för ett
elevperspektiv (Lortie, 2002).

Lärarkunnande och läraridentitet
Gardesten skisserar en ”lärarkompetensens arkitektur” (2017, s. 26). Den första nivån i bygget
är ”Yrkesgemensamma förmågor, med fokus på kommunikation och relation” som utgår från
vad som beskrivs som empiriska nedslag i kombination med tidigare forskning (Gardesten,
2017, s. 31). Genom intervjuer med människor i funktioner som lärarstudenterna möter i sin
VFU-kontext, det vill säga examinatorer och verksamma lärare (läs: VFU-handledare),
framträder mognad och vuxenansvar som del av bottenplattan. Lärarstudenters förmåga till
rollbyten, det vill säga skifta från elev till lärare, samt förmågan att kunna anta ett utanförperspektiv – en ”annan-het” – där studenten förmår att se sig själv utifrån och hur man uppfattas
av andra, framträder som centrala delar av lärarkompetensens arkitektur (Gardesten, 2017, s.
149).
Den annan-het som diskuteras (Gardesten, 2017) kan också förstås som en medvetenhet om vad
som kan beskrivas som delar av en läraridentitet. De läraridentiteter lärarstudenter utvecklar
under studier har också bäring för de överväganden som görs i rollen som lärare (Hammerness,
Darling-Hammond och Bransford, 2005). Rollerna som lärarstudenten prövar kan dessutom bli
ett steg närmre utvecklandet av en egen läraridentitet (Maynard, 2001).
Identiteter är under ständig förändring och fluktuerar men behöver medvetandegöras inom
lärarutbildning, bland annat för att ge lärarstudenter redskap att förstå och hantera emotioner
under sin utbildning (Beauchamp & Thomas, 2011). I denna läraridentitetsförberedelse ingår
också vetskap om de komplexa miljöer lärare rör sig inom och emellan:
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We must then try to incorporate what we know about the contexts and communities and
their influence on the shaping of teacher identities into our teacher education programmes
to prepare new teachers for the challenges of developing strong professional identities in
positive ways. (Beauchamp & Thomas, 2009, s. 186)

För att synliggöra och förstå hur ovan diskuterade identitetsskiften påverkas av kontextuella
skeenden kan lärarstudenter i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning ges strukturer som
erbjuder lärarstudenten verktyg att följa och studera sin egen process och identitetsutveckling
med stöd av lärarutbildare (ex: Henry & Tynkkinen, 2017). Henry och Tynkkinen synliggör hur
lärarstudenter med hjälp av lärarutbildares stöd och analysmodellen ”Identity Mapping”
identifierar identitetsskiften som har sin upprinnelse i skeenden under verksamhetsförlagd
utbildning (2017). Det är skiften mellan parallella student- och läraridentiteter som identifieras
(Henry & Tynkkinen, 2017), vilket korrelerar med tidigare iakttagelser där lärarstudenter i sina
samtal framställer ”två roller; rollen som student, parallellt med rollen som blivande lärare.
Studenten uppfattar sig således i en samtidig position som student och som blivande lärare”
(Gustavssons, 2008, s.117). Dessa positioner torde utifrån redovisade resonemang vara
angelägna att medvetandegöra inom ramen för lärarutbildning.
Förmedlingen av lärares kunnande transformeras dock i och med en språklig paketering, varpå
dimensioner av det görande som ska förmedlas riskeras, ”lost in translation” (Linqvist &
Nordänger, 2007, s. 1). Genom lärarprofessionens egna språkliga konstruktioner av den egna
vardagen synliggörs dock hur lärares kunnande inbäddas i metaforer (ibid.). Metaforerna blir
samtidigt ett uttryck för ett yrkesspråk och behöver såväl värnas som värderas (Lindqvist och
Nordänger, 2007). Konsekvensen av de ibland alltför stora gapen mellan litteraturens teoretiska
skildringar av verksamheter och de verksamheter studenterna möter under VFU bör dock
betraktas som en utbildningspedagogisk utmaning, vi behöver hjälpa studenter genom att ”rikta
seendet mot de samband som föreligger mellan teoretisk kunskap och praktiskt yrkesutövande”
(Eriksson, 2009, s. 249).

Professionsarv eller förändringsaktörer
En av de utmaningar som problematiseras är hur utbildning kan möjliggöra att såväl teorier som
beprövad erfarenhet ställs för kritisk granskning snarare än tas för sann, liksom frågan om vems
definition av beprövad erfarenhet som avses (Eriksson, 2009). I sammanhang där studenter i
olika utsträckning har tillgång till egen erfarenhet av undervisning blir en risk att lärarstudenter
inom VFU snarare reproducerar handledarens praktik än genererar ”förändringsaktörer”
(Eriksson, 2009). Också verksamma lärares erfarenhet blir i denna kontext problematisk som
kunskapsdomän eftersom den begränsar lärarstudenters och blivande lärares möjlighet att
utmana de tolkningar av undervisning som görs av de verksamma lärarna (Sanyal Tudela,
2014).
Studiegruppssamtalens potential för kunskapsutveckling får dock betydelse då ”studenter
använder samtalen som redskap i sitt sökande efter och konstruktion av yrkeskunskap och
yrkesidentitet” (Eriksson, 2009, s. 247). Problematiskt är dock att
studenter ibland saknar de redskap de skulle behöva för att de på egen hand, tillsammans
med medstuderande eller med lärarutbildare, ska kunna avtäcka sambanden mellan
litteratur- och föreläsningsinnehåll och yrkesutövande eller praktiska övningar.
(Eriksson, 2009, s. 248)

Detta menar jag bör betraktas som en utbildningspedagogisk utmaning att uppmärksamma och
hantera.
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Parallellt med diskussioner om lärarstudenternas sökande på yrkesidentitet och yrkeskunskap
diskuteras den normerade lärarkunskap som uttrycks i relation till VFU samt vilken kunskap
det är utbildningen anger att lärarstudenten ska utveckla (Hegender, 2010). I kursplaner brottas
teori och praktik om utrymme och diskussioner om vilka kunskaper4 det är lärarutbildning vill
och/eller skriver fram att studenter ska utveckla uppstår. Hegenders och Erikssons diskussion
aktualiserar åter frågan om hur Skolkommissionens hänvisning till ”standarder” (SOU,
2017:35, s. 153) kan komma att balanseras med en normmedvetenhet där lärarkunnande vidgas
snarare än begränsas.

Organisering av lärarstudenters lärande
Studentgruppssamtalens institutionella inramning påverkar lärarstudenters diskussioner och
genererar parallella diskurser (Eriksson, 2009); en utbildningsdiskurs som innefattar varandet
som student, en yrkesdiskurs som fokuserar på lärarblivandet (ibid.). Utbildningsdiskursen
upprätthåller en examinationskontext och förhållandena mellan lärarstudent och lärarutbildare
(ibid.). Utbildningsdiskursens samtalsinnehåll är därmed förankrat i en studentorienterad
diskurs kring examinationskrav och åt att försöka avkoda och förstå examinationskriterier och
lärarutbildares förväntningar vilket sammantaget genererar performativitetskrav5 (ibid.).
Utbildningsdiskursen förs parallellt med, och stundtals till och med överskuggar,
yrkesdiskursens sökande på yrkeskunskap och en yrkesidentitet (Eriksson, 2009). I ett
utbildningslandskap präglat av mätbarhet indikerar den här typen av rationaliseringar att
”studenter enbart ställer sig de frågor de uppfattar att de är uppmanade att ställa. Eller som
rationellt kan ge avsedda poäng” (Eriksson, 2009, s. 167). Grupparbetenas relationella
förutsättningar utgör en annan pedagogisk utmaning; ”något att reflektera över är vad som
granskas kritiskt i studiegrupper, vad som inte blir föremål för granskning och vad som därför
behöver tas upp i samtal mellan studenter och lärarutbildare” (Eriksson, 2009 s. 246).

Ett alternativ
Organisering av studenters lärande har konstaterats som komplext. ”Såväl ett rutinbaserat,
reproduktivt, intuitivt-kontextuellt lärande som ett reflekterat, utvecklingsinriktat, kognitivtrationellt lärande [är] komplicerat i början” eftersom studenter, särskilt i början av sin
utbildning, varken har erfarenhet av egen undervisning eller för den delen teorier och forskning
att luta sig emot (Hegender, 2007, s. 204). För en möjlig progression inom VFU behövs på
lärosätesnivå strategier och tydlighet kring vad studenter förväntas kunna och hur en
progression är tänkt att möjliggöras – detta bör också tydliggöras i kunskapsmålen för
verksamhetsförlagd utbildning (Hegender, 2007). Med stöd av Cochran-Smith och Lytles
terminologianvändning (1999) diskuterar Hegender den erfarenhetspräglade kunskap-ipraktiken6 och forskningsbaserade kunskap-för-praktiken som lika komplext för studenter
(Hegender, 2007). Hegender vänder sig till kunskap-ur-praktiken (knowledge-of-practice) som
en möjlig väg där lärarutbildare, lärare och lärarstudenter samarbetar genom exempelvis
4

Hegender använder sig bland annat av Fenstermachers resonemang om performance knowledge, studenters
procedurkunskaper, och deras kunskaper om, eller propositional knowledge, deras påståendekunskaper och
skapar därigenom en verktygslåda som möjliggör diskussioner om vilka kunskaper det är lärarutbildning vill
och/eller skriver fram att studenter ska utveckla (Fenstermacher, 1994 i Hegender 2010).
5
Se även Ball, S.J. (2003). The teacher´s soul and the terrors of performativity. Journal of Education
Policy 18(2), 215-228.
6

Schöns begrepp (Schön, 1983). I föreliggande studie används dock begreppet som del i kategoriseringen
kunskap-i/för-praktiken, motsvarande Cochran-Smith och Lytle (1999).

8

aktionsforskning för att nå kunskap (2007). Cochran-Smith och Lytle förordar en typ av
”inquiry communities”:
Another important dimension of the formation and maintenance of inquiry communities
is the nature of the discourse—particular ways of describing, discussing, and debating
teaching. In communities where inquiry is stance, groups of teachers and student teachers
engage in joint construction of knowledge through conversation and other forms of
collaborative analysis and interpretation. Through talk and writing, they make their tacit
knowledge more visible, call into question assumptions about common practices, and
generate data that make possible the consideration of alternatives. (Cochran-Smith och
Lytles, 1999, s. 294)

Gemenskapen författarna beskriver blir ett forum för frågor om lärarkunnande och lärarkunskap
som handlar om gemensam kunskapskonstruktion som avser att problematisera:
issues related to negotiating the agenda, sharing power and decision making, representing
the work of the group, and dealing with the inevitable tensions of individual and
collective purposes and viewpoints. These issues are seldom self-evident but always
present. (Cochran-Smith och Lytles, 1999, s. 295)

Att studera undervisning
Intresse för vilka lärarkompetenser det är studenter behöver respektive kan utveckla inom
ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning och hur dessa kan bedömas utgör
ett brett intresse i relation till denna akademiska yrkesutbildning (jmf. Gardesten 2016;
Johansson & Palla, 2014; Manderstedt, 2013; Hegender, 2010; Eriksson, 2009).
Videoupptagning av studenters undervisning blir i detta sammanhang ett möjligt verktyg för
reflektion och professionsutveckling och har använts i olika lärarutbildningskontexter runt om
i världen, såsom svensk folkhögskollärarutbildning (Harlin, 2013), estländsk lärarutbildning
(Leijen et al. 2015) och turkisk lärarutbildning (Susoy, 2015).
I en svensk utbildningskontext återfinns en longitudinell studie av videon som verktyg och dess
potential för att stödja lärares professionella utveckling (Harlin, 2013). I studien får lärare
identifiera vilka förändrade undervisningsvanor de ser hos sig själva i en ny videofilm av egen
undervisning två år in i yrket (ibid.). Här identifieras att video jämfört med reflektioner kring
egen undervisning från minne genererar i kvantitativa mått mätt en ökad textmängd avseende
reflektion (ibid.). Genom tematiseringar av lärarnas egenrapporterade reflektioner av
förändrade handlingsmönster, konstateras att lärarstudenterna som färdiga lärare i högre grad
än tidigare fokuserar på klassrummets sociala praktik och undervisningens didaktiska
förutsättningar (ibid.). Den färdige läraren betraktar sig själv ur ett socialt perspektiv snarare än
läraren som individ där fokus på ledarstil, makt och det egna utseendet hos den färdige läraren
har skiftats till uppmärksamhet kring deltagarna och lärarrollen (ibid.). Harlins iakttagelser är
jämförbara med Fuller och Browns (1975) etablerade trestegsmodell av lärarstudenters fokus.
Modellen visar en gradvis ökad medvetenhet där lärarstudenter, liksom nyutbildade lärare,
initialt är medvetna om sig själv och det egna görandet (Fuller & Brown, 1975). I nästa steg
riktas blicken mot uppgifter och situationer, för att till sist se och fundera över undervisningens
inverkan på elever (ibid.).
Sammanfattning
Den lärarutbildning som återfinns i styr- och policydokument skisserar ambitioner som delvis
hindras av organisatoriska förutsättningar (Manderstedt, 2013). Eriksson synliggör också
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ambivalens kring användning av såväl begrepp som terminologi (2009), vilket också Hegender
identifierar i anslutning till dokument kopplade till bedömning av VFU (2010; 2007).
I klassrummet är allt sig likt avseende miljö och interaktion (Broady, 2012; Säljö, 2007;
Jackson, 1990), med andra ord tämligen olik interaktionsmönster i andra sammanhang.
Klassrummet liksom dess aktörer, elever och lärare, visas följa logiker särskilda för just skola
och klassrum (Jackson, 1990). Med tiotalet år bakom sig i skola och år av studium av
undervisning från ett skolbänksperspektiv har också lärarstudenten med sig en egen ryggsäck
av hur skola och undervisning fungerar samtidigt som bevekelsegrunderna för de val som
iakttagits i undervisning sannolikt ligger dolda för den blivande läraren (Lortie, 2002).
Vad en lärare bör kunna återfinns bland annat beskrivet i en lärarkompetensens arkitektur
(Gardesten, 2017). I lärarblivandet utgör också läraridentiteten en central aspekt av yrket
(Beauchamp & Thomas, 2011; 2009). I samband med utvecklingen av en läraridentitet återfinns
i studenters tal två samtidiga positioner som student och blivande lärare (Gustavsson, 2008),
komplexa identitetsskiften där lärarstudenten med fördel tör erbjudas strategier inom ramen för
utbildning som hjälper individen att identifiera och sedermera hantera dessa identitetsskiften
(Henry & Tynkkinen, 2017).
Frågor som aktualiseras i samband med lärarutbildning är då huruvida utbildning formerar
lärarstudenter som gör som andra gjort innan, eller om lärarutbildning förmår att utbilda
policydokumentens (SOU 2008:109) förändringsaktörer (Eriksson, 2009). När verksamma
lärares erfarenhet görs till kunskapsdomän (Sanyal Tudela, 2014) ter sig förväntningarna på
lärarstudenten som förändringsagent tämligen optimistiska när verksamma lärare ges
tolkningsföreträden för analys av den undervisning som iakttagits.
Att lärarstudenten står på tröskeln till ett yrke hamnar dock stundtals i periferin när
lärarstudenten assimileras till logiker kopplade till utbildning och en utbildningsdiskursens
performativitetslogiker (Eriksson, 2009). Medan lärarstudenternas tal överskuggas av
strategiska examinationsval och tal kopplat till utbildningens krav, hamnar den identifierade
yrkesdiskursen i skymundan (Eriksson, 2009). Ett alternativ skisseras dock i samband med en
uppluckring av teori/praktik-dikotomiseringar där ett kunskap-ur-praktiken-perspektiv föreslås
(Hegender, 2007; Cochran-Smith och Lytles, 1999). Alternativet diskuterar ”inquiry
communities” (Cochran-Smith och Lytles, 1999) som bygger på att lärarstudenter, verksamma
lärare och lärarutbildare gemensamt studerar och försöker generera kunskap ur det gemensamt
erfarna.

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Studiens metodansats presenteras i det avsnitt som följer. I och med studiens teoretiska
förankring innefattar denna del både teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Valt
upplägg syftar till att ge läsaren en överskådlig bild av det teoretiska ramverkets nära
förbindelse med vald metod, en Foucauldiansk diskursanalys som används som både teori och
metod.
De diskurser som framträder i analysens deskriptiva fas (Resultat) diskuteras i en andra,
genealogiska fas som genererar en förståelseinriktad analys (Diskussion). I samband med
diskursanalysens andra analysfas upptäcks under arbetets gång hur diskurserna opererar i linje
med logiker som kan beskrivas med hjälp av Communities of Practice (Wenger, 1998),
praxisgemenskaper som jag fortsatt väljer att benämna det. Nedan följer en beskrivning av
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studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, först en kritisk diskussion om relationen
mellan diskursanalys och praxisgemenskaper.

Teoretiskt förhållningssätt: Foucault genom Wenger – omöjligt eller
möjligen nödvändigt?
Vi har en värld att betrakta. Hur vi betraktar den och med vilken förförståelse om tingens
varande blir en lins genom vilken vi uppfattar och beskriver vår omvärld. För detta ontologiska
ställningstagande blir mitt epistemologiska val en Foucaultinspirerad diskursanalys. Med hjälp
av diskursanalysen medvetandegörs relationen mellan makt och kunskap där studium av
språkets förrädiska landskap blir ett sätt att blottlägga hur kunskap konstrueras i en
examinationskontext.
Foucault is not denying that there are physical objects in the world and he is not
suggesting that there is nothing but discourse, but what he is stating is that we can only
think about and experience material objects and the world as a whole through discourse
and the structures we impose on our thinking. (Mills, 2003, s. 56)

Inom högre utbildning där kunskap produceras men också reproduceras är det angeläget att
syna hur diskurser opererar7. I den examinationskontext som studeras blir lärarstudentgruppen
för en stund den kunskapsgenerator som gemensamt söker finna förklaringsmodeller för det
lärarstudenterna erfar och ser i videoupptagning av egen undervisning och respons från lärare i
verksamheten. Lärarstudenten befinner sig under examinationen inom en institutionell
inramning, formell utbildning. Diskursanalys möjliggör då en analys av hur språk synliggör
samtalens tolkningsföreträden.
En Foucauldiansk diskursanalys som i sin andra fas presenteras med praxisgemenskapen som
tankefigur möjliggör en diskussion om lärandets premisser bortom och parallellt med de
institutionella ramar där denna studie kan komma att ses som ett bidrag till en självkritisk
granskning av utbildningens egna mekanismer:
Utbildningen försöker förgäves, men med rätta, vara det instrument som i ett samhälle
som vårt gör det möjligt för varje individ att få tillgång till vilken diskurs som helst. Vi
vet mycket väl att fördelningen av utbildning, liksom vad utbildning tillåter och
förhindrar, följer de linjer som dragits upp genom distansering, motsättningar och sociala
strider (Foucault, 1993, s. 31).

Makt behöver diskuteras på olika strukturella nivåer där diskursanalysen (Foucault, 2003)
erbjuder ett teoretiskt ramverk som bland annat visar på institutionernas funktion. För att
diskutera institutionell disciplinering och dess bäring på mellanmänsklig interaktion förklaras
företeelsen utifrån ett praxisgemenskapens perspektiv på följande vis:
But I would say that what his [Foucault’s] theory misses is a notion of identity and
identification to explain why the power of institutional discourses works in the first place.
Without such a notion, power seems to be just an intrinsic feature of discourse itself.
(Wenger, 1998, s. 296)

Praxisgemenskapen erbjuder verktyg som närmar sig de mellanmänskliga relationerna och dess
verkan på identitet. Men praxisgemenskapen ensam är otillräcklig för att redogöra för relation
7

För exempel på hur diskursanalys som metod kan användas för att förstå klassrumsdiskurs, se Rumenapps
Analyzing discourse analysis: Teachers’ views of classroom discourse and student identity (2016).
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mellan makt och kunskap och hur diskurser opererar i det Resultat som diskursanalysens
deskriptiva analysfas producerat:
Explicit reference to power comes into the analysis in two places in part two of that
[Wenger, 1998] book. Both concern the issue of identity: how people become members
and then belong to communities. Thus power is handled as an aspect of identity formation
rather than practice per se. (Fox, 2000, s. 857)

Praxisgemenskapens begränsningar uppmärksammas även på andra håll:
While the concept of community of practice provides an important way of examining
individuals working in educational change efforts, many scholars have lamented the lack
of attention to power in the community of practice framework. (Mitra, 2008, s. 223)

Detta menar jag vara begränsande för föreliggande studium varför en Foucauldiansk
diskursanalys får utgöra min teori och metod medan den förståelseinriktade genealogiska fasen
(Foucault, 2003) presenteras med hjälp av praxisgemenskapen (Wenger, 1998) som tankefigur8.
Så som jag förstår och fortsatt väljer att använda diskurser och dess relation till makt och språk
är diskurser som sanningsanspråk möjliggjorda av och med de subjekt, institutioner,
organisationer som väljer att använda dem; de existerar inte på egen hand, diskursen är inte
verkligheten (i singularis, bestämd form) samtidigt som de genererar selektioner av språk och
handling – på både individ och institutions-/organisationsnivå.
Teoretiska begrepp
Nedan följer en diskussion kring de teoretiska begrepp som aktualiseras. Jag väljer i följande
avsnitt att diskutera både de teoretiskt förankrade analysverktygen kopplade till diskursanalys
(2008; Mills, 2003; Foucault, 1993) samt de teoretiska begreppen som härrör till
praxisgemenskapen som tankefigur (Wenger, 1998). När så fordras diskuteras valda begrepp i
relation till likheter och olikheter mellan diskursanalys och praxisgemenskap i syfte att vässa
de teoretiska verktyg som skisseras. Begreppen nyttjas och vidareutvecklas i studiens Resultat
respektive Diskussion.
Diskurs och diskurshandling
Diskurser är de verbala- och icke-verbala konstruktioner av den sociala världen som vi väljer
att använda oss av, urval vi gör på bekostnad av andra möjliga alternativ (Alvesson &
Sköldberg, 1994). Diskurser blir till sanningsanspråk som möjliggör vissa iakttagelser,
beskrivningar och handlingar och begränsar andra utsagor i en viss tid (Foucault, 1993).
Diskursen har genom språket en normaliserande funktion där individer genom språk samtidigt
ansluter sig till och upprätthåller diskursen (Mills, 2003).
Diskurser tillhör inte någon eller något, diskurser är inte heller eviga och konstanta (Foucault,
1993). Diskurser kan dock bli hegemoniska där de styrandes version av verkligheten assimileras

8

Användandet av Wengers (1998) teoretiska ramverk inom utbildningsvetenskap ökade dramatiskt i samband
med publiceringen av Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity enligt Mitra (2008, s. 223):
”Only nine citations exist in the ERIC database for the term ‘‘community (ies) of practice’’ in 1999. In 2000, the
number doubled to 19, it nearly doubled again to 31 citations for 2001, and then jumped to 46 citations for
2002, and remained steady thereafter.” Motsvarande sökning på ‘‘community (ies) of practice’’ i databasen
ERIC ger 183 träffar (augusti 2017), varav 118 är vetenskapligt granskade.
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av de styrda9 och på så vis naturaliserar konstruktionen av förhållanden som givna (Mills,
2003). Hegemoniska diskurser är de diskurser som ges en särskild ställning, bland annat genom
att inte utmanas utan förbli dolda till följd av en sorts konsensus (Bergström & Boréus , 2012).
Medan Wenger särskiljer diskurs från praktik/praxis [discourse/practice] (1998, s. 289) och
menar att det är ett praktikens karakteristika, vill jag dock betona att användning av diskurs som
såväl språk som praktik både är produktiv och nödvändig för att kunna diskutera de mekanismer
som verkar i kunskapskonstruktionen och därmed i det lärande praxisgemenskapen erbjuder.
Därför avser begreppet diskurs hädanefter såväl språk som praktik/handling. För att förtydliga
vad som avses (verbal/icke verbal diskurs) använder jag begreppet diskurs för verbal
kommunikation och diskurshandling för att beteckna de diskurspraktiker som kan iakttas.
Kunskap och makt
I diskursen finns en maktaspekt som ständigt verkar och möjliggör alternativt begränsar; ”för
maktförhållandena är diskursen inte bara en yta att fästa tecken på, den är en operatör”
(Foucault, 2008, s. 182). Makten ”saknar essens och låter sig inte mätas, utan existerar endast i
relationer när den uttrycks i handling” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 303).
Genom diskursen görs vissa sanningsanspråk där viss kunskap betraktas som sann och som
genererar tolkningsföreträden (Mills, 2003), på såväl individ- som institutionsnivå. Kunskap är
inte heller inom praxisgemenskapsperspektivet nödvändigtvis en generaliserbar kunskap i
universell betydelse eller vetenskapligt belagt, men kan så vara (Wenger, 1998). Kunskap är en
gemensamt förhandlad förståelse som betraktas som kunskap inom en praxisgemenskap och
som i olika grad ägs av individer inom gemenskapen (ibid.). Individ som konstruerar nämnda
kunskap genererar också möjligheter till positionering inom en praxisgemenskap10 (Wenger,
1998). Min användning av begreppet positionering kan därför förstås som jämförbar med
Carlssons (2016) användning av begreppet.
Disciplinering
Mills förklarar disciplineringsbegreppet: “For Foucault, discipline is a set of strategies,
procedures and ways of behaving which are associated with certain institutional contexts and
which then permeate ways of thinking and behaving in general” (2003, s. 44). Disciplinering
handlar om ett sorts mentalt och kroppsligt anslutande till rådande diskurser där
upprätthållandet av diskursen sker genom språk och handling. Organisering av utbildning,
sjukvård och andra institutioner bygger på strukturella principer som mutas in i
tidssekvensering benämnt ”läkarbesök” respektive ”lektion” som fordrar att patient och elev
reglerar sin tillvaro efter institutionens principer (Mills, 2003); elever lär sig sitta still, vänta,
vara tysta och ständigt synliga för läraren (t. ex. Broady, 2012; Jackson, 1990) i ett sorts
klassrummets panoptikon (Mills, 2003; Foucault, 1993; Bentham,, 1791).
Disciplineringen iscensätts av individen själv genom internalisering av ritualer genom
självreglering där eleven lär sig hålla tider, vara tyst, räcka upp handen, vänta på sin tur
(Broady, 2012; Foucault, 2008; Mills, 2003). Genom bekännelsens ritual kan individen tillstå
sina tillkortakommanden och disciplineras i olika kontexter – inom utbildning ses både elever
och lärare förväntas bikta sin (o)kunskap där synligheten fyller en disciplinerande funktion som
manar lärare och elev till självreglering via exempelvis performativitet (Ball, 2003). Ball
9

De maktförhållanden som här diskuteras ska inte förstås som statiska utan som del av det dialogiska maktspel
som all interaktion innefattar (jmf. Foucault, 2008; Mills, 2003; Foucault, 1993)
10
Även om inte begreppet positionering används inom Communities of Practice beskrivs företeelsen, se Part II:
Identity (Wenger, 1998, s. 143-214).
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diskuterar performativitet som de värden utifrån vilken individer och organisationer anses
bedömas och få sitt tilldelade värde genom (2000). Exempel på detta är studenter som deltar i
examination som får prestationen värderad i termer av betyg. Performativiteten, att visa sitt
värde, blir då viktigt och ibland överordnat andra strävanden såsom att söka kunskap om
företeelser som inte mäts genom en examination (se Eriksson, 2009).
Praxisgemenskapen – individ och grupp
Praxisgemenskaper finns överallt och vi deltar alla i en serie samtidiga praxisgemenskaper;
familj, arbetslag, studentgrupp etc. Varje praxisgemenskap har sina egna spelregler och villkor
för individerna i gruppen vilket ger att deltagarnas delaktighet också förutsätter olika
kompetenser och olika typer av engagemang (Wenger, 1998). Praxisgemenskapens sociala
kontext och den enskilde individen är ömsesidigt beroende av varandra (ibid.). Att vara delaktig
eller inte delaktig i en praxisgemenskap kan ses som en individens vilja till engagemang och
kan se olika ut i olika tider (ibid.).
Praxisgemenskapens karakteristika
Gemensamt för en praxisgemenskap är att individerna samlas kring ett gemensamt syfte11,
uttalat eller outtalat, där själva deltagandet i gruppen och aktiviteten också är upprinnelsen till
gemenskapen (Wenger, 1998). Lärarstudenter som deltar i utbildning delar syfte och strävan,
att delta i utbildning för att bli lärare. Studenterna investerar också engagemang12 i denna
strävan; tid spenderas i läsning av litteratur, i grupparbeten och diskussioner på campus, vilket
leder till att de ställer krav på varandras investering (ibid.).
Den delade samvaron skapar också ett gemensamt språk13 som utgår från delade erfarenheter,
läst litteratur och gemensamma föreläsningar. En gemensamt förhandlad förståelse14 av det
lästa och det diskuterade formas (Wenger, 1998). Genom samtal och diskussioner, blickar och
mimik bibringas betydelse och innebörd till det lästa och erfarna som ligger bortom lexikal
förståelse – praxisgemenskapen formar på så vis en samtida lokal historia unik för den enskilde
gemenskapen (ibid.). Detta kan också förstås som en beskrivning av hur diskurser formeras och
upprätthålls.
Identitet – roller
Identitet är inte något essentiellt eller statiskt:
In the same way that meaning exists in its negotiation, identity exists – not as an object
in and of itself – but in the constant work of negotiating the self. It is in this cascading
interplay of participation and reification that our experience of life becomes one of
identity. (Wenger, 1998, 151)

Identiteten individen konstruerar i en praxisgemenskap kan förstås som resultatet av en
ömsesidig och pågående förhandling. Identitet blir inom en gemenskap inte något för evigt givet
och kräver också ömsesidig bekräftelse vid omformering av en identitet (Wenger, 1998). Även
Foucault diskuterar identitet som icke-statiskt och tillför makt som faktor för de identiteter som
möjliggörs, ”rather than seeing power as simply a site of opression, or as simply determining
certain identities, Foucault sees that it is in negotiation and play that identities are formed”
(Mills, 2003, s. 91). Kunskap och makt har också en nära relation med individers möjlighet till
positionering i olika gemenskaper (Mills, 2003).

11

Joint enterprise (Wenger, 1998, s. 77-82).
Mutual engagement (Wenger, 1998, s. 73-77).
13
Shared repertoire (Wenger, 1998, s. 82-84).
14
Negotiation of meaning (Wenger, 1998, s. 51-62; 84-86).
12

14

Individer har en identitet, om än en formbar och pågående identitet, som möjliggör olika
identiteter (Wenger, 1998). Jag väljer dock i det fortsatta att diskutera de olika identiteter
individer iscensätter i olika praxisgemenskaper i termer av roller (i pluralis). Begreppet roll
understryker samtidigt diskursen och diskurshandlingen som iakttagbar konstruktion. Detta är
ett medvetet val som påminner om att mitt empiriska material utgörs av lärarstudenters verbala
och icke-verbala kommunikation snarare än intervjuer som medger att respondenter kan
förmedla och bekräfta sin kognitiva, emotionella och upplevda identitet.
Delaktighet och reifiering ger betydelse i vardande
Praxisgemenskapen, liksom dess deltagare och de betydelser som formeras, är under ständig
omdaning (Wenger, 1998). Betydelsen av identiteter, språk, handling och artefakter förhandlas
genom delaktighet och reifiering (Wenger, 1998). Det är en dualistisk relation mellan den
innebörd som tilldelas erfarenheter och artefakter och den betydelse praxisgemenskapen
bekräftar (Wenger, 1998). Artefakten ”rum” där lärarstudenterna samlas reifieras som ett
”klassrum”; genom samtal om litteratur tilldelas betydelser och tolkningar bortom ord som
sedermera reifieras genom att bekräftas eller förkastas av övriga i gemenskapen.
Ett annat sätt att beskriva hur betydelser och mening i praxisgemenskapen formas är med hjälp
av diskursbegreppet (Foucault, 2008). Genom samvaro producerar och reproduceras diskurser
om lärare, studentliv, litteratur och utbildning. Praxisgemenskapen formar en lokal, kontextuellt
villkorad betydelse som upprätthåller eller upphäver diskurser tillhörande globalt attribuerande
av exempelvis vad en ”lärare” anses vara och göra.
Broker och Boundary Object
Artefakter som används av och i olika praxisgemenskaper, diskuteras i termer av boundary
objects (Wenger, 1998). Artefakter får sin betydelse genom praxisgemenskapens koder och
spelregler vilket innebär att artefakten ”schema” förstås enligt olika logiker hos schemaläggaresom-praxisgemenskap eller hos elever-som-praxisgemenskap. Förmågan att förstå och
synliggöra reifiering av exempelvis artefakten schema i olika praxisgemenskaper fordrar en
broker som förstår och har legitimitet inom respektive praxisgemenskap (Wenger, 1998). Här
skulle läraren kunna vara exempel på en broker som kan förstå och förklara ”schema” som
boundary object i praxisgemenskaperna schemaläggare respektive elever.
I nexus av praxisgemenskaper
Varje individ befinner sig i skärningspunkten av ett flertal samtidiga praxisgemenskaper, i ett
nexus av praxisgemenskaper (Wenger, 1998). Vi har i olika tider av vårt liv olika delaktighet
och investering i respektive praxisgemenskap, menar Wenger (1998). För individen blir dessa
olika praxisgemenskaper ett sätt att koppla samman historia (min egen skoltid) och nutid (jag
minns hur det var att vara elev), det lokala (min egen klass i grundskolan) och det globala
(elever i skola). Våra olika roller skisserar sammantaget vår identitet (Wenger, 1998).
Lärarkunskap
Begreppet lärarkunskap är diskursen om vad en lärare är/kan och konstrueras genom verbaloch icke-verbal kommunikation. Det är därmed inga nationella standarder som avses (SOU
2017:35), inte heller litteraturens skildringar (Gardesten, 2017; National Academy of
Education, 2005) utan talet om lärarkunskap som det framträder i mitt empiriska underlag,
motsvarande Carlssons användande av begreppet Religionslärarkunskap (2016, s. 56 ff).
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Metodologiska utgångspunkter
Denna studie ska betraktas som en kvalitativ studie. Kännetecknande för den kvalitativ
forskning är forskarens tolkande praktik och en närvaro i det material som analyseras och de
resultat som presenteras (Denscombe, 2009; Alvesson & Sköldberg, 1994). Den kvalitativa
metoden betonar innehåll och mening snarare än kvantifiering (Bryman, 2011).
Forskningsprocessen har antagit en dialogisk karaktär där empirin ständigt analyserats parallellt
med läsning av teori samt tidigare forskning. Forskningsprocessen kan på så vis diskuteras i
termer av en abduktiv ansats som styrts framåt av ny förståelse genererad från växelverkan
mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Nedan följer en beskrivning av Studiens design – delar av ett utvecklingsarbete samt Urval. En
beskrivning av de överväganden som lett mig till examinationens design finner du under
rubriken En reviderad kursdesign – att föra samman teori och praktik varpå avsnittet avslutas
med en beskrivning av Deltagarna och examinationen.
Studiens design – delar av ett utvecklingsarbete
Empirin inhämtas från ett utvecklingsprojekt som arbetats fram inom ramen för
ämneslärarutbildning inför hösten 2016. Projektet hade två syften: ett utvecklingsarbete som
avsåg att föra samman teori och praktik, HFU och VFU 15. Projektets andra syfte var att inom
ramen för utvecklingsarbetet forska kring lärarstudenters identitets- och professionsutveckling.
Förestående studie är del av detta beforskande av lärarstudenters identitets- och
professionsutveckling som syftar till att med utgångspunkt i förståelse i hur lärarstudenter
konstruerar undervisning och lärarkunskap arbeta fram alternativ till dagens utbildnings- och
examinationsdesign.
Grundläggande antaganden som styrt designen för den aktuella kursens upplägg är att
lärarstudenters professionsblivande är beroende av ett dialogiskt möte mellan teori och praktik,
vilket bland annat möjliggörs genom lärarstudentens (här) parallella rörelse mellan campus och
den verksamhet studenten förväntas socialiseras in i och så småningom verka inom under sin
yrkesprofession (jmf. SOU 2017:35; Manderstedt, 2013; Hegender, 2010; Ericsson, 2009; SOU
2008:109; Hammerness, Darling-Hammond, Grossman, Rust och Shulman, 2005; Wenger,
1998) – det vill säga skolan.
För att få fatt i lärarstudentens identitets- och professionsutveckling valdes en
examinationsform som utgörs av fyra steg och som inspireras av Schöns (1987) utvecklande
reflektionsgång.
1.
2.
3.
4.
5.

(Planera undervisning)
Genomföra undervisning
Gemensam grupprespons från klassens lärare
Reflektion i grupp
(Respons från examinator)

(För ytterligare detaljer kring examinationens delar, se fig. 1.) Steg 1 och 5 ingår ej i den empiri
som studeras. Examinationens undervisningsdel ägde rum i den skola och den klass där
utvecklingsprojektet skulle genomföras. För att eleverna skulle känna sig trygga valde vi att
förlägga examinationen till klassens reguljära lokaler. För att fånga lärarstudenternas reflektion
och undervisning fordrades video- och ljudupptagning. Detta var en förutsättning för såväl
15

Notera att teori och praktik inte ska förstås som separerade och tillhörande de spatiala dikotomierna HFU
och VFU; praktisk kunskap kan mycket väl ges möjlighet att tränas och organiseras inom ramen för ett lärande
förlagt till campus på samma sätt som teoretisk förståelse kan utvecklas i verksamheten.
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forskarens studium men också för lärarstudenternas ”konfrontation” med ”vad man gör och
vem man är” i situationen och hur andra ser och förstår det gemensamt erfarna (Molander, 1996,
s. 155). För att minimera styrandet av lärarstudenternas seende instruerades de att reflektera
kring videoupptagningen med hjälp av följande frågor: Beskriv och berätta vad du tänkte i just
den stunden. Beskriv och berätta vad du kände i just den stunden16.
Urval
Den ämnesdidaktiska kurs inom vilket utvecklingsarbetet genomfördes var en av tre möjliga
kurser som gavs under projektperioden. Kollegor och ledning på lärosätet var informerade om
det tänkta utvecklingsarbetet och en kursansvarig, och tillika examinator, tillfrågades om
intresse fanns för att delta i projektet och därmed pröva en alternativ kursdesign enligt motiven
ovan. Urvalet för möjliga samverkansparter var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där
geografisk närhet var en premiss, likaså att det var en årskurs nio eftersom skolåret är relevant
för samtliga ämneslärarstudenter17. En annan premiss var att projektet skulle vara genomförbart
inom en snar framtid.
En reviderad kursdesign – att föra samman teori och praktik
I ett led att föra samman utbildningens ämnesdidaktiska delar med de verksamhetsförlagda
studierna skapades en kursdesign där studenterna fick utveckla sin ämnesdidaktiska förmåga
genom undervisning i klassrum inom ramen för en högskoleförlagd kurs. En omarbetad
kursdesign med reviderade examinationsformer arbetades fram tillsammans med kursansvarig
för den engelskdidaktiska kurs inom vilken utvecklingsarbetet skulle implementeras.
Kursens omarbetade examination bestod av att planera, genomföra och utvärdera undervisning
ute i en verksamhet, det vill säga en skola. Valt upplägg kan kontrasteras mot tidigare
examinationsförfarande där lektionsplaneringens didaktiska utfall åtföljts av ett skriftligt
resonemang baserat på ett fiktivt genomförande av planerad undervisning. Föreliggande studie
kommer inte att inta ett ämnesdidaktiskt fokus utan fokuserar på studenternas identitets- och
professionsutveckling – här genom studiet av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och
lärarkunskap i nämnda examination.
Deltagarna och examinationen
Studentgruppen bestod av 13 individer mellan 20-30 år som alla gick sin tredje termin på
ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasium. Studenterna hade inom ramen
för sin lärarutbildning varit ute på totalt två veckors VFU före aktuell examination men hade
mycket begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av egen undervisning. I föreliggande studie
följde jag fyra av dessa lärarstudenter, mer om vald avgränsning under rubriken Studiens
empiriska material.
Studenterna i gruppen var sedan tidigare väl bekanta med varandra. Studenterna önskade också
att själva få skapa sina grupper inför förestående examination, vilket de fick. En möjlig fördel
med detta var att lärarstudenterna skulle känna sig så bekväma och trygga som möjligt. En
möjlig risk med att lärarstudenterna själva fick skapa grupper var att någon i klassen skulle bli
utan grupp, så var dock inte fallet. Inom respektive studentgrupp hade de gemensamt ansvar för
att skapa aktiviteter för varsin elevgrupp om ca 25 elever i en årskurs 9 i undervisningsämnet
engelska. Utöver gruppens gemensamma ansvar för att skapa en helhet i undervisningsförloppet

16

Instruktionen var avsedd att vara kort och enkel för att öppna för reflektion baserad på lärarstudenternas
egna iakttagelser och intressen. Studenterna fick ställa frågor om instruktionen och instruktionen skrevs sedan
upp på tavlan.
17
Examen innefattar behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 (SFS, 2010:800).
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hade respektive student också individuellt ansvar för ca 30 min av den totala undervisningstiden
(150 min undervisningstid att fördela sinsemellan).
För att etablera en kontakt med den skola, den klass och de elever lärarstudenterna skulle
planera undervisning för, var studenterna ute och gjorde observationer under en heldag i
verksamheten i den klass de skulle undervisa. Undervisande lärare från grundskolan var också
inne på lärosätet för att berätta om klassens nuvarande arbetsområden 18 och vilken typ av
aktiviteter som var planerade för eleverna tiden före, respektive efter studenternas planerade
undervisningstillfälle. Detta tillvägagångssätt var ett led i att ge lärarstudenterna möjlighet att
ta vid ett ämnesinnehåll eleverna var bekanta med samt för att eleverna i klassen inte skulle
uppleva att lärarstudenternas undervisning blev frånkopplad deras pågående arbete inom ämnet.
Instruktionen till studenterna var att arbeta fram meningsfulla och sammanhängande aktiviteter
för elevgruppen utifrån deras kännedom om vad eleverna arbetade med. Planeringen och dess
genomförande skulle utgå från de didaktiska överväganden som diskuterats inom ramen för den
ämnesdidaktiska kursen, det vill säga högskolekursens lärandemål och innehåll. Varje
studentgrupp fick också enskild handledning kring lektionsplaneringen av lärosätets
ämnesdidaktiker. De planerade aktiviteterna skulle i nästa steg examineras ute på skolan, det
vill säga studenterna skulle genomföra de planerade aktiviteterna för att i nästa steg reflektera
kring genomförd undervisning samt den respons de fått av klassläraren.
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Tematiserat arbete om andra världskriget som bland annat innefattade skönlitteratur såsom The Boy in the
Striped Pyjamas (Boyne, 2007).
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Metoder för genomförande
I följande avsnitt diskuteras hur min Datainsamling gått till, följt av en beskrivning av Studiens
empiriska material som också innefattar en beskrivning av hur överföringen av verbal- och
icke-verbal kommunikation i ljud och bild till text gått till. Analysarbetet beskrivs i efterföljande
passage och därefter resonerar jag kring Tillförlitlighet och reflexivitet varpå avsnittet avslutas
med en diskussion om mina Forskningsetiska överväganden.
Datainsamling
Samtidigt som kursdesignen bearbetades tillsammans med examinator/kursansvarig för aktuell
kurs, hade jag också inom ramen för mitt uppdrag som VFU-utvecklingsledare för lärosätets
lärarprogram också diskuterat med ett urval av våra samverkansparter om det fanns intresse att
delta i förestående utvecklingsarbete. Den första skola att tillfrågas var en fristående enhet där
vi har lärarstudenter placerade, belägen inom 10 minuters gångavstånd från lärosätet.
Verksamheten var mycket tillmötesgående och tillika intresserade och hade dessutom möjlighet
att genomföra utvecklingsarbetet inom den tidsram som skisserats. Verksamheten kom också
med förslag på lärare som skulle vara intresserade att delta i projektet tillsammans med sin
klass. I samråd med verksamheten valdes en lärare som undervisade i engelska och som var
mentor för den klass som skulle tillfrågas. Eleverna i årskurs nio var ca 70 elever till antalet,
indelade i grupper om 20-25 elever i varje grupp.
Lärarstudenternas undervisning filmades med hjälp av 2 diskreta vidvinkelkameror.
Överväganden om kamerornas placering baserades på hur lärarstudenter respektive elevgrupp
skulle kunna komma att påverkas av kamerornas närvaro. Tillsammans med tekniker prövades
alternativa placeringar och modeller med utgångspunkt i vad som hade minst inverkan i
undervisningssituationen.
Eftersom
det
inte
fanns
några
restriktioner
i
examinationsanvisningarna vad gäller aktiviteternas genomförande fanns heller ingen
förkunskap om hur studenterna skulle välja att organisera sig i rummet, varför valet blev att
placera kamerorna på stativ i främre respektive bakre delen av klassrummet. Vald placering
fångade sammantaget upp större delen av klassrummet samt hela elevgruppen, vilket innebar
att lärarstudenterna kunde röra sig över hela klassrummet och ändå fångas på bild. För
ljudupptagning placerades därutöver 4 diktafoner runt om i klassrummet.
Klassrummet, en stor rektangulär lokal med en sammanhängande, rektangulär, halliknande
passage (se, fig. 3) gjorde det möjligt för närvarande lärare att inta diskreta positioner i den
avsides, bakre delen av rummet. Lärarna i rummet var tre till antalet; elevgruppens klasslärare
som sedermera skulle ge respons till studenterna; examinator, det vill säga en ämnesdidaktiker,
som vid dagens slut gav studenterna formativ återkoppling utifrån ett huvudsakligen
ämnesdidaktisk men också allmändidaktisk perspektiv. Med i rummet fanns också
undertecknad i rollen som observatör och förde observationsanteckningar. För teknisk support
fanns därutöver en tekniker till hands i klassrummets bakre del.
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Studiens empiriska material
Det datamaterial som i denna studies används är film- och ljudupptagning. Datamaterial som
ingår i studien, se grå fält i figur 1.
Steg: Aktiviteter i kronologisk
ordning:
1.
Handledning kring
lektionsplanering
2.
Studenternas undervisning

3.
4.

5.

Lärarens respons efter
genomförd undervisning
Reflektion kring egen
undervisning och respons
från lärare
Respons från
examinerande lärare

Typ av data:

Kvantitet:

Totalt:

ljudupptagning

Ca 1-1,5 tim.
x3
2,5 tim. x 3

4 tim.

Film/
ljudupptagning/observation
och obs.santeckningar19
Film/ljudupptagning
Ca 1 tim x 3

7,5 tim.

Film/ljudupptagning

3,5 tim. x 3

10,5 tim.

Ljudupptagning/aktivt
deltagande

Ca 1 tim x 3

3 tim.

3 tim.

Totalt: 28
tim.
Figur: 1. Kronologisk och kvantitativ översikt över examinationens olika delar

Till följd av föreliggande studies forskningsfråga samt studiens kvantitativa begränsningar
valde jag att använda en avgränsad del av inhämtat material. Urvalet gjordes utifrån premissen
att samtliga skolrelaterade kontexter lärarstudenterna rör sig inom i samband med examination
skulle finnas representerade (såsom mötet med elever respektive klasslärare). Utgångspunkten
för urvalet kan därför sägas vara baserat på en strävan av organisatorisk representation, det vill
säga studium av de olika spatiala hemvisterna lärarstudenten rörde sig inom och mellan i
samband med examinationen20.
Reflektionssekvensen (Steg 4, fig. 1) transkriberades och efter genomlysning av min totala
empiri (21 timmar film) framkom att ljud- och bildkvaliteten var något bättre i samtliga fora för
en av de tre lärarstudentgrupper som observerats, varför denna grupp om fyra lärarstudenter
valdes. Avgränsningen resulterade i ett empiriskt material i form av videoupptagning21 som
utgjordes av totalt 7 timmar film.
Lärarstudentgruppens verbala och icke-verbala kommunikation (grå fält, fig. 1) omvandlades
till transkriptioner i form av text. För att öka transparensen i min transkription av visuell media
avstod jag från värderande uttryck och beskrivningar (Silverman, 2011) och valde att stanna
vid beskrivningar av position och rörelse. Exempel är noteringar av mimik och kroppsspråk
(såsom vem som vänder sig till/talar till vem), när studenterna med hjälp av kroppen visade hur
de själva eller elever gjort i undervisningssituationen, eller känsloyttringar såsom skratt och
rop. Noteringarna gjordes enligt uppställningen som följer nedan.
Transkriberingen bestod i övrigt av talat språk på lexikal nivå, det vill säga där riktmärket, med
utgångspunkt i min forskningsfråga, varit läsvänlighet med fokus på interaktion (fel ordval,
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Ingår ej i analyserat material.
Vald avgränsning medför att lärarutbildningens organisering av lärarstudenters lärande görs till figur medan
den enskilde lärarstudenten görs till bakgrund.
21
Ljudfilerna användes i situationer där videoupptagningen inte fångat upp deltagarnas tal, alt. där ljudkvalité
varit undermålig av annan anledning.
20

20

egna ordkonstruktioner och ord som kombinerar flera språk transkriberas som det sägs medan
upprepningar som försvårar läsning exkluderats) (Linell, 1994).
Med utgångspunkt i vedertagen transkription (Linell, 1994) och min forskningsfråga, arbetades
jag fram följande transkriberingsmodell:
Kursivt

Kursiverad text anger verbal kommunikation.

[K]

Versal inom hakparentes anger begynnelsebokstaven på den deltagare som
citeras.

[1.2]

Siffror inom hakparentes refererar till citat motsvarande den numrering som
anges.

[…]

Uteslutande av kortare passage, exempelvis när diskussioner av perifer karaktär
förs parallellt med den huvudfråga som diskuteras.

[[]]

Vid osäker transkribering, exempelvis till följd av att flera talar samtidigt.

[]

Text inom hakparentes anger den icke-verbala kommunikationen, exempelvis
blickar och/eller rörelser. Används också för deiktiska hänvisningar där man i
samtalet hänvisar till något som sägs i annat citat.

Analys
Inom ramen för den abduktiva ansats som använts gjordes läsning av empiri i ständig
växelverkan med litteratur. Beskrivningen som följer avser att ge läsaren en återgivning som
möjliggör att studien kan replikeras och på så vis tillstyrka dess tillförlitlighet.
Respektive punkt i min analysprocess har varvats med läsning av litteratur samt kategorisering
och om-kategorisering av framträdande diskurser. Diskursanalysen har genomgått två faser:
I.

Den kritiska gruppen analyser som inbegriper omkastningsprincipen vilken genererar
en deskriptiv analys (Mills, 2003; Foucault, 1993) av lärarstudenternas verbala och icke
verbala kommunikation. Här synliggörs diskursernas sanningsanspråk och
utestängningsmekanismer. Analysprocessen beskrivs i punktform nedan. Resultatet av
denna analysfas presenteras i studiens Resultat.










Titta/lyssna igenom lärarstudenternas undervisning. Anteckna egna iakttagelser.
Titta/lyssna igenom all empiri i kronologisk ordning
Transkribera verbal- samt ickeverbal kommunikation i steg 3 och 4 (fig. 1) samtliga
grupper
Titta/lyssna igenom vald lärarstudentgrupps empiri i kronologisk ordning
Titta/lyssna på steg 2 och 3 samtidigt på parallella skärmar*
Skapa möjliga kategorier
Titta/lyssna på steg 2 och 4 samtidigt på parallella skärmar*
Ompröva kategorierna, skapa nya kategorier
Titta/lyssna på steg 3 och 4 samtidigt på parallella skärmar*

*I steg 4 (fig. 1) reflekterar lärarstudenterna över sin egen undervisning (steg 2) samt över responsen från läraren
(steg 3) varför jag ville se och höra samma undervisning/diskussion som lärarstudenterna reflekterade kring. Detta
för att också möjliggöra diskussion om det studenterna inte ser/diskuterar.

II.

I enlighet med Foucaults förordade analysprocess kombineras den första fasen med en
andra genealogisk analys (Foucault, 1993). Den genealogiska analysen genererar en
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förståelseinriktad analys som syftar till att blottlägga de principer som gallrar,
omgrupperar eller förenar diskurserna – ”diskursens bekräftande makt” (Foucault, 1993,
s. 42-49). Den genealogiska analysen synliggör diskursen som operatör (ibid.).
Under arbetet med den genealogiska analysen aktualiserades mönster som kan
diskuteras och synliggöras med hjälp av praxisgemenskapen som tankefigur (Wenger,
1998). Analysprocessen beskrivs i punktform nedan. Resultatet av denna analysfas
presenteras i studiens Diskussion.





Titta/lyssna igenom vald lärarstudentgrupps empiri i kronologisk ordning
Se hur diskurserna i studiens Resultat grupperas och verkar. Ompröva kategorierna,
skapa nya kategorier.
Diskurserna verkar i enlighet med logiker specifika för examinationens respektive
spatiala hemvister och samvarierar individer emellan
Praxisgemenskapen som möjlig tankefigur prövas för att visa och diskutera de mönster
och motsägelser som framträtt genom den genealogiska analysen

Tillförlitlighet och reflexivitet
Diskursanalysen diskuteras i termer av avsaknad av egentlig metodologi där empirin blir
ledsagaren för processen (Bolander & Fejes, 2009). Detta menar jag förorda Foucault som en
ypperlig ingång in i föreliggande studies empiri. Diskursanalysens första fas har varit att
spränga befintliga teorier medan den abduktiva ansatsen lett mig till att i presentation av den
genealogiska fasen i min Diskussion ”parasitera” en annan teori22 (Alvesson & Sköldberg,
1994, s. 332) – det är med praxisteorin (Wenger, 1998) som tankefigur som min Diskussion
presenteras. Bruket av tankefigur ”problematiserar legitimiteten i dominerande
tolkningsmönster” samt (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 330-331):
Erbjud[er] alternativa utgångspunkter för tänkandet i förhållande till vad det empiriska
arbetet producerar. Dessa kan stimulera till negationer av vad empiri synes visa upp
och/eller insistera på mångtydlighet och möjligheten av alternativa representationer.
(ibid. s. 331)

Att diskutera den genealogiska fasen med hjälp av praxisgemenskapen blir således en fråga om
tillförlitlighet och transparens där läsaren ges parallella perspektiv på de diskurser som
konstrueras. Analysarbetets abduktiva natur där läsning av empiri lett mig vidare i min läsning
av tidigare forskning har också gett alternativa förståelsemodeller av det iakttagna – hur
lärarstudenters tal och handling kan förstås har därmed ständigt breddats, ifrågasatts och
omförhandlats under analysprocessen. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar också
betydelsen av att besvara de forskningsfrågor som ställs i ett led att skapa tillförlitlighet, vilket
jag menar görs i denna studie.
För att skapa transparens i den undersökning som genomförs och för att synliggöra min egen
position erbjuds läsaren flertal citat som möjliggör för läsaren att själv ta ställning till de
analyser som erbjuds (Bergström & Boréus, 2012; Alvesson & Sköldberg, 1994). Min egen
22

Med hjälp av min tankefigur erbjuder jag läsaren en ledstång in i diskursanalysen som kan jämföras med
Alvesson och Sköldbergs metateori: ”Metateoriernas i viss mening parasitära karaktär (främst postmodernism
och kritisk teori) fordrar någon (annans) empiri eller teori för att ha något att kommentera. Det är i gränssnittet
mellan de olika tolkningsnivåerna som inspiration till – och möjligheten av, reflektion accentueras”. (Alvesson &
Sköldberg, 1994, s. 332)
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förförståelse av lärarutbildning och lärarstudenternas varande i HFU respektive VFU beskrivs
också i ett led att skapa transparens i arbetet (bland annat i anslutning till beskrivningen av
studiens design, även Inledning och Tidigare forskning ska betraktas som en insyn i min
förförståelse).
En avslutande reflektion gällande tillförlitlighet och reflexivitet i analys är den typ av empiri
jag har till mitt förfogande; med ljud- och filmupptagning har jag möjlighet att gå tillbaka och
lyssna/se om sekvenser. Då empirin därutöver rör sig på flertal nivåer, det vill säga handling
och två nivåer av tal kring handling (läraren och lärarstudenter i responssamtal (steg 3, fig. 1)
samt lärarstudenters reflektion (steg 4, fig. 1)) framträder därmed diskurserna på flera nivåer,
från flera aktörer vilket medger fler perspektiv på de skeenden och de tal som analyseras.
Förfarandet stärker min strävan att nå kvalitetskraven för god forskning.
Forskningsetiska överväganden
Forskning som genomförs i Sverige som inbegriper människor lyder under svensk lag. Utöver
nationella lagar finns också forskningsetiska regler och rekommendationer, varav publikationen
God forskningssed är en (Vetenskapsrådet, 2011). En av de forskningsetiska frågor som i denna
studie väcks är lärarstudenternas deltagande och deras rättigheter och att undvika att någon lider
skada genom att medverka i forskningsprojektet. Studenterna är inom ramen för en examination
vilket medför att observerande lärare också är bedömare av studenternas prestationer vilket
sedermera ger vid handen att det behövs en utökad sensitivitet dels för huruvida studenterna
vill delta i projektet samt hur få studenterna att känna sig trygga i examinationen.
Videoupptagning som reflektionsverktyg ingick i den nya kursdesignen oavsett medverkan i
studien. Däremot var det viktigt att lärarstudenterna skulle ha möjlighet att själva välja huruvida
de ville delta i studien eller ej, särskilt som många studenter kan känna en stress inför att
undervisa inför varandra, andra lärare och kameror. För att minimera obehaget har studenterna
haft möjlighet att bekanta sig med såväl elever som lärare samt själva formerat grupper utifrån
de studentgrupper de sedan tidigare arbetat med i föregående ämneskurs. Hur insamlat material
förvaras är en annan fråga som aktualiseras i samband med etiska överväganden
(Vetenskapsrådet, 2011). Insamlat material har förvarats på ett tillförlitligt vis där jag samt
examinator varit de enda med tillträde till materialet.
Enligt gällande principer (Vetenskapsrådet, 2011; Denscombe, 2009) fick studentgruppen
information (muntligt och skriftligt) om studien och dess upplägg, bland annat via den
samtyckesblankett som vid kursstart delades ut för att ge studenterna möjlighet att kunna välja
huruvida de ville delta i studien eller inte. Samtliga studenter valde att delta. I samband med
information klargjordes också att eventuell medverkan inte hade bäring på den bedömning som
sedermera skulle göras.
Överväganden kring anonymitet och konfidentialitet är viktiga (Vetenskapsrådet, 2011;
Denscombe, 2009), och har varit föremål för många diskussioner – särskilt kring de
lärarstudenter som deltar i och med att studentgrupperna är relativt små. I och med att
lärarstudenterna fått ta del av det filmmaterial som kom att analyseras har de haft ytterligare
tillfälle att dra sig ur studien om de ansett att det var obehagligt eller på annat sätt uppfattats
som integritetskränkande – det var dock ingen som valde att dra sig ur.
Det har också funnits överväganden kopplade till de olika beskrivningar som görs av studenter
där vissa bortval gjorts till följd av kommentarernas/handlingarnas potentiellt känsliga natur.
Det finns också en risk att tal och handling förlorar sin komplexitet i transponeringen från
verbal/icke-verbal kommunikation till skrift, vilket också beaktats i val av citat etc. Samtliga
deltagande i studien har fått pseudonymer för att i möjligaste mån anonymisera de individer
som beskrivs. Användandet av pseudonymer baseras på min forskningsfråga där möjligheten
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att följa olika perspektiv genom de olika praxisgemenskaperna medför att respektive röst
behöver en etikett i form av ett namn. Namnen valdes med utgångspunkt att det skulle vara
vanligt förekommande namn. Jag har också valt att i flertalet passager använda mig av ett
generiskt tilltal, studenter/lärarstudenter, för att minimera individfokus när så är möjligt.
En annan forskningsetisk fråga var deltagande klasslärare samt eleverna i klassrummets
position i projektet. Läraren som kontaktades fick motsvarande information som studenterna,
muntligt och skriftligt. Det är lärarstudenternas utveckling som är forskningsintresset samtidigt
som lärarens tal kommer att synliggöras varför det var viktigt att medverkande lärare kunde ta
ställning till eventuell medverkan. Läraren valde att medverka. Eleverna, liksom deras
föräldrar, fick information om projektet, dels via den aktuella skolans interna webb, dels via
riktad skriftlig information till respektive elev som förmedlades i pappersform via läraren.
Eleverna fick därmed individuella samtyckesblanketter där det tydliggjordes att det inte är
eleverna som är i fokus utan lärarstudenterna samtidigt som elevernas interaktion kommer att
finnas med på den ljud- filmupptagning som sker i samband med examinationen samt i
undantagsfall synas i transkriptioner; då helt anonymiserade i enlighet med rådande etiska
principer (Vetenskapsrådet, 2011; Denscombe, 2009). Ingen elev valde att avstå från
medverkan.
Ett annat övervägande som styrt studiens design är att elevernas perspektiv varit styrande i den
examination som studenterna fått i uppgift att planera. I ämnesdidaktikerns handledning med
lärarstudenterna, liksom i de instruktioner lärarstudenterna fått har elevperspektivet varit fokalt.
Bland annat genom att utgångspunkten för lärarstudenternas aktiviteter, innehåll och
organisering skulle utgå från ett elevperspektiv där undervisningen i både grupp och individuell
undervisning skulle vara meningsfullt för eleverna.

Resultat
Resultatet presenteras med utgångspunkt i studiens frågeställningar som övergripande rubriker
och är del av diskursanalysens deskriptiva fas. Rubrikerna korrelerar med förflyttningarna
mellan examinationens olika delar. Underrubrikerna Verbal och icke verbal kommunikation
liksom Kunskap som makt utgör de kategoriseringar som identifierats i diskursanalysens
deskriptiva fas. Resultatet för respektive examinationsdel avslutas med en Sammanfattning som
beskriver huvuddragen i de fynd som presenterats.

Klassen
•Lärarstudenters
konstruktion av
undervisning i
klassrum under
examination

Klassläraren

Lärarstudentgruppen

•Konstruktion av
lärarkunskap under
responssamtal med
verksam lärare

•Lärarstudenters
konstruktion av
lärarkunskap och sig
själva som blivande
lärare under reflektion
i studentgrupp

Fig: 2. Översikt över examinationens olika delar genom vilka studiens resultat presenteras

Med klassläraren avses Lena [L]. Elever avser elevgruppen där enskilda elever betecknas med
pseudonymen Elev X/Y. Lärarstudenter avser, som namnet indikerar, lärarstudenterna Kim
[K], Anton [A], John [J] och Carl [C].
Företeelser som deltagarna diskuterar som pekar framåt eller bakåt i examinationens olika delar,
hänvisas till med hjälp av citatnumrering i hakparentes. Hänvisningarna syftar till att orientera
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läsaren i de hänvisningar som görs som i sin tur blir ett led i att skapa transparens i presenterade
resultat.

I klassen – lärarstudenters konstruktion av undervisning i klassrum under
examination
Klassrummet är beläget högst upp i skolbyggnaden. Att lokalen inhyser ett klassrum i denna
vindsdel av den stora tegelbyggnaden med sina många kryp-in och förgreningar, är omöjligt att
veta. Klassrummet är inte traditionellt kvadratiskt till sin yta utan inleds med en
korridorliknande passage som tapetserats med bilder på historiska personligheter och diverse
visdomsord som eleverna samlat på sig. I slutet av passagen möts jag av ett gemytligt och
ombonat rum, närmast ett hemlikt rum. På höger sida delas den bakre delen av klassrummet av
med ett litet grupprum med fönster åt tre håll. Rummets whiteboard är inte väggmonterad utan
en tavla på hjul som gör möbleringen flexibel. Eleverna sitter i en hästskoformation längst med
rektangulära, långa, trälaminerade bord. I det vänstra hörnet finns en soffa. I det högra slutet av
formationen, längst med fönsterväggen som vetter ut mot sidodelen av ett för tillfället vitbäddat
grönområde, står ett runt, högt bord som agerar stativ för en portabel dator.

Figur: 3. Skiss över klassrummet

Verbal och icke verbal kommunikation med klassen
Diskurser konstrueras, som tidigare diskuterats, i såväl språk som praktik (Foucault, 1993). I
detta avsnitt presenteras de diskurshandlingar som lärarstudenten genom sin undervisning
konstruerar tillsammans med eleverna i klassen.
Diskursen om introduktioner
Lärarstudenterna väljer alla att inleda sin individuella undervisningssekvens med vad som kan
beskrivas som diskursen om introduktioner. Introduktionen blir lärarstudentens första
individuella interaktion med elevgruppen. Introduktionen görs från främre delen av
klassrummet, bredvid vita tavlan med eleverna sittandes framför. Lärarstudenternas
organisering av introduktioner minner om tidigare undervisning: ”nu sitter ni i bänkrader,
lärarens blick kan individualisera var och en, kan tilltala dem för att kontrollera om de är
närvarande” (Foucault, 2008, s. 215). Raden av bänkar har i nuets klassrum omgrupperats till
en hästskoformation men där eleverna alltjämt är och förblir synliga för lärarens blick. Tavlan
görs till en aktiv och bekant artefakt i lärarens arbete och undervisning:
Not only is the classroom a relatively stable physical environment, it also provides a fairly
constant social context. Behind the same old desks sits the same old students, in front of
the familiar blackboards stands the familiar teacher. (Jackson, 1990, s. 7)
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Det är således tavlans färg som så här långt skiljer dagens undervisning från gårdagens.
Lärarstudenterna skriver sina frågor på tavlan och det rullande ekipaget förs fram och tillbaka i
rummet mellan de olika aktiviteterna.
Lärarstudenternas introduktion visar sig vara en koncis historia som studenten avverkar på en
till tre minuter, se Figur 4 nedan.
Student:
J
K
A
C

Introduktion, spenderad tid:
2 min. 40 sek.
1 min. 15 sek.
2 min. 30 sek.
55 sek.

Figur: 4. Lärarstudenters tidsåtgång för Diskursen om introduktioner.

Introduktionen är monologisk och innefattar vad som ska göras och hur det ska genomföras.
1.1

K: So the text we’re going to read is an extract from a diary of a refugee. Similar to the
one Anne Frank wrote. This is not from Anne Frank however. I’m going to give you a few
questions later regarding the text [samtidigt skriver A frågorna på tavlan bakom ryggen
på K]. So I suppose if you could write down a few keywords that you want to remember.
If you don’t know all of the words that I’m saying, please write them down and we could
go through all the words you don’t understand.

Vad anger innehållet för studentens planerade aktivitet ovan, ”read an extract”. Hur består av
en beskrivning av arbetssätt:
1.2

J: First I’m going to explain how you’re going to work and then you will be answering
these questions. So, we’re going to have you work in groups of four and you’re going to,
while you’re discussing, take notes. You don’t have to take notes but it’s easier so you
remember what you’ve been talking about. And after you’ve been taking these notes and
after ten minutes we are going to have you talk to us in class together for another ten
minutes.

Lärarstudenternas undervisning ligger i linje med vad som förväntas åligga läraren:
Teachers are concerned with setting assignments for students rather than with merely
curbing undesirable behavior. […] Seated at his desk the student is in the position to do
something. It is the teacher’s job to declare what that something shall be. (Jackson, 1990,
s. 30)

Gemensamt för alla fyra lärarstudenterna är att hur utgörs av grupparbete åtföljt av återsamling
i helgrupp och avslutande redovisning. ”Despite the diversity of subject matter content, the
identifiable forms of classroom activity are not great in number. The labels: ”seatwork”,
”groupwork”, ”teacher demonstration” and ”question-and-answer-period” skriver Jackson
(1990, s. 8). Citatet kan konstateras korrelera tämligen väl med lärarstudenternas aktiviteter i
klassrummet så här långt.
Introduktionen är monologisk och slår vakt om talutrymmet. Lärarstudenten intar därigenom
en bekant, tämligen traditionell lärarroll som betonar en lärar-elev asymmetri: ”Teachers are
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indeed more powerful than students, in the sense of having greater responsibility for giving
shape to classroom events” (Jackson, 1990, s. 10). I studenternas introduktion uteblir ett explicit
varför och det är möjligt att anta att lärarstudenten gör som han sett andra göra före honom –
först i rollen som elev och sedermera som lärarstudent (Samuelsson, 2016; Lortie, 2002).
Diskursen om grupparbete
Den tid som i ganska begränsad utsträckning spenderas i anslutning till introduktioner återfinns
däremot i större utsträckning i diskursen om grupparbeten. Samtliga studenter har valt
grupparbete som arbetsform. Gruppindelningen gör lärarstudenten med hjälp av att peka på
elever och ge dem en siffra mellan ett och fyra. Eleverna sätter sig sedan gruppvis spridda i
klassrummet och indelningen lever vidare under förmiddagens samtliga aktiviteter.
I anslutning till kommande grupparbete får en av lärarstudenterna erfara att inte allt går att
planera för:
1.3

K: Immidiate thoughts? Elev X: I don’t think it’s from the Second World War. K: You
don’t think it’s from World War Two? [K tittar på eleven som talat. K vänder sig bort från
Elev X och vänder sig istället mot resten av klassen och frågar] But, did you have any
trouble with the language that I read? Did you understand it? [Tre elever nickar] Elev
X, Y, Z: [tyst] Yes. K: Good.

Dialogen med eleverna inleds med den öppna frågan ”Immidiate thoughts?”. Vad
lärarstudenten inte är beredd på är att Elev X i grupp 4 i helklass väljer att svara på en av de
frågor som lärarstudenten Anton skrivit på vita tavlan bakom medstudenten Kim (ett korrekt
svar). Frågorna som läses på tavlan är dock tänkta att besvaras under det planerade grupparbetet
varför elevens rätta svar inte bekräftas av Kim:
If he [the student] had blurted out the answer out rather than waiting to be called on he
might have received a very different response from the teacher. Thus, it is not just the
possession of the right answer but also that the way in which it was obtained that is being
rewarded. (Jackson, 1990, s. 23-24)

För att komma vidare från avvikelsen i planeringen upprepar Kim elevens svar samtidigt som
han avvärjer elevens initierade tråd. Elevens förväntade bekräftelse från läraren uteblir när Kim
vänder sig bort från Elev X för att komma vidare till det svar han egentligen är ute efter,
nämligen svaret på den fråga han istället formulerar – ”did you understand it?”. Tre elever
nickar och några försiktiga ”yes” hörs i rummet.
Lärarstudenterna erbjuder en lärarroll eleverna känner igen. Samtidigt tycks lärarstudenterna
stundtals själva förvånade när oplanerade disciplineringsteknologier, såsom att ignorera
elevsvar, möter motstånd från elever. Elever är vana vid semi-publika evalueringstekniker
(Jackson, 1990) medan lärarstudenten är oförberedd på elevernas reaktioner. Den didaktiska
konsekvensen av den publika bikt lärarstudenten uppmanar eleverna till, och som eleverna
undflyende besvarar med artigt ”yes”, är att lärarstudenten står utan egentlig vetskap om
huruvida eleverna förstått språket i den höglästa texten. Lärarstudenten står därmed utan
vetskap om huruvida eleverna förstår, om han kan använda planerade diskussionsfrågor eller
huruvida planerat grupparbete kan/bör påbörjas eller inte.
En annan fråga som aktualiseras i samband med grupparbeten är hur och vad läraren gör under
grupparbetstiden. Hur eleverna ska organisera sitt grupparbete har lärarstudenterna beskrivit
[1.1; 1.2]. I lärarstudenternas undervisnings anas det dilemma Lortie (2002) diskuterar där
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lärarstudenterna å ena sidan har bevittnat år av undervisning utifrån ett elevperspektiv, medan
de bakomliggande didaktiska motiven från ett lärarperspektiv inte finns tillgängliga för eleven.
Lärarstudenternas respektive interaktion med eleverna i klassen skiljer sig åt. En av
lärarstudenterna rör sig kontinuerligt mellan eleverna, sittandes på bänkar och stolar, hukandes
i livliga samtal med eleverna. En annan lärarstudent återfinns upprepat stående med armarna i
kors, lyssnande och talande med myndig, om än intresserad min. De återstående två
lärarstudenternas initiativ till interaktion är mer trevande och uteblir stundtals helt. Till följd av
rummets utformning blir utrymmet vid tavlan alternativt hörnet vid datorbordet, de spatiala
alternativ som finns tillgängliga för de två studenter som undviker elevinteraktion; vita tavlan
blir på så vis en trygg hemvist för två av lärarstudenterna.
Tabellen nedan [fig. 5] visar att det finns en stor diskrepans mellan hur respektive lärarstudent
väljer att agera i samband med grupparbete. Av den totala interaktionstiden för samtliga
grupparbeten, nästan 40 minuter, interagerar en av lärarstudenterna en dryg åttondel av tiden (6
minuter och 15 sekunder) med elever. Resterande tid spenderas vid tavlan. Lärarstudenter som
inte interagerar med elever får rimligen en sämre förståelse för hur eleverna upplever och förstår
medhavda sånger/texter/frågor. Att inte veta vad elever förstår respektive har svårt för får
konsekvenser för lärarstudentens fortsatta arbete tillsammans med eleverna.
Student:

J. aktivitet:
Tot. tid grupparb:
12 min. 20 sek.
Varav interaktion
med elever:

K aktivitet:
Tot. tid grupparb:
12 min. 55 sek.
Varav interaktion
med elever:

A. aktivitet:
Tot. tid grupparb:
5 min. 5 sek.
Varav interaktion
med elever:

C. aktivitet:
Tot. tid grupparb:
8 min. 55 sek.
Varav interaktion
med elever:

Total tid för
grupparbete:
39 min. 15 sek.
(Vara
interaktion med
elever, samtliga
aktiviteter)

J

1 min.

50 sek.

25 sek.

4 min. 15 sek.

6 min. 15 sek.

K

10 min. 20 sek.

11 min. 10 sek.

3 min. 50 sek.

7 min. 55 sek.

33 min. 15 sek.

A

12 min. 20 sek.

10 min. 30 sek.

3 min. 5 sek.

8 min. 40 sek.

34 min. 35 sek.

C

4 min.

2 min. 5 sek.

25 sek.

2 min. 10 sek.

8 min. 40 sek.

Figur: 5. Lärarstudenternas spenderade tid på interaktion med elever under pågående grupparbete

Det är tydliga om än motstridiga handlingsdiskurser som konstrueras i samband med diskursen
om grupparbete; en passiv, undflyende lärarkonstruktion som återfinns vid tavlan, samt en
aktiv, initiativtagande lärarkonstruktion som kontinuerligt rör sig bland eleverna. Grupparbetet
görs å ena sidan som en elevernas aktivitet frånkopplad lärarens varande i klassrummet och
därmed också separerad från fortsatt undervisning; å andra sidan som ett interaktionstillfälle
där läraren görs till aktiv part i gemensamt pågående aktivitet.
Diskursen om redovisningar
Samtliga lärarstudenter har planerat för en redovisning i helklass där eleverna gruppvis ska
delge resten av klassen vad som diskuterats. Lärarstudenten i citatet nedan ger dock eleverna
en erinran som eleverna inte är bekant med:
1.4

J: Ok, so what do you have to say about the trip? You can answer the questions in order
if you like. Elev Y: I’ll go first. J: Sure. Elev Y: We didn’t have many stereotypes but we
got stereotypes now. [Eleverna berättar om sin resa. Grupp 1 pratar i 6 min. J tittar på
klockan upprepade gånger] J: I’m very sorry to say but we’re running really short on
time, so if you could speed it up a little bit. [Eleverna tystnar och tittar på varandra] Next
group, if you could answer the questions in order as well.
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Lärarstudenternas noggrant planerade aktiviteter följer, liksom en lärares, ett tidsschema [1.2]:
”a fourth responsibility of the teacher […] is that of serving as an official timekeeper” (Jackson,
1990). Detta tidsschema existerar för lärarstudenten, inte för eleven som redovisar. Med 6
minuter spenderat på den första gruppens svar tycks lärarstudenten stressad och initierar en
tempojustering med orden ”if you could speed it up a little bit”. Vald strategi tycks främmande
för eleverna som inte är vana att påskyndas när de deltar i det gemensamma talutrymmet.
Avvägningar mellan vad en lärare ser och vad en lärare kommenterar diskuterar Jackson:
The dominant viewpoint in education today stresses the pedagogical advantages of
success and the disadvantages of failure. […] Thus teachers are instructed to focus on the
good aspects of a student’s behavior and to overlook the poor. (Jackson, 1990, s. 25)

Till följd av lärarstudentens diskursavvikelse tittar eleverna frågande på varandra. Elevernas
förväntningar på en lärarroll tycks innefatta ett på förhand givet artilleri av möjliga
handlingsalternativ – handlingsdiskurser om man så vill. Lärarstudentens valda lärarroll skapar
därför dissonans i klassen. Efter de dryga 6 minuter som spenderas åt den första redovisningen
sker elevernas fortsatta redovisningar i den kronologi som studenten instruerar [1.4]:
Students interact with the teacher in a fixed order with the consequence of each student
waiting until his turn arrives, speaking his piece, and then waiting for the teacher to get
to him again in the next round. (Jackson, 1990, s. 14)

Johns val att skynda på eleven kan förstås som två parallella men stridande lojaliteter.
Lärarstudenterna emellan innefattar en förväntan att respektive lärarstudent ska ge sina
kamrater rättvisa förutsättningar att klara examinationen, med andra ord att varje lärarstudent
håller ”sin” tid. Lärarstudenten i rollen som lärare förväntas dock ha en annan lojalitet –
eleverna.
Samtliga lärarstudenters orkestrering av redovisningar följer i huvudsak samma form: Grupp 1
inleder och sedan följer grupperna i tur och ordning. Det är en handlingsdiskurs om görande
och form som utmejslas i studenternas planerade redovisningsformer. Görandet innefattar
också en synlighetsdiskurs där elever för att få sin kunskap bekräftad ska kunna synliggöra sitt
kunnande enligt performativitetslogiker (Ball, 2003).
I Figur 6 läses hur många minuters taltid respektive elevgrupp får i samband med redovisning.
Elevgrupp 4 som är sist ut att redovisa spenderar genomgående mest tid åt väntan och ges tillika
konsekvent avsevärt mindre taltid, mindre än hälften av den taltid som erbjuds Elevgrupp 1.
Redovisningstid Aktivitet 1:
per elevgrupp
under resp.
aktivitet:

Elevgrupp 1
Elevgrupp 2
Elevgrupp 3
Elevgrupp 4

6 min.
2 min. 30 sek.
2 min. 10 sek.
2 min. 35 sek.

Aktivitet 2:

Aktivitet 3:

Aktivitet 4:

Total
redovisningstid
per elevgrupp:

6 min.
2 min. 30 sek.
2 min. 10 sek.
2 min. 30 sek.

2 min.
3 min. 10 sek.
55 sek.
1 min. 15 sek.

45 sek.
35 sek.
1 min. 10 sek.
25 sek.

14 min. 45 sek.
8 min. 45 sek.
7 min. 25 sek.
6 min. 45 sek.

Figur: 6. Elevgruppers taltid i samband med Diskursen om redovisningar.

Eleven är en central aktör i den undervisning lärarstudenten arrangerar. Elev X i grupp 4, samma
elev som svarat på Kims ledande fråga [1.3], initierar på nytt dialog med lärarstudenterna – nu
tvärs över klassrummet till Anton och resten av klassen som befinner sig mitt under Grupp 2
pågående redovisning:
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1.5

A: You seem very prepared for this actually [till Grupp 2]. Elev V: We brought soap,
toothbrushes, toothpaste. Hat for the head, gloves for the hands. Elev X: [ropar från andra
sidan av klassrummet] I would like to know if it’s cold outside or if it’s just… A: [A
vänder sig om till Elev X i Grupp 4] I present to you this weather [A visar med handen
mot fönstret [snö]]. Elev X: Then I would have like scarf, gloves. A: [Vänder sig bort från
Elev X och tillbaka till Grupp 2 som får fortsätta sin redovisning]

Den pågående aktiviteten är uppskattad, eleverna engagerade och under redovisningen berättas
ivrigt och utförligt om både katter och nachos som packats i de väskor elevgrupperna förberett
för den annalkande, fiktiva katastrof lärarstudenten skisserat under sin aktivitet. Mitt i pågående
redovisning vill Elev X som medlem i Grupp 4 inte längre vänta på sin tur utan ropar ut sin
fråga om väderförhållanden för att delta i pågående diskussion. Anton lyssnar artigt men vänder
sig sedan åter till Grupp 1:
When more than one person wishes to enter the discussion or answer a question at the
same time (a most common event) it is the teacher who decides who will speak and in
what order. Or we might turn the observation around and say that the teacher determines
who will not speak. (Jackson, 1990, s. 12)

Anton blir den som bestämmer, inte vem som ska vara tyst, men väl den som ska lystras till.
Det didaktiska redovisningsupplägget lärarstudenten valt är en upprepning av medstudenternas
och monotonin i lektionsupplägget medför att Elev X får en fysisk visualisering av tid; eleven
kan iaktta sin plats i tal-kön och undervisningen blir för eleverna i Grupp 4 främst en träning i
just väntan:
The waiting [doesn’t] end when the line has disappeared. Even when students are sitting
in their seats they are often in the same position psychologically, as if they were members
of a line. (Jackson, 1990, s. 14)

Det är den här väntan som Elev X gör aktivt motstånd mot i citat 1.5.
På förhand givna lärar-elev-ritualer utmanas till följd av didaktisk enformighet. Eleven erbjuder
aktivt motstånd mot alltför förutsägbara undervisningsformer vilket blir en didaktisk utmaning
för lärarstudenterna att hantera. Ju längre in i redovisningarna lärarstudenterna kommer desto
mindre tid, och sannolikt intresse, ägnas åt elevernas svar.
The raised hand is sometimes ignored, the question to the teacher is sometimes brushed
aside. […] No doubt things often have to be this way. Not everyone who wants to speak
can be heard, not all of the students’ queries can be answered to his satisfaction. […] But
when considered cumulatively their significance increases. (Jackson, 1990, s. 15)

Lärarstudenterna tycks handla utifrån ett isolerat seende med fokus på det han själv gör, utan
hänsyn till det som sker före och efter den egna prestationen. Lärarstudenterna tycks också
präglade av examinationsindelningens allokerade tidsekvensering snarare än att förstå
undervisningen från ett elevperspektiv. Till följd av klassrummets möblering och
lärarstudenternas kroppsliga position ser Grupp 4 under merparten av diskursen om
introduktioner, liksom i diskursen om redovisningar huvudsakligen lärarstudenternas
ryggtavla. Elev X, som ingår i Grupp 4, har i kombination med ryggtavlan dessutom svarat rätt
på Kims fråga [1.3] men vid fel tillfälle, samt ropat ut en fråga till Anton i helklass och blivit
avvisad [1.5]. Detta genererar motstånd från elevens sida.
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Diskursen om avslut
Att diskursen om introduktioner har ett vad och ett hur syns i samtliga lärarstudenters
genomförande medan det finns en större spridning i diskursen om avslut. Tre av fyra aktiviteter
avslutas med ca 60 sekunders sammanfattande monolog (att jämföra med att en av
lärarstudenterna ägnat 90 sekunder till att göra sig hörd och sedd för att återsamla eleverna från
pågående grupparbete). Två av lärarstudenterna lämnar över vad som kan beskrivas som en
osynlig stafettpinne till kamraten, medan två avslut kopplar samman undervisningens innehåll
med frågor av mer övergripande karaktär genom att tala om samhälleliga skeenden:
1.6

K: This is a pretty gruesome time, just right now. Because we only have like minute left
and we want to put you on break, but I want to leave you with one last question, which
you don’t have to answer but I still want you to think about it. Seeing that we just had the
presidential election, and I kind of wanted to avoid this question because of the results
came up this morning, but do you think this is possible in the future? The same scenario
[as in the text], but globally. [Tystnad]

Det är ett angeläget ämne lärarstudenten närmar sig samtidigt som tiden är “slut”, eller som
Jackson konstaterar: ”In the classroom, work is often stopped before it is finished. Questions
are left dangling when the bell rings” (1990, s. 16). Lärarstudenten lämnar dock inga frågor
hängandes i luften utan fångar elevernas iakttagelser och ett par minuters dialog får avsluta
aktiviteten.
Carl väljer att avsluta med ett citat:
1.7

C: What do you think the author is trying to convey? Elev Z: That people should be, that
history should be remembered, what has happened. C: I think there is a really good quote
like: “First they came for the socialists, there were no socialists so I said nothing. Then
they came for the unionists, but I was not a unionists, so I said nothing. Then they came
for the Jews, but I was not a Jew so I said nothing. Then they came for me, and then there
was no one left to speak for me.” And I think in the times we have now, that it’s more
important than ever to speak out when you see injustice. When someone gets pushed down
– whether that be one person or an entire group of people – that we can’t let oppression
prevail. Let’s not let our history be repeated. And let’s say no before things go too bad.
Before it’s too late. With that said, I think we’ll wrap it up with that.

Lärarstudenterna konstruerar två motstridiga diskurser där ett avslut antingen antar formen av
en stafettväxling kopplade till examinationen, vilket indikerar logiker kopplade till en
utbildningsdiskurs (Eriksson, 2009). Alternativt konstrueras en dialog/monolog baserad på nuet
som kopplar lektionens inledande vad och hur med ett avslutande varför. Lärarstudenterna i
den senare diskursen går således bortom klassrummets ritualisering och lyfter samtalet till
angelägna, allmänmänskliga frågor kopplade till frågor utanför klassrum och
policyformuleringar.
Sammanfattning
Lärarstudenternas konstruktion av undervisning i ett klassrum i en mellanstor svensk stad i en
årskurs nio år 2016, synliggör skolpraktiker som kan härröras till Jacksons (1990) observationer
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i en amerikansk grundskola på 60-talet. Den undervisning som iscensätts kan å ena sidan
diskuteras i termer av reproduktion av undervisning som lärarstudenterna sannolikt själva
erfarit. Samma reproducerade undervisning kan å andra sidan förstås uppvisa kunskap om
undervisning och lärarroll. En mer nyanserad syn på lärarstudenternas undervisning är därmed
nödvändig.
En diskursanalys syftar också till att identifiera det som inte finns, det som uteblir och/eller
exkluderas (Foucault, 1993). Jag menar att Elev X motstånd mot lärarstudenterna
undervisningsupplägg synliggör det lärarstudenterna inte gör/ser, det vill säga hur organiserad
undervisning upplevs från ett elevperspektiv. Lärarrollen, såsom den konstrueras i denna och
sannolikt i mången annan skolkontext, innefattar en förmåga att identifiera och med varsamhet
hantera vad vi förutsätter av elever i en undervisningskontext:
If students are to face the demands of classroom life with equanimity they must learn to
be patient. This means that they must be able to disengage, at least temporarily, their
feelings from their actions. It also means, of course, that they must be able to re-engage
feelings and actions when conditions are appropriate. […] They must accept the fact of
not being called during a group discussion, but they must continue to volunteer. (Jackson,
1990, s. 18)

Elev X illustrerar vad lärarstudenterna i mötet med eleverna i klassen inte tycks se.

Med klassläraren – konstruktionen av lärarkunskap i responssamtal med
verksam lärare
Fem minuter efter genomförd undervisning, sittandes i ett litet grupprum inuti klassrummet
[fig. 3], ställer lärarstudentgruppen om sig från diskurshandlingar tillhörande ett klassrum och
en förväntad lärarroll till en student-lärarinteraktion – från att ställa frågor och leda aktiviteter,
till ett sammanhang där de själva förväntas svara på frågor. I den passage som följer möter vi
lärarstudenterna i ett samtal med Lena, klassens ordinarie lärare.
Verbal och icke verbal kommunikation med klassläraren
Under aktuell rubrik får vi ta del av lärarstudenternas interaktion med klassläraren.
Positionering genom diskursen om verklighet och fiktion
I Lenas respons konstruerar klassläraren lärarstudenternas undervisning som vore det fiktion:
2.1

L: I dag tänker de [läs: eleverna] så här, ”högskolan är här” och de fattar syftet på det
sättet. För när ni har lektioner på riktigt är det så himla viktigt att eleverna vet varför de
gör någonting.

Tal om lärarstudenternas undervisning artikulerar att eleverna som deltar förstår
undervisningens syfte som en del av lärarstudentens utbildning, inte som ”när ni har lektioner
på riktigt”. Formuleringen ger anledning till en fundering om vilken roll eleverna kan komma
att anta i det artikulerade skådespelet. De elever som är delaktiga i det som talas om i termer av
låtsasundervisning kan i denna konstruktion välja att interagera med lärarstudenten som
”lärande i utbildning”, närmre en elevroll, eller till lärarstudenten som ”lärare”, det vill säga
den som leder undervisning. Talet om när lärarstudenterna ”har lektioner på riktigt” skapar en
separering av lärarstudenternas lärarroll och en ordinarie lärare, en distinktion mellan
lärarstudent och lärare som i sin tur genererar positioneringsmöjligheter.
Genom metaforen om undervisning som är på riktigt och/eller på låtsas formerar undervisning
till ett skådespel som antyder åskådare. Åskådarna, högskolelärarna och klassläraren,
synliggörs i Lenas respons som en möjlig faktor för de interaktionsmönster som iakttas. Med
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högskole-/klasslärarens ögon på sig och med kameror i rummet kan examinationssituationen
antas förstärka Balls (2000) performativitetslogiker, här med fokus på bedömning och
evaluering av lärarstudenternas prestationer. Lenas respons, trots att den inte innefattar formell
bedömning, kan genom fiktionsdiskursen förstås som ett svar på hur en lärare skall göra, som
ett sorts facit för undervisning. En normering som återfinns i Hultman, Schoultz och Stolpes
diskussioner i anslutning till handledning:
Handledarens inpass ger lärarstudenten en annan bild av hur man kan tolka det som
händer. […] Den studerande får här en korrigering i sin uppfattning av vad som kan
räknas som en meningsfull uppfattning relativt den situation man befinner sig i. (2011, s.
129)

Performativitetslogikerna används som ytterligare separering av lärare och lärarstudent i
klasslärarens fortsatta tal genom jämförelser mellan lärarstudent och elev i formuleringar
såsom, ”elever, såsom ni, påverkas av test”. Talet skapar osynliga lika-med-tecken mellan
lärarstudent och elev och betonar lärarstudenten utifrån rollen som den lärande. På så vis
erbjuds lärarstudenten en förutbestämd roll i samvaron med Lena där lärarstudenten skiftar från
en förväntad lärarroll i ett klassrum med elever, till en lärarstudentroll.
Det är ett komplext skifte som ovan beskrivs som ställer krav på lärarstudenternas avläsningsoch anpassningsförmåga. Lärarstudenterna ses dock inom kort ansluta sig till vad som kan
beskrivas som en hegemonisk diskurs (Mills, 2003), en fiktionsdiskurs, som separerar
lärarstudent och riktig lärare. Lärarstudenterna talar om undervisning som ”[A] låtsaslektion”,
”[K] okänt territorium” och sig själva som ”[A] man känner sig kanske inte genuin i början utan
jag är lärarstudent liksom”. Samma tal kan samtidigt diskuteras i termer av att lärarstudenterna
anammar de yrkesverksammas metaforer (läs: Lenas) (Lindqvist & Nordänger, 2007).
Parallellt med att lärarstudenterna ansluter till talet om sig själva som lärarstudent i
låtsassammanhang, återfinns också motdiskurser. I interaktionen med Lena synliggörs
diskurser av verbal och icke verbal karaktär som snarare minner om en föreställd kollegialitet.
I anslutning till en kommentar från Lena gör Kim en replikering av ekivok karaktär vilket blir
en uppenbar missbedömning av hans egen roll i sammanhanget och kamraterna ler besvärat och
skruvar på sig efter hans oväntade kommentar. En synes överrumplad Lena hanterar situationen
och återupptar samtalet genom att gå vidare med en fråga om studentgruppens didaktiska
överväganden:
2.2

L: Hade ni någon tanke när ni gjorde den [aktiviteten] på svenska? C: Vi trodde det
skulle vara på svenska. Gjorde de andra på engelska? L: Mmm. [L nickar]. Men man
behöver inte göra lika. Jag trodde det var en pedagogisk tanke att ni ville mjuka upp
eleverna. K: Om vi nu ska gå in på det, så är det väl att börja i det språk man är bekväm
i för att kunna skapa en bekväm tillvaro. Tänker jag.

Kims formulering ”om vi nu ska gå in på det” antar en ifrågasättande ton som indirekt utmanar
Lenas roll i sammanhanget. Lärarstudenten tycks ovillig att anta en studentposition som
inbegriper att han förväntas rättfärdiga sina didaktiska val. Lärarstudentens tal kan förstås som
en arkitektur där lärarstudenterna antar alternativt gör motstånd mot läraren som underförstådd
auktoritet.
Positionering genom diskursen om lärarens personlighet – varande eller blivande
I lärarstudenternas strävan att bli lärare blir mötet med klassläraren ett möte med vad som skulle
kunna betraktas som en läraryrkets grindvakt som hindrar alternativt möjliggör studenternas
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tillträde till läraryrket (jmf. Gardesten, 2017). I citatet läses hur Lena gör en informell
bedömning av lärarstudenternas lärarroll:
2.3

L: Om man jämför, nu ska man ju inte jämföra, men om man tittar på er fyra är du [riktar
sig till A] den som tar största… hur ska man säga, den som kommit längst i sin utveckling.
Det är kanske tack vare att du fått uppleva situationen [[refererar till att A berättat att han
har hållit i två lektioner]] – man är ju nervös första gången man ska ha en lektion och
prata med elever och skapa relation, det är jobbigt. Du [till A] var hela tiden, gick runt
och tittade, var intresserad av eleverna och satt dig med dem och diskuterade – det gjorde
du hela tiden. Det gjorde ni andra också, mer eller mindre. Är det för din personlighet
tror du eller fick du med dig det – har det hjälpt? A: Jag vet inte om det är på grund av
att jag hade haft de två lektionerna, jag skulle nog tvivla på det. Det är nog att jag är
genuint intresserad av dem. L: Det märktes tydligt. A: Det är ju bland annat därför jag
vill bli lärare, det är intressant att höra hur de [[eleverna]] resonerar.

Förmågan att interagera och visa intresse för elever görs i Lenas, liksom andra lärares respons
(jmf. Gardesten, 2017; Hegender, 2010), till en viktig förmåga och en informell måttstock på
hur långt studenterna kommit i sin lärarutveckling. Lärarstudenternas lärarpotential artikuleras
i citatet ovan därutöver som ett personlighetsdrag och separeras också genom lärarstudentens
svar som resultat av övning. Hur lärarstudenten reflekteras utgör en reell faktor för
lärarstudentens självbild (Gardesten, 2016): ”Lärarstudentens självbild är inte bara ett resultat
av dennes praktikerfarenheter; i allra högsta grad är den också beroende av hur dessa
erfarenheter reflekteras under kommunikation med handledaren” (2016, s. 159).
Något senare blir dock lärarblivandet åter fokus när Lena som svar på en av studenternas
kommentar om alltför myckna nervositet svarar ”[L] det var jag med i början [läs: nervös]. Jag
hade arbetat tio år på krogen, det hjälpte ganska mycket faktiskt, alltså att möta människor”.
Lenas svar erbjuder en motdiskurs till personlighet som svar på lärarlämplighet där vana av
mötet med människor erbjuder studenterna övning och erfarenhet som svar på hur läraren kan
bemästra sin nervositet. De antagonistiska diskurserna om lärarkunskap som personlighet eller
erfarenhet, varande eller blivande, erbjuder sannolikt lärarstudenterna olika tillträde till
lärarkunskap. Personlighetsdiskursen blir en sorts statiskt varade där lärarstudenter som
misslyckas sannolikt också exkluderas från lärarblivandet, medan ett bildningsperspektiv
öppnar upp för lärande och träning som väg till läraryrket.
Talet om övning som ger färdighet återfinns också i klasslärarens reflektioner kring elevernas
lärande. I citatet nedan läses hur läraren kan göra för att få elever att våga göra fel:
2.4

L: Man ska inte vara så rädd för att bjuda på sig själv. Var rolig ett tag, skratta med dem.
Berätta om er själva, visa att ni inte är felfria så att de vågar göra fel. Det är ju faktiskt
på felen som man lär sig. ”Fasiken det gick fel, ja, ja”. Det händer inte så mycket om
man gör fel. För det kan man märka att det kommer elever som är så rädda för att göra
fel. ”Men vad gör det? Det är ju därför du är här, för att göra fel – annars hade du inte
varit i skolan. Då är du ju klar, då kan du ju allt om du bara gör rätt”.
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Läraren görs till modell för elever där felen läraren gör kan förstås som en hjälp för elever att
våga misslyckas. Ännu en gång blir den egna personen, berättelserna om sig själv, sina misstag
och de egna felen en del av lärarrollen. Att bjuda på sig själv görs till strategi för
relationsskapande och en premiss för elevers fortsatta lärande.
Även studenterna pratar om sig själva och sin undervisning som buret av sin person:
2.5

L: Vad är vinsterna med att skapa en god relation med eleverna och hur gör man? C: De
vill komma på ens lektioner då – om de tycker om en [de andra lärarstudenterna skrattar].
Det är en fördel, det är klart. L: De måste det för det är obligatoriskt för de här. C: Jo,
det är klart [skrattar nervöst].

Den enskilde läraren görs till motiv för elevers vilja att delta i undervisning. Personen, snarare
än undervisningens innehåll eller lärares yrkeskunnande, görs till bevekelsegrund för huruvida
elever vill gå på lektioner. Undervisning görs till ett val och elever som uteblir tillskrivs av
lärarstudenten vara en effekt av lärarens person. Det är ett tal som minner om eleven som kund
där lärarens roll blir att appellera och sälja in sig själv och sin undervisning till kunden, förlåt
eleven (Ball, 2003).
Studenterna får dock genom Lena se den traditionelle läraren som en allvetande auktoritet
dekonstrueras. Klassläraren skulpterar i responsen en alternativ lärarkonstruktion där
personlighet förvisso är del av lärarrollen men där lärarens fel transformeras till styrkor. Genom
samtalet erbjuds potentiellt nya lärar-roller för studenterna att pröva samtidigt som ett parallellt
personlighetsbygge formeras i ett samtidigt skuggspel.
Kunskap som makt – erfarenhet ger tolkningsföreträde
Klassläraren har ovan visats anta en fullt rimlig lärarroll23 i interaktionen med lärarstudenterna.
I passagen som följer visas de tolkningsföreträden som klasslärarens tal genererar i
interaktionen med lärarstudenterna. Det visar sig vara med hjälp av erfarenheten som
kunskapsdomän, som positioneringar görs och sedermera lärarkunskap konstrueras.
Diskursen om undervisningens vad, hur, varför
I citatet nedan läses hur lärarstudenterna och klassläraren diskuterar hur man i lärarrollen
hanterar elevernas sinsemellan skilda språkliga nivåer:
2.6

L: Det är lite komplexiteten av läraryrket det är ju att de är på olika nivåer. […] För jag
tror att den övningen du hade [pekar på C] och den övningen du hade [pekar på K] den
var för svår för några av dem. För jag såg ju de dog ju några av de här. För det finns de
som inte har betyg i engelska i den här gruppen, till exempel. Och eftersom man inte
hjälpte dem att gå igenom eller förklara så är det klart då tappar man dem. Och för några
var det för svår engelska [tittar på C], sedan utmanar ni ju verkligen för det är ju väldigt
många som är duktiga på engelska också. Översätta din text [nickar mot K] till svenska,
de hängde inte med. Det blir tråkigt för dem som inte är med. De är inte engagerade då
och då är det ju en waste of time – så känner nog de, tror jag.

I citatet ovan får dessa lärarstudenter, liksom Hultman, Schoultz och Stolpes (2011)
lärarstudenter, syn på den egna undervisningen från ett elevperspektiv med hjälp av lärarens
23

Snarlik den mer vetande i en mäster-lärling-relation, att jämföra med en tillika möjlig “kollegaroll”.
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seende. Klasslärarens anger att läraren förväntas kunna hantera elevers olika nivåer för att
undvika att elever känner att undervisning är en ”waste of time”. Klassläraren erbjuder ett
elevperspektiv med utgångspunkt i lärarstudenternas medhavda uppgifter.
Genom Lena får studenterna i citatet som följer också konkreta exempel på didaktiska
stödstrukturer:
2.7

L: Jag tänkte på det när ni, dels med den här [tar upp text som höglästes] och dels med
låten där Storytell är ett pedagogiskt verktyg, att man berättar en historia, det får folk att
lyssna. Kanske berättat lite om vilka är det som skrivit låten, var kommer den ifrån,
varför är den skriven. Nu vet jag att tiden var knapp, för jag läste era planeringar och
där står det mycket tydligare än vad ni visar för eleverna. Alltså att man på något sätt
hade… någon förförståelse för den och kanske skrivit upp liksom ”beam” till exempel
som kan vara svårt för dem. Skrivit upp lite ord på tavlan och så där. […] Musik är alltid
bra. För de som inte förstår så mycket engelska kan få hjälp av det och förstå. […] Det
hade man kunnat göra med din [till K] text, översätta den ihop så man får med alla på
tåget.

”Alla med på tåget” blir parollen om lärarens ansvar där Lenas respons ger röst åt ett
elevperspektiv som synliggör lärarstudenternas antaganden samt de didaktiska konsekvenserna
av dessa antaganden. Återupprepningar av elevernas kommentarer i klassrummet, ”[L]
stereotyper, vad är det, hördes i några grupper”, visar hur klassläraren använder kunskap-ipraktiken-perspektiv (Cochran-Smith & Lytle, 1999) där ”praktiken har ett tolkningsföreträde”
(Hultman, Schoultz & Stolpe, 2011, s. 133). Strategin blir ett sätt att ge lärarstudenterna visshet
om behovet av didaktiska undervisningsstrategier.
Resonemanget ovan om klasslärarens erfarenhet, i kombination med exklusiviteten i
elevperspektivet kan förstås som en begränsning av studenternas möjlighet att bidra eller
ifrågasätta analyserna av undervisningen. Med erfarenheten som kunskapsdomän får Lena det
tolkningsföreträde Sanyal Tudela beskriver (2014). Tolkningsföreträdet, om utmanat, blir också
försvarat visar det sig när en av lärarstudenterna ”[K] jämför de med gymnasielever. De här
ligger på samma nivå som treorna”. Lärarstudentens uttalande trumfas omgående med hjälp av
klasslärarens kunskap om att ”det finns de som inte har betyg i engelska i den här gruppen”.
Diskursen om undervisningens vad, hur och varför blir med hjälp av klasslärarens kunskap om
eleverna en maktaspekt i den gemensamma tolkningen av undervisning samt pågående
konstruktion av lärarkunskap.
Diskursen om undervisningens syfte
Lena påtalar för lärarstudenterna i citatet nedan att det är viktigt att eleverna känner till
undervisningens syfte.
2.8

L: Syftet. Det står så bra på era papper. Men eleverna har ingen aning om varför ni gör
det här. […] I dag tänker de så här ”högskolan är här” och de fattar syftet på det sättet.
För när ni har lektioner på riktigt är det så himla viktigt att eleverna vet varför de gör
någonting. För vet de inte det, det är ju som när ni gör någonting, ”varför ska jag göra
det här”? […] Det har ni skrivit bra men jag tror att man bara tappar det i den här
kontexten. Jag tror inte eleverna tänker på det, det är mer jag. A: Jag tänker på hur man
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ska kunna formulera det, ja men vi gör det här därför att? L: Alltså syftet är ju väldigt
viktigt för att eleverna ska veta vad de ska bli bedömda på. Vet inte elever vad de ska bli
bedömda på så är det ju svårt för dem att göra rätt. A: Skulle man kunna säga ”det här
en rolig övning som prövar ert vokabulär”? L: Ja. Och varför gör vi det? För att vi vill
att alla ska kunna prata och alla ska kunna komma till tals.

Med hjälp av klassläraren ges lärarstudenterna möjlighet att fundera kring sin undervisning.
Lärarstudenternas syftesdeklarationer från lektionsplaneringarna uteblir i mötet med klassen
vilket Lena synliggör. I ett responssamtal i rollen som den lärande möjliggörs också tillfällen
att ställa följdfrågor kring det som för den erfarne läraren kan tyckas självklart. Responsen från
klassläraren ska på så vis förstås som tillfälle för frågor om hur undervisning kan göras
samtidigt som samtalet också ger lärarstudenten närhet till den gemensamma yrkesrepertoar
som Lindqvist & Nordänger (2007) argumenterar delas mellan och inom yrkesverksamma.
Samtalet med Lena erbjuder således kunskap som annars vore otillgänglig för lärarstudenterna
där de nu befinner sig i sin utbildning.
Sammanfattning
I Lenas respons framgår det att lärarstudenterna har lyckats olika väl i sin undervisning [2.3].
Klassläraren, utan bedömningsansvar, blir i samtalet implicit en grindvakt som antingen
erkänner eller underkänner lärarstudenternas undervisning och lärarroll. Diskursen om
undervisning som fiktion, liksom Diskursen om lärarens personlighet – varande eller blivande
möjliggör att klassläraren kan positionera sig själv i interaktionen med lärarstudenterna.
Samtidigt verkar personlighetsdiskursen sannolikt exkluderande för de lärarstudenter som inte
lyckats lika väl. Motsvarande typ av essentiellt konstruerade lärarideal återfinns också hos
VFU-handledare där de i samband med diskussionen om relationsskapande konstaterar att ”i de
sammanhangen kan handledarna uttrycka tvivel om i vilken mån detta är möjligt att utbilda”
(Gardesten, 2017, s. 77).
Parallellt med den potentiella exkludering och normering som talet om essentiellt präglade
lärarideal medför, behöver resonemanget också förstås som angeläget för lärarstudenternas
kunskap och förståelse om eleverna och den specifika undervisningskontexten. En normering
erbjuder just detta. Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) beskriver handledare- och
lärarstudentrelationen i termer av vedertagen mäster-lärling-relation där de alternativa
tolkningarna till det erfarna också ska förstås som en socialisering in i ett yrke och en kontext.
Lärarstudenternas anslutande till hegemoniska fiktionsdiskurser vittnar från detta perspektiv
om att lärarstudenterna har tillägnat sig kunskap om det metaforiska yrkesspråket (Lindqvist
och Nordängers, 2007). Genom valt tal positionerar sig lärarstudenterna samtidigt som
lärarstudent, att jämföras med ”riktiga lärare”.
Med klassläraren aktualiseras därmed ett kunskap-i-praktiken perspektiv (Cochran-Smith &
Lytle, 1999) genom diskurser om undervisningens olika element där erfarenhet samtidigt blir
en potentiellt exkluderande kunskapsdomän (Sanyal Tudela, 2014). Kunskapsdomänen
innefattar en maktaspekt som ger Lena tolkningsföreträde för analysen av lärarstudenternas
undervisning. Erfarenhetsdiskursen ska samtidigt förstås som bärande för att ge
lärarstudenterna tillgång till det elevperspektiv som i begränsad utsträckning fanns att iaktta i
lärarstudenternas egen undervisning.
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I studentgruppen – lärarstudenters konstruktion av lärarkunskap och sig
själva som blivande lärare under reflektionen i lärarstudentgrupp
Tillbaka i välbekanta lokaler på campus sätter sig lärarstudentgruppen ner för att gemensamt
titta på genomförd undervisning samt lärarens respons. Lärarstudentgruppen är nu ensamma i
rummet med kamerorna och TV-skärmen som enda sällskap. De instruktioner studenterna
lämnas med är: Beskriv och berätta hur du känner i just den stunden. Beskriv och berätta hur
du tänker i just den stunden.
Verbal och icke verbal kommunikation inom lärarstudentgruppen – konstruktionen av
önskvärd/icke önskvärd lärarkunskap
Under aktuell rubrik får vi ta del av de olika positioner lärarstudenterna förskansar sig. Det är
positioner som skisserar konstruktioner av önskvärd och icke önskvärd lärarkunskap och som
ger respektive lärarstudent vissa tolkningsföreträden i fortsatt interaktion och
kunskapskonstruktion.
Positionering genom diskursen om den språkligt kompetente
Nedan återser vi Kims högläsning [1.1], nu sett ur studenternas perspektiv under pågående
reflektionsseminarium:
3.1

K: Det största problemet jag hade här när jag läste högt var att jag hade egentligen inte
tillräckligt med koll på den texten för att läsa den utantill. För att det var en rätt så tung
text så jag stirrade in i den som om den vore något heligt. A: Det var väl det som, typ för
när du, inte hackade upp dig, eller du var tvungen att läsa om någon del – det är ju det
om de läser en mening och när du inte är riktigt säker på det som kommer näst då kommer
blir det så helt plötsligt kommer det en punkt; ”jaha, fortsätter det inte?” C: Men det tror
jag också är för att du är så proficient liksom, att det inte märks så mycket tycker inte
jag. A: Du är jätte profocient. Du är asproficient. K: Stop it! C: Det funkar liksom. Hade
det liksom varit något som pratar svengelska som stakar sig på ord så här, hade det
kanske märkts men eftersom du kan uttala allting så blir det inte…

I utdraget läses hur studentens tillskrivna attribut som språkligt kompetent trumfar de didaktiska
implikationer studenten själv iakttar i genomförd högläsning. Studentens språkliga kompetens
och säkerhet kring uttal diskuteras som en förmildrande omständighet där att det inte blev
”svengelska” är överordnat stakande läsning. Eventuella konsekvenser av att titta i texten som
om den ”vore något heligt” uteblir därmed.
Gruppens konstruktion av Kim som språkligt kompetent gör nuets gemensamma erfarenheter
sekundära. Den gemensamt formerade bilden av Kim överskuggar det TV-skärmen visar och
vidmakthålls genom såväl uppmuntrande tillrop som applåder ”[A]: Den transition gillar jag [A
talar till K] – ”from one story to another”, jag bara [klappar i händerna]. K: Underbar”. Genom
talet om språklig kompetens, en önskvärd lärarkunskap, konstruerar lärarstudentgruppen Kim
genom diskursen om den språkligt kompetente.
Positionering genom diskursen om den socialt kompetente
Social kompetens blir en färdighet som lärarstudenter gör till en viktig kunskap för en blivande
lärare. I citatet kan vi följa hur Anton tillsammans med de andra lärarstudenterna formerar
Anton som socialt kompetent:
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3.2

A: Men det skulle jag behöva fråga liksom, känner ni att ni bara kan gå in i grupp så här
[tittar på C]? För mig kommer det ganska naturligt, alltså varför vet jag inte. J: Jag
påpekade det till C under lektionens gång när det var någon gång att du [J tittar på A när
han pratar] är väldigt social av dig. Det kommer väldigt lätt för dig. C: Men det är väl
för att jag tänker tillbaka på hur det var, jag gillade inte när läraren var där så det
kommer inte lika naturligt för mig som det gör för dig kanske [tittar på A]. A: Nä, nä det
var det jag var nyfiken på och få fram någon anledning så här.

Studenten synliggör sin egen förmåga att samspela med elever genom att analysera kamraternas
ovilja att gå in i elevgrupper. I en examinationskontext blir synliggörandet av den egna
kunskapen en rationell strategi (Ericsson, 2009) där en förmåga att interagera med elever kan
accentueras genom kontrastering mot kamraternas oförmåga/ovilja till elevinteraktion som inte
kommer ”lika naturligt” för kamraten. Anton skapar en relief mot vilken hans egen kompetens
kan synliggöras.
Genom gruppens fortsatta diskussioner blir Antons sociala kompetens uppburen av
uppmuntrande uttryck såsom ”[K] du är bra på att förklara”, ”[C] du är så himla retorisk. En
talare. [C talar med viskande röst] En social varelse”. Gruppens tal om Anton möjliggör
markerandet av ett kunskapsrevir som ger Anton legitimitet att uttala sig (Mills, 2003) kring
hur en lärare bör kommunicera och agera med elever. Den makt som iakttas är således inget
Anton ”äger” utan något han får/tar i samspelet med de andra (Foucault, 2008) lärarstudenterna.
Genom konstruktionen om social kompetens, en önskvärd lärarkunskap, formerar gruppen
Anton genom diskursen om den socialt kompetente.
Positionering genom diskursen om den tyste
För en del studenter blir videoupptagningen av den egna undervisningen en överraskning,
såsom i citatet nedan:
3.3

J: Jag är verkligen förvånad över hur tyst jag pratar. [C, K och J tittar på TV-skärmen,
A tittar på J] A: Ja, det är konstigt att man inte tänker på sådant heller. Jag märker att
jag kan bli väldigt högljudd ibland. Men det tänker inte jag på. [Alla tittar på TVskärmen, K rycker på axlarna]

Genom att se sig själv i undervisningen konstaterar studenten ganska omgående att han inte
talar tillräckligt högt. Kamraten bekräftar iakttagelsen men är samtidigt mån om att påtala hur
svårt det är att avgöra sådant i stunden. Kamraten, Anton, artikulerar här samtidigt vad han
beskriver som ett eget tillkortakommande, ett motsatsförhållande till Johns, det vill säga att
prata för högt. Trots att både för låg och för hög volym i citatet ovan konstateras som
problematiskt ses i citatet nedan att det bara är den låga volymen som görs till egentligt problem:
3.4

J: Men vad ska man göra egentligen? Alltså jag testade att höja rösten lite men jag vill
inte höja för mycket kände jag samtidigt så… A: Inte så som jag gjorde när jag avslutade
min aktivitet då? C: Det [[passade]] A: Jo, jo och de hoppade… K: Hoppade till? A: Den
första, grupp ett. J: Ja, just det. A: Så! [hoppar till på sin stol] K: Nä, spontant så känner
jag att det hade nog inte gjort ont om både Carl och John hade höjt rösten lite mer när
ni bröt, ja precis. J: Men jag är orolig över att höja den så mycket så att det blir för högt.
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A: Pröva nu då. ”Ja, samling,” säg det. J: Med höjd röst? Det blir så himla tvingat. A:
Ja, det blir jättetvingat. K: Ja, men det är ju också det att det är jättetvingat i sådana här
situationer också [pekar på TV-skärmen], känner jag. A: Lite som Lena sa, det beror lite
på personligheten också. C: Klappa kanske. K: Det gjorde ju typ jag. C: Let’s wrap it up
[visar hur man gör genom att klappa med händerna].

Reflektionen med studentgruppen blir i citatet ett tillfälle att dela med sig av möjliga strategier.
Parallellt framträder en separering mellan önskvärda och icke önskvärda ageranden som
upprätthåller en distinktion gruppmedlemmarna emellan där etiketter om lämpliga respektive
icke lämpliga ageranden fästs på varandras undervisning. Diskussionen avslutas med citering
av Lena [2.3] om att ”det beror lite på personligheten också”; separeringen av ageranden
sammansmälter på så vis med person – prata tyst är kopplat till hur man är som person och
därmed är det inte bara ett agerande som behöver ändras utan ett personlighetsdrag som behöver
korrigeras.
Förhandlingen i citatet handlar om att lärarstudentgruppen söker formera en gemensam syn,
inte i betydelsen likriktad, snarare en ömsesidig förståelse av den lärarroll respektive
lärarstudent iscensätter. Med hjälp av diskursanalysen kan man samtidigt iaktta hur Anton med
sitt tolkningsföreträde i citerad passage initierar en kroppslig disciplinering av röstvolym –
vilken verkan disciplineringen har återstår för John att avgöra, ”vapnen ligger hos den som
väljer att använda dem” (Foucault, 2008, s. 181). Genom talet om den tyste, en av
lärarstudenterna konstruerad som icke önskvärd lärarkunskap, formerar gruppen John genom
diskursen om den tyste.
Positionering genom diskursen om elevrollen
I citatet nedan får vi ta del av hur Carl konstruerar sig genom en elevroll. Vi får följa Antons
återberättelse till kamraterna om varför han väljer att stå på huk jämte elever snarare än stå
bakom eller bredvid:
3.5

A: Det jag skulle avsluta med innan, [A har tidigare pratat om att han gärna sitter på huk
framför elever och diskuterar nu konsekvenser av att sitta på huk] var att det blir samma
nivå eller så här. För det känns som… K: Kanske ska prova det på min VFU. A: För då
tittar du inte upp på en lärare utan du tittar mot en diskussionspartner helt enkelt. C:
Saknar du inte auktoriteten när du står där? A: Den har man ju kvar auktoriteten, men
man sänker sig ändå – ja, typ nästan lägre så att eleverna tittar ner på dig.

Den undervisning som TV-skärmen visar parallellt med studenternas pågående diskussion om
för-/nackdelar med att sitta på huk, visar hur två av lärarstudenterna går runt bland eleverna,
medan de andra två återkommande står och viskar med varandra framme vid tavlan [fig. 3; ].
Studenterna som vid tavlan viskar till varandra ikläder en elevroll, inte en lärarroll. För Carl
tycks elevperspektivet nära, en källa till kunskap, där han tänker tillbaka på egen skoltid [3:2]
och ”[C] känner […] igen från när man själv var elev när det kom fram lärarstudenter och man
bara – sluta!”. Carls lärarkunskap baseras på förståelse sprungen ur en elevroll.
Lärarstudenten tar till kroppsliga strategier för att skapa distans till de elever han möter. Den
egna kroppen blir ett fysiskt redskap som separerar och skapar ett avstånd till eleverna där han
på så vis tillförskansar sig en föreställd ”auktoritet” i mötet med elever [3.5]. Student- och
elevperspektivet bemästrar lärarstudenten medan han i en förväntad lärarroll alltjämt söker
finna alternativa sätt att förhålla sig till elever i den i övrigt bekanta skolkontexten.
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Lärarstudenten måste kunna ”vara en vuxen person i rummet” (Gardesten, 2017, s. 148) och
finna en fungerande lärarroll, en ”annan-het” (Gardesten 2017). Genom talet om sin elevroll
konstrueras Carl genom diskursen om en elevroll.
Kunskap som (van)makt – positioneringar och möjliga tolkningsföreträden
Lärarstudenternas tal har ovan visats forma olika roller inom lärarstudentgruppen. I passagen
som följer visas hur lärarstudenterna använder sig av de tolkningsföreträden som
lärarstudenternas konstruktioner genererat. Medan klasslärarens erfarenhet blev en
kunskapsdomän som medförde visst tolkningsföreträde saknas motsvarande enhetlig
kunskapsdomän hos lärarstudenterna. Det är genom fortsatt positionering som lärarstudenterna
fredar tillfälliga kunskapsdomäner som möjliggör konstruktion av lärarkunskap.
Positioneringar visar sig dock stundtals hamna i förgrunden på bekostnad av tillfällen till
konstruktion av lärarkunskap.
Lärarkunskap om elevers förförståelse eller diskursen om hur man bevakar positioner
Kims position som språkligt kompetent gör kamraterna försiktiga i analysen av hans språkliga
prestationer och får till följd att kritik kring Kims läsinsats uteblir [1.2; 3.1]. Istället behöver
Kim själv bjuda in kamraterna till en didaktisk konsekvensanalys av den sekvens de gemensamt
iakttar på TV-skärmen:
3.6

K: Det var ju då nackdelen för jag hade ingen koll på eleverna när jag läste där. A: Det
är sant, så du kunde inte se om de hängde med eller inte. Där kommer vår roll in… för
vi kunde ju i och för sig, jag skrev frågorna på tavlan men det kunde ju också jag sett att
man så här kanske bara kolla, kolla [A tittar runt med huvudet för att illustrera] C: Men
man kan ju inte bara avbryta. A: Alltså, nej men alltså att man har det i åtanke tills man
ska ha frågorna för då kan man ju gå till dem efteråt och så här ”hängde ni med i
texten”?

Perceptionen kring kamraters undervisning synes därmed påverkas av grupprelationella
överväganden såsom individers kännedom om varandras legitimerade kunskaper och/eller av
hänsyn till medstudenten. Med hjälp av Kims självkritiska inställning till högläsningen öppnas
dock diskussionen upp för konstruktiva samtal och möjliggör ett vidgat lärande.
När lärarstudenten bjudit in kamraterna till analys av den egna prestationen inom en etablerad
kunskapsdomän vågar sig John på en konsekvensanalys av Kims insats:
3.7

A: Vad tänkte du nu K? K: Jag började inse att mina frågor var svårare än jag trodde
att de skulle vara. De verkade alla liksom, de hade det rätt så svårt. De tog sig igenom
det i alla fall. I alla fall de första fyra frågorna för det var sakliga frågor. De kunde bara
identifiera den delen i texten och så svara på frågan. Sedan så fastnade de på det ändå
vilket man kan tycka är liksom lite, ja, ok. C: Men då kan det vara som hon sade att texten
var på för hög nivå [2.6]. K: Precis. Det är det jag skyller på. J: Och sedan vid sakliga
frågor då måste man också ha hängt med i texten annars blir det svårt ju att plocka upp.
K: Men samtidigt står jag för mig att den texten var ett bra val. A: Tycker jag med. C:
Men det är ju också det att jag har svårt att sätta mig in i skorna på en 14-åring. A: Och
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faktum att deras engagemang visar att det var en bra text. K: Precis. C: Brilliant. K: Jag
glittrar.

Liksom för övriga lärarstudenter medför examinationsuppgiftens ramar att Kim bara kan ha en
begränsad förförståelse om elevgruppens förkunskaper. Kims reflektioner i gruppdiskussionen
blir en viktning mellan att å ena sidan upprätthålla sin positionering som kunnig inom
studentgruppen och därmed argumentera för sitt textval, en fullt rationell strategi ur ett studentoch examinationsperspektiv, å andra sidan att förhålla sig till förväntningar kopplade till
lärarrollen där fokus ligger på didaktiskt överväganden och på elevernas lärande.
John konstaterar att ”vid sakliga frågor då måste man också ha hängt med i texten annars blir
det svårt ju att plocka upp” varpå Kims argument uteblir och samtalet övergår till ett
rättfärdigande av textval. Positioneringen individerna emellan tycks i citerade passager
begränsa möjligheterna till en reflekterande dialog. Beroende på vem som gör vilka iakttagelser
kring vem villkoras också vilka samtal som är möjliga.
Upprätthållande av position präglar också hur lärarstudenterna talar om incidenter i annan
interaktion (studenternas samtal med klassläraren). Kims missbedömning av sin roll i
interaktionen med Lena genererade vad som i citatet nedan inom gruppen kom att artikuleras
som ”pinsamt”:
3.8

K: Här kommer det. [A och C skrattar] C: Ja, just det. […] A: Nej, usch vad pinsamt! C:
Fast det har ju ändå med det att göra. Ja, speciellt... A: Ja, jag förstår vad du menar,
gud vad roligt. C: Hon gjorde det jobbigare än vad det typ behövde… K: Ja, jag blev
svinirriterad. A: […]. Och så skrattet också och hon bara ”mmmm”. Och sedan gick hon
med på det. Det var roligt. K: Men ändå, herregud take a joke. God damn it!

I citatet läses hur lärarstudenten vänder, vad som i samtalet med Lena började som en
missbedömning av elevers förförståelse, till en fråga om klasslärarens oförmåga att ta ett skämt
”jag blev svinirriterad”. Kim tycks i interaktionen med klassläraren anta en kollegial roll men
tilldelas av övriga i sammanhanget rollen som lärarstudent och lärande. Positionen som lärande
innefattar förvisso ett självklart utrymme att få göra ”fel”, däremot har Kim som novis i
lärarsammanhang ett större behov av att passa in än att utmana och riskera sin position.
Tillsammans med Lena nöjer sig Kim därför med ett indirekt ifrågasättande av sin roll som
lärande i sammanhanget [2.2], medan han tillsammans med sina medstudenter har en annan roll
med andra tillgängliga diskurser. Här kan han kritisera och ifrågasätta klassläraren. Kims roll
och handlingsalternativ i interaktionen inom lärarstudentgruppen behöver med andra ord förstås
enligt andra logiker.
Annalkande hot om position i lärarstudentgruppen avvärjs i citatet genom defensiva
kommentarer. Här blir betydelsen av positionering överordnat ett utforskande av eget språkbruk
och uppförande. Även den text som Kim högläst ur, och som med Lena blivit diskuterad som
alltför svår [2.6], försvaras i lärarstudentgruppens diskussioner:
3.9

K: Men det var ju som när jag läste min text. Efter jag läst klart min text så gick jag ju
runt och frågade om alla fattade men grejen var ju den att alla svarade ”jag förstår”.
Jag tänker ju inte ifrågasätta deras svar ”sitter du där och ljuger för mig?” det kan jag
ju inte göra.
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I citatet ovan utläses hur lärarstudentgruppen blir ett friutrymme där lärarstudenterna kritiskt
kan granska skeenden som ägt rum i en annan kontext med andra aktörer. Lärarstudentgruppen
kan därför argumenteras ge lärarstudenten ett frirum där lärarens tolkningsföreträde kan
förbises (och stundtals ifrågasättas). Kim har avkodat elevperspektivet som bärande för Lenas
fredade kunskapsdomän, ”jag tänker ju inte ifrågasätta deras svar”. Samtidigt visar studentens
utsagor och iakttagelser, liksom tidigare studier av studentgruppssamtal (Gustavssons, 2008),
ett tal som gränsar till kritik snarare än kritisk granskning. Erfarenheten och klasslärarens
legitimerade tolkningsföreträde genom elevers förförståelse utmanas när lärarstudenterna
skiftar från samtal och samvaro med klassläraren till samtal och samvaro inom
lärarstudentgruppen. I studentgruppen har Kim reifierat rollen som språkligt kompetent vilket
ger honom tolkningsföreträde kring språknivå bland lärarstudenterna. Om han tillstår en
missbedömning kring textens språk riskerar han också sin position. Positionering blir på så vis
överordnat att utforska alternativa perspektiv och ny förståelse kring situationer i undervisning
och/eller interaktion med klassläraren.
Kunskap som makt kan i citerade passager förstås som destruktiv och begränsande, men alltjämt
förståelig:
Erfarenhet av deltagande leder samtidigt till egna funderingar kring yrkets teori och
praktik, utbildningens roll och möjlighet, samt egen möjlighet att förändras och möta
yrkets villkor. Här formas därmed frågor och en osäkerhet, till exempel avseende egna
ställningstaganden, motiv eller värderingar grundade i deltagandet av lärares praktik.
(Gustavsson, 2008, s. 117-118)

Att riskera konstruktionen av sig själv som språkligt kompetent, det vill säga en önskvärd
lärarkunskap, kan därför förstås som en identitetsfråga där lärarstudenten vid förlorad position
samtidigt behöver fundera och sin egen lärarroll. De didaktiska frågorna om alternativa
undervisningsstrategier görs på så vis till en fråga om positionering där lärandets förutsättningar
villkoras av vem som ges utrymme att utmana Kims text och frågor, respektive roll.
Lärarkunskap om elevers förförståelse och texters svårighetsgrad blir istället en
handlingsdiskurs om hur man bevakar positioner.
Lärarkunskap om didaktikens frågor eller diskursen om performativitet
Fortlöpande analyser av kamraternas reifierade undervisning blir en sorts disciplinering av
kamrater:
3.10

J: Här blev jag typ oroad över att de kanske inte hade förstått frågorna. A: Du gör typ så
här [A vänder sig till J och härmar J genom att sätta en knuten näve framför munnen]. Är
det för att du är nervös? J: Jag tror det. Eller kanske. A: För det tror jag ibland när du
pratar och ska förklara saker och då kan du ta upp handen och då blir det [sätter sin
hand framför munnen] genast att det inte hörs. J: [[Det sker någonting med nervositet]].
A: Nej, men det är ju mycket möjligt, alla har ju sitt. Jag brukar nog göra, jag ser i dag
jag hade nycklar i fickan som jag [visar hur han tar i nycklarna och skramlar med dem i
fickan] så man har någonting som man sysselsätter sig med samtidigt.

Medan John vill uppmärksamma elevernas förståelse i relation till videosekvensen och
aktiviteten med eleverna, ”här blev jag typ oroad över att de kanske inte hade förstått frågorna”,
iakttar kamraten istället Johns kroppsspråk i klassrummet. På kamratens initiativ utforskas
Johns agerande i klassrummet och jämförs indirekt med det egna görandet (”jag brukar nog
göra…”). Johns didaktiska fundering om elevernas förståelse blir sekundär till kamratens
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kommentar om kroppsspråk. En diskret formering studenterna emellan framträder, dels i
anslutning till interaktionsmönster där lärarstudenternas uttalanden antingen bekräftas eller
ignoreras i det pågående samtalet, dels genom analyser av varandras undervisning. På så vis
ges vissa konstruktioner av undervisning och lärarroller företräde och andra exkluderas.
Studenterna har olika lätt att få gehör inom studentgruppen. En av lärarstudenterna får åtskilliga
gånger arbeta för att göra sin röst hörd, inte bara i klassrummet och undervisningskontexten
utan i lärarstudentgruppens engagerade diskussioner. Vid upprepade tillfällen försöker
lärarstudenten förgäves lyfta didaktiska frågor, där han följaktligen antingen avbryts, ignoreras
eller helt enkelt inte hörs:
3.11

J: Här kände jag också att vi kanske kunde lagt upp uppgiften bättre för att vi hade
inte så mycket att göra under den där tiden. [[Så var det med de flesta uppgifterna]].
Jag hade det lite svårt att göra… A: Det där borde de ju inte ha gjort, känner jag.
Dra upp persiennen.

J: Det kanske var också som Lena sade. [A avbryter J] A: Fade out:en där, shit. C:
Smooth. A: Kolla vad nöjd jag är, oj, oj, oj.

[A, K och C diskuterar elevernas kommentarer om narkotika. Alla tystnar och tittar
på TV-skärmen.] J: Något som jag tänkte på… [A: tittar på J. K avbryter J.] K: Det
är som i Amsterdam.

A: Ja, jo, jo. K: Det tyckte jag var väldigt rätt. A: Vilket var det? Var det det med det
jag tog upp? K: Ja, tror det. Men … J: Men jag tänker… [A avbryter J] A: Men ni
gick över tiden och Lena svarade ”och”?

Den arrangerade utbildningskontexten genererar spänningar för den enskilde lärarstudenten där
en performativitetslogik (Ball, 2000) inom en utbildningsdiskurs (Eriksson, 2009) fordrar att
lärarstudenten kan komma till tals och få sina iakttagelser och kunskaper hörsammade (och i
nästa steg bekräftade eller förkastade inom studentgruppen). Samtidigt villkoras lärarstudentens
möjligheter att hörsammas av den roll man har inom studentgruppen och hur man
väljer/förmår/orkar omförhandla sin position.
Positioneringar inom lärarstudentgruppen behöver konstant hanteras med de ibland stridande
intressen som examinationskontexten genererar och som manar till just synlighet. Ett ickeerkännande av den egna rollen i gruppen får i examinationskontexten till konsekvens att
lärarstudenten inte ges utrymme att göra de reflektioner som sedermera ligger till grund för
bedömningen av lärarstudentens prestationer. Studenten blir potentiellt dubbelt ”bestraffad”,
dels genom en avsaknad av relationellt erkännande inom studentgruppen, dels genom lägre
betyg till följd av utebliven/bristfällig reflektion kring genomförd undervisning. Lärarkunskap
om didaktikens frågor blir istället en handlingsdiskurs om disciplinering.
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Lärarkunskap om lärares kroppsspråk eller diskursen om självreglering
Iakttagelser av mer känslig karaktär som inledningsvis behandlas med varsamhet utifrån hänsyn
till varandra [3.3], transformeras tämligen snart till både vedertagna och accepterade
betraktelser. Även iakttagelser av personliga egenskaper görs till allmängods: ”[A]: Där är
fingret igen. J: Vaddå? [A: härmar J på skärmen genom att sätta handen och fingret framför
munnen]”. För fortsatt erkännande i lärarstudentgruppen och deras inbördes artikulerade
lärarideal behöver vissa lärarstudenter utforska alternativa strategier för att hantera den
iakttagna undervisningen på TV-skärmen. I citatet nedan studerar lärarstudenterna sig själva få
respons från Lena när John iakttar att den egna konstruktionen av en förväntad lärarroll inte
ligger i linje med gruppens lärarideal.
3.12

J: Take down your hand [J ler och talar till sig själv på TV-skärmen]! A: Du äter på
handen [till C] och du luktar på handen [till J]. A: Du sitter och ångrar ditt statement
tidigare [till K].

Lärarstudenternas syn på hur en lärarroll lämpligen iscensätts har i citatet ovan transporterats
från ett klassrum i dåtid, vidare till det iakttagna samtalet med klassläraren för att slutligen landa
i nuets lärarstudentgruppsanalys. Trots att Johns röstvolym och därmed en hand framför en mun
inte kan anses utgöra ett problem i samtalet med Lena konstruerar lärarstudenten sitt eget
kroppsspråk som icke önskvärt. Negationen av det egna kroppsspråket kan förstås fylla en
annan funktion där John genom en övergeneralisering av ett idealiserat kroppsspråk kan ansluta
sig till lärarstudentgruppens hegemoniska diskurs om hur en lärarroll ska iscensättas. Talet om
den egna handen som ett problem medger att lärarstudenten kan ompositionera sig med hjälp
av självreglering inom lärarstudentgemenskapen.
Det sker på så vis en transponering av kroppsrörelsens betydelse. Misslyckanden i klassrum
och i mötet med klassläraren kan omstöpas till framgång genom en sorts disciplinering av det
egna görandet. Med hjälp av självreglering kan studenten ansluta sig till en hegemonisk diskurs
(Mills, 2003), det vill säga studentgruppens lärarideal. Möjlig kunskapskonstruktion om lärares
kroppsspråk blir istället en handlingsdiskurs om självreglering där diskursen opererar på
kroppslig nivå (Foucault, 2008; Mills, 2003).
Lärarkunskap om grupparbeten eller handlingsdiskursen om motstånd
Med en stundtals perifer roll i studentgruppen fordras positionering för att undvika
marginalisering. I engagerade samtal kring videosekvenser har i tidigare passager visats hur
studenter avbryter varandra [3.11], ett agerande som i situationer också hanteras som en
informell utmaning studenterna emellan. Medan en lärarstudent i gruppen ständigt blir avbruten
är detta inte något Carl finner sig i. I citatet som följer får vi se hur Carl antar utmaningen att
bli avbruten:
3.13

C: Jag får nog säga den här uppgiften var, jag tror det var den enklaste och gå till dem
och prata för att det var diskussionsfrågor. När det var typ texten… [A avbryter, C] C:
Låt mig finish! [C skrattar] A: Ja, lugn. C: För när det var texten var det svårare för att
jag var inte så insatt i den.

Carl vill inte avbrytas, vilket Anton accepterar – “power is something which is performed,
something more like a strategy than a possession“ (Mills, 2003, s. 35). När Carl något senare i
diskussionen i ett engagerat ögonblick istället avbryter Anton blir turtagningens positionerande
funktion medvetandegjord. Antons förväntade taltur överlåts i ett obetänkt ögonblick till Carl,
en avvikelse som båda plötsligt blir varse om – i den korta tystnad som uppstår inser Anton sin
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oavsiktliga reträtt varpå Anton med ett skratt återtar påbörjad tråd och den subtila
turtagningsduelleringen är för den här gången avgjord.
Carls vägran att ge vika i samtalets turtagning är en markering som både uppmärksammas och
respekteras av Anton men som på intet vis innebär att Anton släpper kommandot i samtalet. De
båda studenternas turtagningsbataljer undviks i fortsatt samförstånd genom tysta bekräftande
nickar och artiga fraser om vems tur det är och där studenterna är noga med att låta den andre
avsluta sina utlägg innan näste tar vid. Tillfället för vidgad förståelse om grupparbetets
förutsättningar blir istället en handlingsdiskurs om motstånd.
Lärarkunskap om språket eller diskursen om en utbildningsdiskurs
Studenter har i olika utsträckning tillgång till det som inom lärarstudentgruppen talas om som
lärarkunskap. I frånvaron av lärarkunskapskapital får Carl en mindre central roll i
studentgemenskapen och blir därför nödgad att upprätthålla sin medverkan genom bland annat
motstånd som alternativ form av närvaro. Det är utbildningsdiskursens (Ericsson, 2009)
examinationsramar som hos ett par av studenterna blir överordnad en yrkesdiskursens
performativitetsmedvetenhet.
Carl bidrar med ett flertal utvecklande resonemang om andras undervisning men undviker
samtal om den egna lärarrollen och den egna undervisningen. I citatet nedan läses hur Kim
reagerar på Carls ordval och gör iakttagelser om språkets konnotationer (att elever respektive
lärarstudenterna verkar förknippa olika konnotationer till begreppet death camp).
Studentkamraternas iakttagelser kring Carls version av en lärarroll hanterar Carl genom korta
konstateranden alternativt genom att rättfärdiga sina val, såsom i citatet nedan:
3.14

K: Det var väldigt många som reagerade på att du sade death camps och inte
concentration camps. C: Det stod death camps. K: Ja, jo det fattar jag. A: Det är ju rätt
också. Men det… K: Det var väldigt många som reagerad på det, jag undrar varför. A:
jag tror inte de har använt begreppet bara, jag tror de använt concentration camps. För
det kopplar de till koncentrationsläger. J: Det är inte lika mörkt och säga liksom. K:
Death camps är ju liksom… A: This is where you die. Det är så hemskt, så morbid.

”Det stod death camps” blir det helt riktiga och tillika konkluderande konstaterandet från Carls
sida. Medan Antons tal om andras tillkortakommanden kan förstås som en strategi för att
synliggöra egen kompetens i en examinationskontext [3.1], kan samma mekanism förklara
Carls svar. Styrkor ska synliggöras medan eventuella svagheter blir angelägna att ignorera, eller
som Carl själv formulerar döljandet av kunskapsluckor i en senare diskussion ”man vill ju inte
erkänna för mycket”. Utbildningsdiskursen går i linje med Carls antagande av en elev- och nu
studentroll, eller som Jackson konstaterar i anslutning till elevens uppförande:
The first [job] is to behave in such a way as to enhance the likelihood of praise and reduce
the likelihood of punishment. In other words, he must learn how the reward system of the
classroom operates and then use that knowledge to increase the flow of rewards to himself
(Jackson, 1990, s. 26)

Vid ett tillfälle hejdar dock Carl gruppens pågående diskussion och ber alla lystra. I citatet
nedan möter vi Carl när han ser sig själv på TV-skärmen i samband med diskursen om avslut.
Han väljer att avsluta sin aktivitet med ett citat [1.7] där språket åter väcker diskussion mellan
de andra lärarstudenterna:
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3.15

C: Vänta lite, jag får bara höra! Jag slaktade sönder det citatet. Kändes bra men... A:
Jag tyckte också det var bra. Jag tror dock att de var inte riktigt med på det men… K:
Det var lite för avancerat för dem. J: Jag kände också det men det var riktigt bra. Det
var väldigt relevant. [A avbryter J mitt i hans mening] A: Det hade kommit bättre om du
förklarade efteråt tror jag. Fast jag tror du fångade många med det ändå. K: Du fångade
Lena på det. C: Fast jag tittade på Ian [[högskolelärare]], han bara [C imiterar
högskoleläraren genom att visa hur han nickat uppmuntrande till C]… [A skrattar]. K:
Victory dance!

Med elevperspektivet som grund för didaktiska överväganden [3.2] och i linje med tidigare
överensstämmelse med Ericssons utbildningsdiskurs (2009), blir synlighet där Carl gör ”rätt”
enligt studentgruppens gemensamma lärarideal, viktigt att uppmärksamma. Vikten av att göra
”rätt” överskuggar också Kims kommentar i citatet ovan om att ”det var lite för avancerat för
dem”.
Carl återkommer till elevperspektivet och performativitet i fortsatta diskussioner genom
berättelser från egen skoltid:
3.16

C: Så gjorde jag på en moderna-språk-lektion en gång. Kändes bra. Hade översatt texten
innan och sedan när jag pratade om den kunde jag allt, så här. Och jag var skitdålig på
moderna språk. Och läraren frågade ”har du gjort det här innan?”. Jag bara ”no”.

Carls strategi korrelerar med de logiker som Jackson menar driver elever i klassrummet: “a
second job […] consists of trying to publicize positive evaluations and conceal negative ones”
(1990, s. 26). I den utbildningsdiskurs med performativitetslogiker (Eriksson, 2009) som Carl
drivs av blir det angeläget att uppmärksamma lyckade prestationer och dölja misslyckanden.
Strategin behöver också förstås i ljuset av var i lärarutbildningen studenten återfinns, då
”utbildningens tidiga skede och betydelsen av att känna framgång […] överstiger betydelsen av
att förstå och finna mening” (Gustavsson, 2008, 119). Möjlig lärarkunskap om språket får i
citerade passager stå tillbaka för handlingsdiskursen om performativitet.
Konstruktion av lärarkunskap – med nuet som möjlig lärare
Nedan diskuteras exempel där lärarstudenternas positionering får stå tillbaka för samtal som
medger att lärarstudenterna utforskar alternativa perspektiv på hur undervisning och lärarrollen
kan förstås. Detta är situationer som är att betrakta som tillfällen för lärande.
Konstruktion av lärarkunskap – diskursen om undervisningens syften
Det syfte som Lena beskriver att lärarstudenterna så nogsamt beskrivit i planering men som inte
kommuniceras till eleverna diskuterar lärarstudenterna i citatet nedan. Här följer en passage där
lärarstudenterna får se sekvensen med klasslärarens respons [2.8]:
3.17

A: Det som hon påpekar sedan det här med syftet, det kunde vi i och för sig gjort. Ja, om
man kan göra så ”this briefcase acitivity is…” C: Men det där känns inte naturligt. A:
Nej, men det är exakt därför jag tog upp det. Fast hur kan man göra det naturligt. ”this
assignment is to check your writing” de bara ”hm, ok”. C: Speciellt när det är lite
lekaktigt. […] A: Fast det är det som jag tycker är bra just att den här briefcase-grejen
hade betygsatts i och med att man ser ju vocabulary och så fast det blir så här roligt. Då
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får de ju packa lite mer så här abstrakta saker, typ cheddar dip and my nachos typ. Alltså
det är ju skitbisarra saker men det uppmanar ju ändå till att så här använd ditt ordförråd.
Alltså vad har du mer än en påse dip och nachos [skrattar]? Alltså jag tycker den
aktiviteten är väldigt bra för just det. Och när man lägger till en sådan lekaspekt att den
är rolig så blir den ganska bra vocabulary-grej eller vocabulary-aktivitet.

Med hjälp av klasslärarens respons och medstudenternas perspektiv läses i citatet hur
lärarstudenterna utforskar betydelsen av ”lekaktig” undervisning. ”Medstudenternas
erfarenheter lyfts fram som viktiga när det gäller möjligheten att koppla samman och förstå de
teorier som presenteras under utbildningen i relation till det konkreta yrkesutövandet”
(Eriksson, 2009, s. 178). I föreliggande studie visas i och med ovan citat att medstudenterna
också blir en resurs för att förstå undervisningspraktiken och det gemensamt erfarna.
Diskussionerna ger lärarstudenterna tillfälle att identifiera egna utvecklingsområden samt
utmana antaganden kring undervisning samt utveckla ”en mera differentierad kunskap”
(Erikssons, 2009, s. 179).
Konstruktion av lärarkunskap – diskursen om improvisation
Ett annat exempel på när lärarstudenterna utforskar och vidgar betydelser av
undervisningserfarenheter läses i citatet nedan där Kim uppmärksammar att Anton inte följer
den i förväg inskickade lektionsplaneringen. Avsteget vållar huvudbry bland lärarstudenterna:
3.18

K: Vi går runt i en cirkel [och inte riktigt vet vad man ska göra]. A: Jag tänkte att de var
ju så insatta i sin egen aktivitet i sitt eget tänk och då kände inte jag att det är värt att
avbryta. Varför ska du då gå in i en väldigt produktiv process med dina egna tankar som
egentligen inte är relevanta till vad de tycker. ”Vad har ni packat för någonting?” Ja, då
slösar jag bort en minut från deras tid. Så egentligen… K: Det var ju det när vi skapade
uppgiften så tänkte vi ju att anledningen att vi ska flika in var ju att skapa ett
störningsmoment. A: Fast jag kände att det skapade mer problem än det hjälpte.
Stressmomentet är redan där, de upplevde det som stress, det är bra, och då kände jag
att det räcker. För det räcker att man bara lade någon kommentar eller något. Jag vet
inte om man ska säga hur man kände sig typ, men nu var jag liksom varm i rollen.

Antons möte med eleverna får honom i citatet ovan att ändra den gemensamt planerade
aktiviteten under pågående undervisning. Genom en avläsning av nuet, eleverna och deras
grupparbete med uppgiften, beslutar Anton att det inte är värt att avbryta eleverna baserat på att
de befinner sig i en ”väldigt produktiv process”. Kamraten hänvisar till den gemensamma
planeringen, ”det var ju det när vi skapade uppgiften så tänkte vi ju att anledningen att vi ska
flika in var ju att skapa ett störningsmoment”, och menar att hela syftet med att avbryta var att
skapa just ett störningsmoment. Antons svar ger dock kamraterna insyn i hur ny information
genererar ett nytt beslut – nuet ger tillfälle till omförhandling av betydelse och visar på kunskapi-praktiken (Cochran-Smith & Lytle, 1999) när lärarstudenten (Anton) i
undervisningssituationen gör medvetna transformationer av sitt handlande.
Citatet synliggör också en diskrepans mellan lärarstudenters förmåga att identifiera skeendena
i en undervisningskontext och hur man tolkar det som händer i klassrummet. Kims fokus är på
sig själv och det egna görandet, likt Fuller och Browns novise lärare (1975), medan Anton ses
uppmärksamma eleverna och det lärande undervisningen syftar till.
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I lärarstudentgruppens reflektioner blir Antons verbalisering av de överväganden han står inför
i samband med undervisning ett tillfälle för övriga lärarstudenter att få en inblick i de många
kontextuella premisser som påverkar hans val. Detta distribuerade seende där gemensamma
erfarenheter av undervisningskontexten delas även lärarstudenter emellan anses vara gynnsamt
för lärande om undervisning (Hammerness, Darling-Hammond, Grossman, Rust och Shulman,
2005).
Konstruktion av lärarkunskap – diskursen om redovisningar
I studenternas reflektion kring diskursen om redovisningar görs två parallella och tillika
intressanta iakttagelser i lärarstudenternas diskussion; den första handlar om den ena studentens
lärar-elevinteraktion i samband med redovisningar:
3.19

A: Det var en sak som jag uppmärksammade att du sade John. Det var typ att ”om ni
kan skynda på lite”. ”Your taking too long” eller så här någonting. Typ att ni kanske kan
skynda på lite. J: Sa jag det på ett fult sätt typ eller? A: Jag tror det var mer att ni är
ganska… det kom lite så typ, upplevde jag det lite så här ”ni är ganska sega, kan ni
skynda på lite”. Medan det då, tycker jag, är upp till oss. Då får vi kanske dra ner på
antal frågor istället. K: Nej, det märkte jag också, jag lade märke till när du sa det. Jag
tror det kom lite så där oprovocerat. J: Men jag tänkte liksom att vi skulle inte hinna med
alla grupperna om man fortsatte så, samtidigt ville jag inte säga det på ett fult sätt. […]
A: Du ska ju inte ”nu nästa” bara för att tiden är pressad. Då ska du ju låta eleven prata
färdigt [sitter riktad mot C när han säger detta].

I citatet utläses att nuet gör John varse om att redovisningen behöver omformas, ”men jag tänkte
liksom att vi inte skulle hinna med”. Samtidigt möts lärarstudentens lärarroll förvåning hos
elever [1.4] och nu studentkamraterna. De implicita förväntningarna på hur interaktionen lärareelev kan förväntas se ut möts inte upp i Johns version av en lärarroll, vilket Anton deklarerar
”du ska ju inte ”nu nästa” bara för att tiden är pressad. Då ska du ju låta eleven prata färdigt”.
I klassrummets ömsesidiga varande förväntas elever och lärare iscensätta vissa på förhand givna
interaktionsmönster som innefattar en på förhand given handlingsdiskurs (Säljö, 2007; Jackson,
1990). Lärarstudentgruppsreflektionen ger därför John access till ett perspektiv ännu inte
tillgängligt för honom. Medan John ser och gör justeringar i nuet baserat på de kausala skeenden
han identifierar för medstudent (kamratens undervisningstid påverkas) respektive elev (alla
grupper ska få komma till tals) visar inte vald strategi kunskap som ligger i linje med en given
lärardiskurs.
Undervisningen och hur man gör sin lärarroll blir skådespel vars didaktiska konsekvenser blir
synliga först i mötet med elever och medvetandegjorda i respons från lärare och i
lärarstudenternas efterföljande reflektion. Liksom i inledningens citerade samtal där tystnad
diskuteras som såväl ”awkward” som ”tänketid” visas här hur nuet ger studenterna didaktiska
utmaningar som lärarstudentgruppen gemensamt utforskar och vars betydelse omförhandlas till
gemensam kunskap.
Sammanfattning
Klassläraren nyttjade erfarenheten som kunskapsdomän vilket gav Lena vissa
tolkningsföreträden. I studentgruppen är rollerna mindre definierade vilket ger lärarstudenterna
större möjlighet att själva och tillsammans med kamraterna i gruppen konstruera sina roller. De
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konstruktioner som görs, diskursen om den språkligt kompetente/den socialt kompetente/den
tyste/elevrollen, medger och möjliggör tillfälliga positioneringar.
I förhandlingarna om vad och hur undervisning och en lärarroll lämpligen bör iscensättas
artikuleras samtidigt diskurser om en ideallärare. Genom diskursen om den språkligt
kompetente konstrueras lärarkunskap som språklig kompetens som innefattar att man inte talar
”svengelska”. Genom diskursen om den socialt kompetente utläses att lärarkunskap innefattar
att läraren har en social kompetens och ”kan gå in i elevgrupper” samt är bra på att förklara.
Genom diskursen om den tyste framgår att lärare ska kunna tala med hög röst och ha ett tydligt
kroppsspråk som signalerar säkerhet. Diskursen om elevrollen konstruerar läraren som en
auktoritet som samtidigt kan stå på huk och adressera elever med bibehållen auktoritet.
Medan klasslärarens erfarenhet utgjorde ett tolkningsföreträde blir det i studentgruppen inte
givet att konstruktionen medger tolkningsföreträden. Under rubriken Kunskap som (van)makt
– positioneringar och möjliga tolkningsföreträden visas hur konstruktionen av lärarkunskap får
stå tillbaka i lärarstudenternas samtal till följd av dominerande handlingsdiskurser. Det är
disciplineringsteknologier som avgör vad och hur gemensamma erfarenheter ska förstås. Den
kunskap som konstrueras handlar snarare om handlingsdiskurser om hur man positionerar sig.
Under den avslutande rubriken om Konstruktion av lärarkunskap – med nuet som möjlig lärare
visas alternativa scenarion där lärarstudenterna konstruerar lärarkunskap genom att utforska
och vidga förståelsen av erfarenheter hämtade från undervisning och/eller respons från
klasslärare. Detta visar att positioneringens disciplineringsteknologier inte ska betraktas som
varken deterministiska eller eviga – diskursen liksom positioneringen gäller så länge den
upprätthålls av deltagande parter (Foucault, 2008; Mills, 2003; Foucault, 1993).

Diskussion
Lärarutbildningens verksamhets- respektive högskoleförlagda utbildning, liksom föreliggande
studies examinationsdesign, organiseras med utgångspunkt i formella styrdokument (SFS,
1993:100). Ambitionen är att lärarstudenter ska ges möjlighet att via formell utbildning
utveckla såväl lärarkompetens som läraridentitet. Studier och beskrivningar av den formella
utbildningens strävan att integrera teori och praktik inom ramen för svensk
lärarutbildningskontext finns att läsa (t. ex.: Manderstedt, 2013; Hegender, 2010; Eriksson,
2009), liksom vad som betraktas och/eller skrivs fram som lärarkunnande (t. ex.: Gardesten,
2017; Hegender, 2010). Parallellt med den spatiala organiseringen synliggörs i forskning om
lärarutbildning hur olika kunskapsdomäner synliggörs (t. ex. Sanyal Tudela, 2014; Hegender,
2007; Fenstermacher, 1994) samt hur organisatoriska faktorer återkommande hindrar
föreställningar om hur lärande bäst sker av (t. ex. Manderstedt, 2013; ). Hegender (2007)
problematiserar såväl ett kunskap-för-praktikenperspektiv, där teori föregår praktik, som
kunskap-i-praktiken, där kunskapen primärt hämtas i förståelsen i det erfarna och förordar
istället Cochran-Smith och Lytles (1999) tredje perspektiv som bygger på organisering som
möjliggör kunskap-ur-praktiken. Cochran-Smith och Lytles (1999) exemplifierar scenarion där
man med hjälp av ”inquiry communities” istället sammanför verksamma lärare och
lärarstudenter för gemensam konstruktion av kunskap genom gemensam analys av
undervisning.
I föreliggande studie aktualiseras idéer ur det tredje perspektiv som ovan beskrivits.
Lärarstudenter har fått erfara egen undervisning för att i nästa led möta verksam lärare för
gemensam kunskapskonstruktion som avslutas med studentgemensam reflektion. Med hjälp av
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en diskursanalys baserad på omkastningsprincipen erbjuds i studiens Resultat en deskriptiv
analys av lärarstudenters verbala och icke-verbala kommunikation med elever och lärare i tre
olika spatiala hemvister, (klassrum med elever, respons från lärare, lärarstudentgruppssamtal).
Med utgångspunkt i det resultat som presenterats tas nu analysen till en förståelseinriktad fas.
Den formella utbildningen och examinationens design blottar diskurserna i examinationens
olika delar. Delarna kan betraktas som tre olika praxisgemenskaper (klassen-sompraxisgemenskap,
lärare-som-praxisgemenskap
och
lärarstudentgruppen-sompraxisgemenskap). Varje praxisgemenskap kan beskrivas utgå från olika logiker där
iakttagelser i studiens Resultat kan förstås i ett delvis nytt ljus som synliggör komplexiteten i
hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap.
I det avsnitt som följer presenteras den genealogiska analysen som synliggör hur diskurser
gallras, omgrupperas och förenas (Foucault, 1993). Detta med hjälp av praxisgemenskapen som
tankefigur. I det mönster som framträder skisseras också ett nygammalt perspektiv på lärande
och utbildning där dolda läroplaner blottas (Jackson, 1990). Den formella utbildningen får
sällskap av vad jag menar vara två parallella men samtidiga informella utbildningar.

Formell utbildning – organisering av lärarstudenters lärande genom
praxisgemenskaper
Den kurs- och examinationsdesign lärarstudenterna i föreliggande studie erfar ger dem
möjlighet att röra sig mellan tre olika praxisgemenskaper. Nedan följer en genomgång av
respektive praxisgemenskaps rationaler.
Klassen-som-praxisgemenskap

Klassen-sompraxisgemenskap
Lärare-sompraxisgemenskap
Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap
Figur: 7. Klassen-som-praxisgemenskap

I klassen-som-praxisgemenskap24 innefattas eleverna. Till vardags ingår också klassläraren i
denna praxisgemenskap men finns i samband med examinationen inte med som aktiv part. Inom
klassen-som-praxisgemenskap finns en uppsättning mer eller mindre givna roller som
deltagarna i respektive gemenskap förknippar med på förhand antydda diskurshandlingar och

24

För ytterligare exempel på användning av Communities of Practice för studium av en skolkontext, se
exempelvis Mitra (2008). För studier som använder ”klassen” som praxisgemenskap, se González-Howard &
McNeills Learning in a Community of Practice: Factors Impacting English-Learning Students' Engagement in
Scientific Argumentation (2016).
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roller25 (globalt och lokalt konstruerade). Det är eleverna och lärarstudenterna själva som
bekräftar alternativt förkastar de roller som iscensätts.
Genom lärarstudentens undervisning presenteras uppgifter som eleverna bekräftar eller
förkastar genom medverkan eller motstånd. Det lärande lärarstudenterna organiserar fokuserar
på arbetsformer (grupparbetets vad och hur), Balls (2000) performativitetslogiker
(redovisningar som synliggör kunskap och på så vis tilldelas ett värde) samt etablerade
undervisningspraktiker (Jackson, 1990). Lärarstudenternas samvaro med eleverna synliggör
interaktionsmönster som följer logiker kopplade till institutionaliserade samtal (Säljös, 2007)
och traditionella skolmönster (Jackson, 1990).
Lärarstudenterna kan förstås reproducera det iakttagbara från egen skolgång (Lortie, 2002). Jag
menar dock att reproduktion av undervisning snarare ska diskuteras i termer av lärarstudentens
kunskap och kännedom om globala och lokala premisser om klassen-som-praxisgemenskap.
Outtalade förväntningar på lärarrollen synliggörs tack vare misstag där brytande av en outtalad
regel, såsom att skynda på elev som talar [1.4], ska betraktas som lärtillfällen:
What can be called knowledge, therefore, is not just a matter of local regimes of
competence; it depends also on the orientation of these practices within a broader
constellation. Yet, whatever discourses we use to define what knowledge is, our
communities of practice are a context of mutual engagement where these discourses can
touch our experience and thus be given new life. (Wenger, 1998, s. 141)

Den undervisning lärarstudenten återskapar från egen skoltid (Lortie, 2002) kan få ”nytt liv” i
mötet med eleverna (Wenger, 1998).
I denna praxisgemenskap får lärarstudenten möjlighet att iaktta medstudenternas version av en
lärarroll, vilket i efterföljande reflektionsseminarium anges generera justeringar i
medstudenternas undervisning [3.16; 3.17]. Justeringar i pågående undervisningspraktik,
indikerar att kunskap konstruerats på principer motsvarande Cochran-Smith och Lytles (1999)
kunskap-i-praktiken där förändrad reifiering indikerar ett lärande:
The difference between mere doing and learning, or between mere entertainment and
learning, is not a difference in kind of activity. […] It is that learning – whatever form it
takes – changes who we are by changing our ability to participate, to belong, to negotiate
meaning. (Wenger, 1998, s. 226)

Elevernas reaktioner (bekräftelse eller motstånd) erbjuder lärarstudenterna tillfällen till
kunskapskonstruktion i nuet, dels i klassrummet och ytterligare kunskapande inom och mellan
examinationens efterföljande praxisgemenskaper:
Contemporary research suggests that learning about teaching develops through
participation in a community of learners where content is encountered in contexts in
which it can be applied. Emerging evidence suggests that teachers benefit from
participating in the culture of teaching – by working with the materials and tools of
teaching practice; […] They also benefit from participating in practice as they observe
teaching, work closely with experienced teachers, and work with students to use what
they are learning. And this learning is strengthened when it is embedded within a broad
community of practitioners – experienced teachers, teacher students, teacher educators,
and students, so that they can gain access to the experiences, practices, theories, and
knowledge of the profession. (Hammerness, Darling-Hammond, Grossman, Rust och
Shulman, 2005, s. 405-406)

25

I Wenger, Identity (1998, 161-163).
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Att vara tillsammans i ett klassrum är att också konstruera undervisning och lärarkunskap. Trots
att huvuddelen av lärarstudentens reifierade undervisning möts av bekräftelse från eleverna sida
återfinns också elever som gör aktivt motstånd mot den undervisnings som erbjuds. Visat
motstånd kan diskuteras i termer av att lärarstudenterna inte till fullo förstår elevperspektivet i
praxisgemenskapen.
Lärare-som-praxisgemenskap

Klassen-sompraxisgemenskap
Lärare-sompraxisgemenskap
Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap
Figur: 8. Lärare-som-praxisgemenskap

Lärare-som-praxisgemenskap representeras av klassläraren som samtidigt representerar lärare
i mer generisk betydelse. I klasslärarens tal om ”sina” elever inkluderas också klassläraren Lena
själv i tankefiguren klassen-som-praxisgemenskap. Klassläraren tillhör på så vis flera samtidiga
praxisgemenskaper.
Klassläraren blir i denna examination en broker som möjliggör ett alternativt perspektiv på
lärarstudenternas undervisning (Wenger, 1998). Artefakten som boundary object (Kims text,
Carls sångtext, frågorna som ställs) blir ett sätt att synliggöra och diskutera ett elevperspektiv
på undervisning och elevers skiftande förkunskaper (Wenger, 1998). Visad medvetenhet om ett
elevperspektiv tycks stundtals osynligt i lärarstudenternas undervisning, varför Lenas insats blir
ett kunskapsbidrag.
Den gemensamma repertoar som formeras i samtalet mellan klassläraren och lärarstudenterna
kan å ena sidan förstås som hegemoniska diskurser (Mills, 2003) lärarstudenten ansluter sig till,
eller, som jag vill förorda, som en rationell strategi som lärarstudenten i sin position som novis
använder i syfte att passa in med lärare-som-praxisgemenskap (Wenger, 1998). I det senare
perspektivet blir ett hegemoniskt tal snarare tecken på att lärarstudenten närmar sig läraryrkets
gemensamma repertoar (Wenger, 1998). Diskursen läraren formerar och lärarstudenter antar
genom talet om ”fiktion” liksom talet om alla ”elever med på tåget” blir i denna tolkning ett
uttryck för det metaforiska språk som Lindqvist och Nordänger (2007) menar vara del av lärares
yrkesspråk.
Lärarstudenter visar också motstånd mot de roller, här studenten som lärande, som erbjuds i
samvaron med klassläraren. Agerandet kan samtidigt förstås som ett rationellt handlande i ljuset
av ett icke medvetet skifte från lärarstudenten-som-lärare till lärarstudenten-som-lärande i en
ny praxisgemenskap, ”newcomers, for instance, may be on an inbound trajectory that is
construed by everyone to include full participation in its future. Non-participation is then an
opportunity for learning” (Wenger, 1998, s. 166). Även motståndet utgör plattform för lärande
och visar samtidigt på spänningarna i att söka ingå en gemenskap där individen befinner sig i
ett spänningsfält där det å ena sidan handlar om att försöka passa in, å andra att vara sig själv
(Maynard, 2001).
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Lena gör analyser av lärarstudenternas interaktion och kommunikation med eleverna där
”lärarkompetensens arkitektur” (Gardesten, 2017) skymtar i Lenas tal om lärarstudenternas
förmåga till relationsskapande. Genom personlighets-diskursens essentiellt präglade undertoner
i talet om lämplighet för läraryrket kan individer förstås som hämmade utifrån ett
praxisgemenskapsperspektiv där ”what we are not can even become a large part of how we
define ourselves” (Wenger, 1998, s. 164).
Men i sessionen med lärare-som-praxisgemenskap möter lärarstudenterna också dekonstruktion
av den traditionelle läraren där en lärares misstag och fel inte ska ses som misslyckanden:
What students need in developing their own identities is contact with a variety of adults
who are willing to invite them into adulthood. By this I do not mean that adults must be
a role model in a dramatic fashion. The main point is not to be exemplary in any idealized
sense […] but rather to act as members and engage in the learning that membership
entails, and then to open forms of mutual engagement that can become an invitation to
participation. (1998, s. 277)

Genom diskursen om explicita syftesformuleringar kan Lenas exemplifiera betydelsen av
ritualisering och hur lärare ”behöver ritualer, som skapar förväntningar och fyller en viktig
funktion” (Hultman, Schoultz och Stolpes 2011, s. 125).
Lärarstudentgruppen-som-praxisgemenskap

Klassen-sompraxisgemenskap
Lärare-sompraxisgemenskap
Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap
Figur: 9. Lärarstudentgruppen-som-praxisgemenskap

I lärarstudentgruppen-som-praxisgemenskap är rollerna mindre definierade är i övriga
gemenskaper. Rollerna finns istället tillgängliga för lärarstudenterna att uppfinna gemensamt.
I lärarstudentgruppen får lärarstudenterna se den egna och varandras undervisning och den
efterföljande responsen från läraren. Diskussionen visar ett seende som delvis präglas av fokus
på det egna varandet och det egna görandet (Fuller & Brown, 1975). Lärarstudenters analys av
undervisning identifierar parametrar som makt (Carls auktoritetsdiskussion) och utseende
(Johns röst och kroppsspråk) (Harlin, 2013). Självfokuseringen blir dock för vissa
lärarstudenter problematisk:
En helt naturlig självfokusering (vad gäller allt lärande i ett initialt skede), riskerar dock
i vissa fall leda till fixering som hämmar samspelet och försvårar kontakt i socialt
samspel. Detta gäller som sagt inte minst då en blivande lärare agerar i närvaron av en
handledares eller en examinators granskande blick. Samtidigt agerar ju lärare inför andras
blickar, detta är enligt vissa utsagor i datamaterialet något som lärarstudenter tidigt skulle
behöva förstå. (Gardesten, 2016, s. 157)
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Examinatorns granskande blick kan ses närvarande i Carls tal som genom en
utbildningsdiskursens (Eriksson, 2009) fokus på prestation och performativitet (Ball, 2003).
Johns analys av sig själv kan liksom i citatet ovan betraktas som just hämmande. Det som i
Resultatet diskuteras som en självreglering av Johns görande kan utifrån praxisgemenskapens
logiker förstås som en omförhandling av mening (Wenger, 1998). Lärarstudenten tar avstånd
från en av gruppen ansedd misslyckad reifiering i klassen-som-praxisgemenskap för att på så
vis lyckas med reifieringen i lärarstudentgruppen-som-praxisgemenskap. Den kunskap som
lärarstudentens verbala och icke verbala kommunikation här konstruerar är kunskap om att jag
och min röst/mitt kroppsspråk är fel. Detta ska inom en utbildningskontext betraktas som
synnerligen problematiskt.
I samband med rubriceringen Omförhandling av betydelse – med nuet som möjlig lärare
illustreras situationer där lärarstudenterna diskuterar frågor av didaktisk karaktär. Exempel är
hur man kan förstå kamratens justerade planering [3.18] samt hur syften kan formuleras [3.17].
Liksom i Erikssons och Gustavssons (2009; 2008) material, har lärarstudenterna i föreliggande
studie olika erfarenhet av undervisning bakom sig. Denna divergens ses i föreliggande studie
bidra till att lärarstudenterna kan erbjuda olika perspektiv på de scenarion TV-skärmen visar.
Kamraternas pågående omförhandling om betydelser ger lärarstudenterna alternativa strategier
för klassrum, en typ av kunskapskonstruktion och betydelseförhandling som karakteriserar
lärande (Wenger, 1998).
Lärarstudentgruppen visar sig vara en samvaro där lärarstudenterna kan uttala sig friare
avseende erfarenheter från klassrum och responssamtal. Lärarstudentgruppen-sompraxisgemenskap ger således möjlighet till kritiskt granskande av såväl examinationsform som
delade erfarenheter, vilket är att jämföra med liknande iakttagelser i tidigare studier
(Gustavssons, 2008).

Informell utbildning – lärarutbildningens dolda läroplaner
Parallellt med den formella utbildningens spatiala orkestrering av lärarstudenter i examination
synliggör den genealogiska delen av diskursanalysen mönster jag valt att diskutera med hjälp
av praxisgemenskapen som tankefigur. De överväganden lärarstudenten ställs inför blir vad
som kan beskrivas i termer av lärarutbildningens dolda läroplaner – en sorts informell
utbildning. De informella utbildningarna kan beskrivas utgå från det jag väljer benämna som
intrapersonella diskurser respektive interpersonella diskurser26.
Intrapersonella diskurser
I samband med konstruktion av undervisning och lärarkunskap under examination behöver
lärarstudenten göra överväganden kopplade till en intrapersonell27 diskurs. Först en
beskrivning av vad som avses med intrapersonell diskurs, sedan ges exemplifieringar av
processen hämtade från studiens Resultat.

26

Begreppen intra- och interpersonal förekommer i olika sammanhang, huvudsakligen för att beskriva den typ
av empiriskt material som studier baseras på. Begreppen ”intra- och interpersonell diskurs” såsom de används i
min studie ska således inte förväxlas med hur exempelvis Henry använder sig av begreppen intra-/interpersonal
data, där den förra står för typen ”self report” och den senare för ”dialogical data” (för detaljer, se Henry,
2016, s. 295). En motsvarighet till den betydelse som här nyttjas återfinns i presentationen av de olika kapitlen i
antologin, Innovative Practices in Language Teacher Education Spanning the Spectrum from Intra- to Interpersonal Professional Development (Gregersen & McTyre, 2017). Där används beteckningarna för att beskriva
kapitlens olika fokus.
27
”intra- (latin iʹntra ’innanför’, ’inom’), prefix med betydelserna ’inom’, ’innanför’” (Nationalencyklopedin,
intra-. http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intra- (hämtad 2017-08-19)).
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Individer befinner sig i ett nexus av samtidiga praxisgemenskaper (Wenger, 1998). Varje
varande i respektive praxisgemenskap ställer olika krav på individen och innefattar olika
spelregler (Wenger, 1998). Individen befinner sig alltid i ett nexus och innehar därmed en rad
olika roller att välja mellan. Valet av roll blir val mellan individens tillgängliga roller och det
jag väljer att benämna intrapersonell diskurs. Den genealogiska fasen visar att de diskurser
lärarstudenterna producerar grupperas enligt principer motsvarande de roller individen
konstruerar i samband med interaktion i olika praxisgemenskaper. Eftersom interaktion alltid
är ömsesidigt beroende av andra i praxisgemenskapen blir rollen lärarstudenten intar också
legitimerad, eller inte, av övriga medlemmar i praxisgemenskapen. Lärarstudent som går in i
ett klassrum i rollen som elev har en uppsättning verbala och icke-verbala diskurser som skiljer
sig från rollen som lärare, varpå vissa handlingar/valmöjligheter sannolikt också exkluderas till
följd av iscensatt roll.
I en rad situationer har i studies resultat påvisats hur lärarstudenterna iscensätter en roll som på
olika sätt möter motstånd hos övriga i aktuell gemenskap; Kim i mötet med Lena [2.2; 3.8];
John som ber elever snabba på [1.4; 3.19]; Carl och John som reifierar rollen som elev viskandes
framme vid tavlan; passivitet i samband med grupparbeten [fig. 5]; Carl undviker att sitta på
huk för att inte riskera sin auktoritet [3.5] etc.
I exemplet med Carl i en elevroll iakttas Carl identifiera sig själv i sin reifierade elevroll, han
tycks också medveten om att det finns förväntningar förknippade med honom i en lärarroll.
Pendlingen mellan intrapersonella diskurser och förväntningar förknippade med respektive
domän motsvarar en identitetspendling (Henry & Tynkkinen, 2017) och är del av den
lärarkompetensens arkitektur som skisseras i den ”nödvändiga grunden” (Gardesten, 2017, s.
148). Det är dock huvudsakligen tillsynes omedvetna överväganden som lärarstudenten ställs
inför men som får konsekvenser för den enskilde lärarstudentens förståelse av sin egen
undervisningspraktik och den lärarkunskap som konstrueras. Nedan figur visar en schematisk
översikt över de intrapersonella överväganden som lärarstudenter står inför i föreliggande
studies examinationsdesign.
Intrapersonell diskurs
-En informell utbildning

Formell utbildning
-En examination

Lärare/lärarstudent/elev

Klassen-sompraxisgemenskap

Lärare
(kollega)/lärarstudent/elev

Lärare-sompraxisgemenskap

Lärare/lärarstudent/elev

Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap

Figur: 10. Intrapersonella överväganden i samband med examination
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Interpersonella diskurser
Till följd av de samtidiga roller, intrapersonella diskurser, som synliggjorts med hjälp av den
genealogiska fasen, har lärarstudenten också övriga aktörer i praxisgemenskapen att förhålla
sig till. Hur individen förhåller sig till de andra i praxisgemenskapen blir val av interpersonell28
diskurs. Nedan följer exemplifiering av interpersonella diskurser hämtade från studiens
Resultat.
När John till följd av lojalitet mot lärarstudentgruppen iscensätter en lärarstudentroll präglad av
förpliktelser förknippade med en utbildningsdiskurs (Erikssons, 2009), medför det förvirring
hos elever som påskyndas i ett sammanhang [1.4] där läraren förväntas vara uppmuntrande. Ett
annat exempel på förvirring till följd av krockar mellan intra- och interpersonella diskurser i
en praxisgemenskap är Carls ovan diskuterade iscensättning av en elevroll i klassrummet. Det
tar oproportionerligt lång tid att få elevernas uppmärksamhet i klassrummet, möjligen just till
följd av Carls reifierade elevroll. På samma vis ses också Kims föreställda kollegialitet med
Lena misslyckas [2.2; 3.8]. De intrapersonella diskurser som lärarstudenterna antar får på så
vis konsekvenser i mötet med andra.
Nedan figur visar en schematisk översikt över de interpersonella överväganden som
lärarstudenter står inför i föreliggande studies examinationsdesign.
Formell utbildning
-En examination

Interpersonell diskurs
-En informell utbildning

Klassen-sompraxisgemenskap

? i mötet med elev

Lärare-sompraxisgemenskap

? i mötet med
lärare/kollega

Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap

? i mötet med
studentkamrat

Figur: 11. Interpersonella överväganden i samband med examination

Konklusion
Med hjälp av diskursanalysens genealogiska fas visas hur såväl intra- som interpersonella
diskurser kan betraktas som en sorts outtalad informell utbildning jämte den formella
utbildningen – lärarutbildningens dolda läroplaner. Den formella utbildningen anger med hjälp
av lärarutbildningens operationaliserade examensmål29 (SFS, 1993:100) de kunskaper
lärarstudenten förväntas kunna uppvisa i samband med examination. Parallellt finns dock dolda
processer som lärarstudenter själva lämnas att upptäcka där dechiffreringsframgången med stor

28

”inter- förled • som innefattar eller avser relationer mellan flera enheter, av det slag som anges av
efterleden […] av lat. inter 'emellan'” (Nationalencyklopedin, inter-. http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se
(hämtad 2017-08-19)).
29
Kursplanens lärandemål som är konkretiserade med hjälp av kriterieformuleringar.
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sannolikhet också inverkar på lärarstudentens förmåga att konstruera undervisning och
lärarkunskap respektive iscensätta en lärarroll eller en lärarstudentroll.
Med hjälp av analys av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap i
respektive praxisgemenskap skisseras diskurser som har sina respektive logiker. Den
genealogiska diskursanalysen visar hur respektive logik följer mönster som kan förklaras med
hjälp av Wengers praxisgemenskaper som tankefigur. Lärarstudenten behöver göra
överväganden baserat på följande premisser:
1. Den praxisgemenskap de befinner sig i
2. Den intrapersonella diskurs som reifieras
3. Den interpersonella diskurs som reifieras och som möjliggörs utifrån vald intrapersonell
diskurs (deltagarnas inbördes positioneringar)
Bilden nedan visar den samlade komplexitet som dessa samtidiga parallella informella
utbildningar innefattar jämte den vedertagna formella utbildningen.
Intrapersonell diskurs
-En informell utbildning

Formell utbildning
-En examination

Lärare/lärarstudent/elev

Klassen-sompraxisgemenskap

? i mötet med elev

Lärare
(kollega)/lärarstudent/elev

Lärare-sompraxisgemenskap

? i mötet med
lärare/kollega

Lärare/lärarstudent/elev

Lärarstudentgruppensom-praxisgemenskap

? i mötet med
studentkamrat

Interpersonell diskurs
-En informell utbildning

Figur: 12. Lärarstudenters konstruktion av undervisning och lärarkunskap – intra- och interpersonella
överväganden i samband med examination

Hur modellen Lärarstudenters konstruktion av undervisning och lärarkunskap
– intra- och interpersonella överväganden i samband med examination
synliggör hur undervisning och lärarkunskap konstrueras
Det är genom att blottlägga diskurser och tolkningsföreträden som utbildning kan
medvetandegöra föreställningarna om rätt/fel. Skilda perspektiv på undervisning ska betraktas
som både viktigt och konstruktivt (Smiths, 2010) och kan, om medvetandegjort, ge
lärarstudenter verktyg att identifiera hur tolkningsföreträdets kunskapskonstruktioner formeras.
Genom att möjliggöra kritisk reflektion kan praktiker i olika praxisgemenskaper studeras
medvetet: ”Individuals should not be seen simply as the recipients of power, but the ’place’
where power is enacted and the place where it is resisted” (Mills, 2003, s. 35).
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Förändringsaktören – fiktion eller verklighet
Policydokumentens (SOU 2008:109, s. 401) ”förändringsaktörer” som inte tar erfarenheten för
sann (Eriksson, 2009) ställer höga krav på lärarstudenter baserat på de iakttagelser som här
gjorts:
New-comers are not necessarily more progressive than old-timers; they do not
necessarily seek to change the practice more that established members do. They have an
investment in continuity because it connects them to a history of which they are not a
part. (Wenger, 1998, s. 157)

Den formella utbildningen blir snarare en fråga om förmågan att iscensätta de verbala och ickeverbala diskurser som är förknippade med respektive praxisgemenskap. Jakten på standarder
av olika slag (SOU, 2017:35) ska förvisso förstås som ett sätt att skissera ett yrke och ge
förutsättningar för Hegenders (2010; 2007) transparanta kriterieformuleringar. Samtidigt är det
angeläget att inom utbildning syna de normeringar dessa standarder baseras på för att undvika
den okritiska socialisering Gustavsson talar om (2008).

Alternativet
Med hjälp av vald examinationsdesign möjliggörs att lärarstudenterna får röra sig mellan olika
praxisgemenskaper, och tillfällen till lärande erbjuds.
Crossing boundaries between practices exposes our experience to different forms of
engagement, different enterprises with different definitions of what matters, and different
repertoires – where even elements that have the same form (e.g., the same words or
artifacts) belong to different histories. By creating a tension between experience and
competence, crossing boundaries is a process by which learning is potentially enhanced,
and potentially impaired. (Wenger, 1998, s. 140)

Vilken typ av kunskap lärarstudenterna konstruerar och vilket lärande som tas med från
examinationen blir då en angelägen fråga; är det kunskap om att min personlighet inte är
förenlig med lärarrollen och ett lärande om hur mina egenskaper och min personlighet kan
kuvas? Gustavsson konstaterar att ”för studenten är kompetens inte absolut eller föreskriven.
En central fråga är således personliga kunskaper, förutsättningar och egenskaper som framställs
i nytt ljus i mötet med yrkets praktik” (2008, s. 118). En lärarutbildning behöver då erbjuda
lärarstudenter strategier för att strategiskt kunna använda sitt unikum i didaktiska sammanhang.
Carls elevperspektiv bör, liksom Hultman, Schoultz och Stolpes lärare (2011), göras till ett
medvetet perspektiv där egna erfarenheter från tiden som elev används i relationsskapandet med
elever (ett perspektiv som inte heller exkluderar ett lärarperspektiv, vilket jag menar Carl gör i
analyserad kommunikation).

Identitet- och professionsutveckling
Lärarstudenter behöver vara varse att vi i och med ett inträde i en praxisgemenskap också står
inför valet av en rad möjliga roller (intrapersonell medvetenhet) och att respektive roll är olika
kompatibel med förväntningar ställda inom en kontext (interpersonell medvetenhet).
Learning cannot be designed. Ultimately, it belongs to the realm of experience and
practice. It follows the negotiation of meaning; it moves on its own terms. It slips through
the cracks; it creates its own cracks. Learning happens, design or no design. (Wenger,
1998, s. 225)

Inom ramen för formell utbildning blir det angeläget att använda rörelse mellan olika
praxisgemenskaper som medveten strategi för att låta lärarstudenter möta olika logiker och
synsätt kopplade till respektive praxisgemenskap. Lärande sker, frågan är bara vilka
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kunskapskonstruktioner utbildning förväntas bistå med. Under rubriken Kunskap som
(van)makt – positioneringar och möjliga tolkningsföreträden visas hur konstruktionen av
”lärarkunskap” i situation efter annan uteblir. Istället karakteriseras lärandet av disciplinerande
handlingsdiskurser där lärarstudenternas iakttagelser villkoras av en sorts positioneringarnas
Darwinism.
Identitetsutveckling, valet av roller, är komplext och krävande och kan om i värsta fall vändas
att bli en fråga om egen otillräcklighet (Gustavsson, 2008).
If a nexus of multimembership is more than just a fragmented identity, being one person
requires some work to reconcile our different forms of membership. Different practices
can make competing demands that are difficult to combine into an experience that
corresponds to a single identity (Wenger, 1998, s. 159)

Det torde utifrån detta resonemang möjligt att argumentera för att lärarstudenter inom ramen
för formell utbildning skulle gynnas av stöd i medvetandegörande av den egna
identitetsutvecklingen och de spänningar motstridiga identiteter och strävanden innebär för
individen. Detta kunde exempelvis göras genom processer motsvarande ”Identity Mapping”
(Henry & Tynkkinen, 2017). För samtal om såväl identitets- som professionsutveckling bör
möjligheten att själv iaktta sin egen undervisning tillsammans med andra vara ett centralt inslag
i utbildning (Hammerness, Darling-Hammond, Grossman, Rust och Shulman , 2005).
Lärarstudenter behöver med andra ord få erfara och iaktta tystnad för möjligheten att fundera
och diskutera huruvida den står för elevens ”tänketid”, varför den känns ”awkward” och
huruvida den har ett pedagogiskt värde eller ej. Tillfällen som dessa blir en fråga om huruvida
samspel och (sam)tal blir (gem)ensamt lärande.
Avslutningsvis är det möjligt att argumentera för att frågor om hur utbildning ska organiseras
gällande VFU/HFU, genom kunskap-för/i/ur-praktiken, liksom frågan om relationen
teori/praktik respektive sträva efter standarder (normering) eller förändringsaktörer
(normkritik), kan betraktas vara angelägna om än sekundära frågeställningar. Bortom nämnda
dikotomier behöver lärarstudenterna metasamtal om hur lärarkunskap konstrueras och hur de
kan förstå sin egen roll i samband med de många arenor utbildningen rör sig inom och mellan.
Jag manar därför till att inom lärarutbildning använda ett diskursanalytiskt seende på relationen
kunskap och makt samt hur dessa mekanismer opererar i ett praxisgemenskapsperspektiv. Detta
bör utgöra ett avsiktligt utbildningsperspektiv som syftar till att utbilda lärarstudenter som gör
val baserade på medvetenhet, motsvarande en källkritisk hållning, här i relation till praktisk
yrkesutövning. Metasamtal om intra- och interpersonella rationaler och diskurser möjliggör
såväl identitetsutveckling som den professionsutveckling Gardesten förordar där ”nya lärare får
möjlighet att träda in i yrkeskåren på ett personligt, medvetet och reflexivt sätt” (2017, s. 164).

Teori och metod – en avslutande urvalsdiskussion samt förslag på
fortsatt forskning
Nedan följer ett avslutande resonemang om de överväganden som har gjorts avseende teori och
metod i anslutning till min forskningsfråga. Under denna rubrik inleder jag med underrubriken
En kritisk tillbakablick där jag återvänder till mina tidigare resonemang avseende överväganden
kring teori och metod. Sedan resonerar jag om bland annat Aktivitetsteori och Expansivt lärande
som en möjlig, om än bortvald, teoretisk ansats under rubriken Urvalsdiskussion.
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Avslutningsvis för jag ett kritiskt resonemang om de utmaningar jag stött på till följd av mina
val samt diskuterar Förslag på fortsatt forskning.
Först en titt på Denscombes (2009) inledande passage under rubriken ”Strategier”:
Bra forskning är ingenting som kan uppnås genom att slaviskt följa en uppsättning regler
för vad som är rätt eller fel. I själva verket ställs den samhällsvetenskaplige forskaren
inför en mängd valsituationer och alternativ, och forskaren måste fatta strategiska beslut
om vilka val som han eller hon ska göra [förf. kursivering]. Varje val innebär en rad
antaganden om den sociala värld som ska undersökas. Varje val medför också en rad
fördelar och nackdelar. De vinster som man gör i en riktning innebär förluster i en annan.
(Denscombe, 2009, s. 21)

Med ett teoretiskt och metodologiskt bygge som är explorativt och som upprättats med
utgångspunkt i min aktuella frågeställning, är det oundvikligt att också texten i din hand
presenteras genom en stundtals okonventionell form. Jag kan bara hoppas att eventuella
förluster till följd av en prövande hållning överskuggas av de vinster jag hoppas uppnå.

En kritisk tillbakablick
Redan i min Inledning under passagen Vad studien inte är ger jag en koncis kommentar som
rör urvalsfrågan. Passagen ska betraktas som en avgränsning av de teoretiska och
metodologiska val som jag menar aktualiseras i och med min forskningsfråga. En vidgad
urvalsdiskussion återfinns i anslutning till avsnittet Teoretiska och metodologiska
utgångspunkter under underrubriken Teoretiskt förhållningssätt: Foucault genom Wenger –
omöjligt eller möjligen nödvändigt. Där argumenterat jag för de överväganden som gjorts
avseende teori och metod med utgångspunkt i min forskningsfråga. Här redovisades de
bevekelsegrunder som lett mig till att pröva vad som skulle kunna betraktas som en i vissa
avseenden innovativ teoretisk och metodologisk verktygslåda, nämligen att presentera
diskursanalysens genealogiska fas med hjälp av praxisgemenskapen (Wenger, 1998) som
tankefigur enligt de principer som där presenteras. Valet av sammanförandet konstateras vara
avgörande för att synliggöra hur diskurspraktiker inom ramen för högre utbildning blir uttryck
för relationen kunskap och makt och (re)produktion av undervisning och
kunskapskonstruktioner.
I anslutning till Metoder för genomförande under rubriceringen Tillförlitlighet och reflexivitet
har jag visat hur sammanförandet av diskursanalys och praxisteori genererar vad jag menar vara
en ökad transparens i de analyser som erbjuds. Styrkan i denna emulsion har varit att
praxisgemenskaperna erbjudit en struktur genom vilken den genealogiska fasen kunnat
presenteras för läsaren. Sammanförandet motverkar också den intersubjektivitetskritik som
riktas mot diskursanalysen, vilket går i linje med Bergström och Boreús som menar att ”mer
utvecklade analysverktyg ökar möjligheten till god intersubjektivitet” (2012, s. 352). Valet av
diskursanalys påminner därtill såväl forskare som läsare att ”läsande och skrivande bör ses som
en självreflekterande aktivitet, en ständig undersökning av hur vi själva påverkas och förändras
av vårt arbete” (2008, s. 194). Att denna medvetenhet finns artikulerad och ständigt närvarande
i samband med presentationen av denna studie är angeläget om den kritiska frågan om vilka
(o)synliga krav som villkorar lärarstudenters konstruktion av undervisning och kunskap ska
betraktas som trovärdig.
Bergström och Boréus höjer också ett varningens finger för att ”vi som läsare kan alltid
misstänka att det i dokumentet finns andra utsagor och andra termer som av något skäl inte
redovisas” (2012, s. 354). För att nå den genomskinlighet som efterfrågas i forskning, redovisar
jag flertal citat. Valet att dessutom korsreferera mellan citaten är också ett sätt att öka
transparensen. Förfarandet ger läsaren möjlighet att göra mer självständiga tolkningar av de
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analyser jag presenterar. Här vill jag dock poängtera att valt syfte och frågeställningar fokuserar
på hur undervisning och kunskap konstrueras, inte vilken kunskap som konstrueras.
Innehållsfrågan aktualiseras därför enkom i passager där kunskapskonstruktionen reproduceras
alternativt ifrågasätts i efterföljande analyser30.
En annan kritik som inte diskuterats ovan men som är återkommande i anslutning till kvalitativa
studier är frågan om resultatens begränsning till följd av kontextbundenhet. Enligt Kvale och
Brinkmann (2009) handlar generaliserbarhet snarare om i vilken mån kontextberoende kunskap
kan relateras till andra kontexter. Eftersom den innehållsliga dimensionen av lärarstudenternas
och klasslärarens utsagor delvis är perifera vill jag argumentera för att hur lärarstudenterna
konstruerar kunskap torde kunna argumenteras vara överförbar också till andra lärarstudenter i
andra utbildningskontexter. Studiens resultat redogör för lärarstudenternas förflyttningar
mellan tre separata gemenskaper vilket implicit prövar ett modest empiriska material genom
vad jag menar vara tre olika praxisgemenskapslogiker. Men här fordras ytterligare studier där
redovisad modell31 prövas för att visa på eventuell generaliserbarhet.

Urvalsdiskussion
I samband med den institutionella inramning som studiet rör, vore ett fullt rimligt och tillika
intressant teoretisk ansats vara Aktivitetsteorin och vidareutvecklingen Expansivt lärande. Det
teoretiska ramverket vidareutvecklat av Engeström bygger på bland andra Vygotkij och ”ideas
put forward by four32 key figures in Russian cultural-historical school” (Engeström & Sannino,
2010, s. 4). Inom den tredje generationens aktivitetsteoretiska ramverk erbjuds forskaren en
vidgad teoretisk verktygslåda och en tankestruktur där Vygotskijs medierings-triangel byggts
ut (Engeström, 2009; Engeström & Sannino, 2010). Den tredje generationen inkluderar
betydelsen av individens delaktighet i aktivitet och hela aktivitetssystemets interaktion med
hela nätverk av aktivitetssystem (Engeström, 2009). Teorins senaste utveckling tar därmed
hänsyn till och inbegriper de multipla system individens interaktion med sin omvärld fordrar
och som får betydelse för individens lärande (Engeström, 2009; Engeström & Sannino, 2010).
Medan aktivitetsteorin fokuserar historicitet som en av de bärande principerna för att förstå och
sedermera utveckla lärande, vill jag istället gå den genealogiska vägen som synar historiciteten.
Jag menar att frikopplandet från historia vara ett led i att blottlägga och upphäva strukturer
inbäddade i en historiens chimär. ”Att följa det invecklade rotsystemet i en härkomst är tvärtom
att låta vad som varit förbli i den förskingring det har undgått” (Foucault, 2008, s. 106). Därmed
konstateras ”att upprätta en värdenas, moralens, asketismens eller kunskapens genealogi kan
alltså aldrig bli att gå på jakt efter deras ”ursprung”” (2008, s. 105). Bruket av Jacksons (1990)
numera ålderstigna text för att skissera hur lärarstudenterna konstruerar undervisning i klassrum
blir en exemplifiering av hur historiens diskurser reproduceras i anslutning till lärarblivande.
Studien fokuserar på kunskapskonstruktionens sociala premisser samt utgörs av ett empiriskt
material som synliggör lärarstudenternas verbala och icke-verbala kommunikation. Detta
föranleder vissa begränsningar avseende vilka forskningsfrågor som möjliggörs (se resonemang
nedan). I och med praxisgemenskapen som tankefigur hamnar också vissa perspektiv i
periferin: ”it [Communities of Practice] takes for granted the biological, neurophysiological,

30

Innehållsfrågan blir därmed meningsbärande för det hur som beskrivs.
Lärarstudenters konstruktion av undervisning och lärarkunskap – intra- och interpersonella överväganden i
samband med examination, se, fig. 12.
32
Lev Vygoskij, Alexsei Nikolajevitch Leont’ev, Evald Il’enkov och Vasily Davydov (Engeström & Sannino, 2010).
31
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cultural, linguistic33, and historical developments that have made our human existence possible”
(Wenger, 2009). Jag menar att begränsning inte ska betraktas som ett problem, snararare en
styrka. Eftersom lärarstudenter i utbildning, liksom aktuell examination, till största del handlar
om mötet med andra människor blir praxisgemenskapens begränsningar en tillgång. Verbal och
icke-verbal kommunikation är vad vi har förutsätts hantera i vårt möte med andra och således
angelägen empiri att studera.

Förslag på fortsatt forskning
Lärarstudenternas kognitiva föresatser och överväganden förblir otillgängliga i mitt material,
samtidigt vore det möjligt att genom uppföljande intervjuer studera psykologiska och möjligen
kognitiva
perspektiv
på
lärarstudenternas
lärande
och
meningsskapande34.
Identitetsperspektivet som i aktuell studie diskuteras i termer av ”roller” skulle också med
fördel kunna fördjupas och kopplats till ämnesdidaktiskt perspektiv med hjälp av exempelvis
Complex Dynamic Systems Theory (CDST)35. Lärarstudenters lärande, baserat på de resultat
och de förslag som här presenterats, vore ypperligt att studera över tid i en longitudinell studie
av lärande inom lärarutbildning. Det vore också intressant att följa grupper med lärarstudenter
över tid för att se hur/om konstruktionen av undervisning och lärarkunskap förändras beroende
på var i utbildningen lärarstudenterna återfinns.
Till följd av utrymmesskäl väljer jag att stanna vid denna på intet sätt uttömmande diskussion
om möjliga alternativ till vald teori och metod samt förslag på fortsatt forskning. Jag konstaterar
också att andra forskare med annan förkunskap och andra förutsättningar sannolikt ser andra
möjligheter. Avslutningsvis hoppas jag dock att diskussionen sammantaget visar att vald teori
och metod fungerat för att svara mot studiens syfte och frågeställningar.

33

Kombinationen av praxisgemenskapen som den tankefigur mot vilken en diskursanalys presenteras, medför
dock att exempelvis vissa lingvistiska dimensioner aktualiserats. Språket (shared repertoire) har till följd av
diskursanalysen sannolikt tilldelats större utrymme än praxisgemenskapen vanligen tillstår.
34
För översikt över olika lär teoretiska ingångar, se Illeris, K. (Ed.) (2009), Contemporary theories of learning
[Elektronisk resurs] : learning theorists -- in their own words. London: Routledge.
35
Se exempelvis, Gregersen, T. & P.D. MacIntyre (Ed.). (2017), Innovative Practices in Language Teacher
Education: Spanning the Spectrum from Intra- to Inter-personal Professional Development. New York: Springer.
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Bilaga 1 – Informationsbrev till vårdnadshavare
Information till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 9
Jag heter Mona Tynkkinen och är adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst samt
utvecklingsledare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid högskolans lärarprogram. Genom xxxx,
har jag och en kollega från Högskolan Väst fått den fina möjligheten att samarbeta tillsammans med
xxxx och eleverna i årskurs 9.
Jag är projektledare och i projektet ingå även Alastair Henry, docent i ämnesdidaktik vid Högskolan
Väst.
Vad handlar forskningen om?
Syftet med projektet är att pröva en utbildningsmodell som syftar till att stärka kopplingen teori och
praktik i lärarutbildningen samt studera lärarstudenters professionsutveckling och personliga utveckling
i autentiska undervisningssituationer. Projektet har därför två delar. Medan en del handlar om
utvecklingen av lärarstudenters utbildning, handlar den andra delen om lärarstudenternas egen
personliga utveckling och professionsutveckling.
Hur går det till?
Först kommer en grupp lärarstudenter (ca 14) från Högskolan Väst att under vecka 42 studera hur
skolans lärare arbetar för att skapa ett gott klassrumsklimat. Sedan under vecka 45 och under
handledning av båda oss och klassläraren xxxx kommer varje lärarstudent också att ansvara för och
genomföra undervisning av en mindre grupp elever i årskurs 9. Undervisningen sker under en förmiddag
och under observation av båda oss och xxxx. Det som vi rikta fokus på är lärarstudenters
professionsutveckling samt deras personliga utveckling i undervisningssituationer.
Vi kommer att göra videoinspelningar av lärarstudenters undervisning. Fokus vid inspelningen är i först
hand på lärarstudenten och inte på eleverna. Materialet från inspelningar kommer vi att använda delvis
för att utveckla utbildningsmodellen och delvis i forskningssyfte. Det inspelade materialet kommer
enbart att användas inom ramen för projektet och kommer inte spridas eller publiceras.
Regler för forskningen
Vi kommer i alla moment av studien att följa Vetenskapsrådets etiska regler för samhällsvetenskaplig
forskning. Eleverna får både muntlig och skriftlig information om forskningens syfte, hur den går till
och vad det innebär att delta. Eleverna får därefter ta ställning till om de vill delta (alltså att vara med i
klassrummet under lektionen) genom att fylla i en så kallad samtyckesblankett. Deltagandet är helt
frivilligt, men vi hoppas naturligtvis att ditt barn vill delta. En elev kan när som helst välja att dra
tillbaka sitt samtycke och utgår då ur studien. Materialet som vi samlar in kommer att behandlas
konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte. Det kommer att lagras på ett säkert sätt enligt
Vetenskapsrådets riktlinjer, så att det inte sprids. När vi sedan skriver om forskningsresultaten är skolan,
klassen och elever helt anonyma och kommer inte att kunna identifieras.
Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta någon av oss! Telefonnummer och
mailadresser hittar du på baksidan av detta papper.
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Bilaga 2 – Medgivande, elever
Vill du delta i en studie om professionsutveckling i lärarutbildningen?
Vad handlar forskningen om?
Syftet med projektet är att studera hur och när lärarstudenter lär sig att bli lärare och vad de gör när de
ska undervisa elever i ett klassrum. Denna kunskap är värdefull för att kunna förstå och så småningom
vidareutveckla utbildningen.

Vem är forskare?
Vi som ska genomföra studien är två lärare/forskare från Högskolan Väst, Mona Tynkkinen och
Alastair Henry. Vi kommer i alla moment av studien att följa Vetenskapsrådets etiska regler för
samhällsvetenskaplig forskning.

Hur går det till?
Lärarstudenter från Högskolan Väst kommer för att undervisa er klass i ämnet engelska under några
timmar. Vi kommer att filma studenterna när de undervisar. Studenterna ska efter lektionen med din
klass prata med er lärare xxx för att få respons på hur det gick. På eftermiddagen ska studenterna titta
på filmen där de själva undervisar för att se och fundera kring den egna undervisningen och hur de
agerar i klassrummet. Fokus i all videoupptagning är på studenten men du kan också hamna på film.
Ingen annan än de som befinner sig i rummet, det vill säga studenterna som undervisar samt Mona och
Alastair, kommer att få se filmen.

Regler för forskningen
Vetenskapsrådet har satt upp regler för hur forskning ska gå till, och dem kommer vi att följa. I
reglerna ingår att den som är med i ett forskningsprojekt ska veta vad forskningens syfte är, hur den
går till och vad det innebär att vara med i projektet. Att vara med i projektet är frivilligt. I ett formulär
på nästa sida kryssar du i om du vill vara med eller inte. Om du är med i studien och sedan ångrar dig,
så kan du avbryta när som helst – det är bara att säga till forskaren eller en av kursens lärare. Alla som
är med i studien kommer att vara anonyma. När vi skriver om resultaten använder vi påhittade namn.
Materialet som vi samlar in kommer bara att användas för forskning. Ljudinspelningar och annat
material kommer att förvaras på ett säkert sätt så att det inte sprids.

Om du har några frågor om projektet (stora eller små! ), är du alltid välkommen att kontakta någon
av oss! Telefonnummer och mailadresser hittar du här nedan.

Med vänliga hälsningar,

Mona Tynkkinen & Alastair Henry

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan

Telefon 0520-22 30 00

Besöksadress:
Gustava Melins gata 2

Organisationsnummer:
202100-4052

Telefax 0520-22 30 99

www.hv.se
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Kontaktuppgifter
Mona Tynkkinen (projektledare)
mona.tynkkinen@hv.se
tel. 0520-22 37 87

Alastair Henry (vetenskapligt ansvarig)
alastair.henry@hv.se
Tel. 0520-22 37 86

Vänligen fyll i talongen här nedan!

Samtycke
Genom att kryssa ’Ja’ och skriva under ger jag mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien. Jag
har tagit del av informationen och känner till hur studien kommer att gå till.

Genom att kryssa ’Nej’ och skriva under ger jag inte mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien.

 JA

 NEJ

Elevens för- och efternamn

Ort och datum

Bilaga 3 – Medgivande, klasslärare
Vill du delta i en studie om professionsutveckling i lärarutbildningen?
Vad handlar forskningen om?
Syftet med projektet är att studera ämneslärarstudenters professionsutveckling och lärande inom ramen
för lärarutbildning. Fokus ligger på hur och när studenters professionsutveckling sker och hur de
upplever sitt lärande och tillvaratar de moment som kan uppstå inom ramen för den utbildningsmodell
som kursen erbjuder. Denna kunskap är av värde för att kunna förstå och så småningom
vidareutveckla lärprocesserna inom ramen för lärarutbildning.
Vem är forskare?
Vi som ska genomföra studien är två lärare/forskare från Högskolan Väst, Mona Tynkkinen och
Alastair Henry. Vi kommer i alla moment av studien att följa Vetenskapsrådets etiska regler för
samhällsvetenskaplig forskning.
Hur går det till?
Vi kommer att filma studenter när de undervisar. Syftet är att de ska studera sin egen praktik samt
reflektera kring detta utifrån givna anvisningar. Du kommer i rollen som yrkesprofessionell och
klassens ordinarie lärare att ombedjas att ge studenterna respons på den undervisning de genomfört. Vi
kommer även att filma denna respons för att få kunskap om studenternas upplevelser av den
handledning de får av dig. Studenterna kommer därutöver under eftermiddagen att titta på filmen av
deras egen undervisning samt din handledning och reflektera kring detta.
Regler för forskningen
Vetenskapsrådet har satt upp regler för hur forskning ska gå till, och dem kommer vi att följa. I
reglerna ingår att den som är med i ett forskningsprojekt ska veta vad forskningens syfte är, hur den
går till och vad det innebär att vara med i projektet. Att vara med i projektet är frivilligt. I ett formulär
på nästa sida kryssar du i om du vill vara med eller inte. Om du är med i studien och sedan ångrar dig,
så kan du avbryta när som helst – det är bara att säga till forskaren eller en av kursens lärare. Alla som
är med i studien kommer att vara anonyma. När vi skriver om resultaten använder vi fiktiva namn.
Materialet som vi samlar in kommer bara att användas för forskning. Ljudinspelningar och annat
material kommer att förvaras på ett säkert sätt så att det inte sprids.
Om du har några frågor om projektet är du alltid välkommen att kontakta någon av oss!
Telefonnummer och mailadresser hittar du här nedan.

Med vänliga hälsningar,

Mona Tynkkinen & Alastair Henry

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan

Telefon 0520-22 30 00

Besöksadress:
Gustava Melins gata 2

Organisationsnummer:
202100-4052

Telefax 0520-22 30 99
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Kontaktuppgifter
Mona Tynkkinen (projektledare)
mona.tynkkinen@hv.se
tel. 0520-22 37 87

Alastair Henry (vetenskapligt ansvarig)
alastair.henry@hv.se
Tel. 0520-22 37 86

Vänligen fyll i talongen här nedan!
Samtycke
Genom att kryssa ’Ja’ och skriva under ger jag mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien. Jag
har tagit del av informationen och känner till hur studien kommer att gå till.

Genom att kryssa ’Nej’ och skriva under ger jag inte mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien.

 JA

 NEJ

Deltagarens för- och efternamn

Ort och datum

Bilaga 4 – Medgivande, studenter
Vill du delta i en studie om professionsutveckling i lärarutbildningen?
Vad handlar forskningen om?
Syftet med projektet är att pröva en utbildningsmodell som syftar till att stärka kopplingen teori och
praktik i lärarutbildningen samt studera lärarstudenters professionsutveckling och personliga
utveckling i autentiska undervisningssituationer. Fokus ligger på hur och när studenters
professionsutveckling sker och hur de upplever sitt lärande och tillvaratar de moment som kan uppstå
inom ramen för den utbildningsmodell som kursen erbjuder. Denna kunskap är av värde för att kunna
förstå och så småningom vidareutveckla lärprocesserna inom ramen för lärarutbildning. Därför är din
medverkan viktig!
Vem är forskare?
Vi som ska genomföra studien är två lärare/forskare från Högskolan Väst, Mona Tynkkinen och
Alastair Henry. Vi kommer i alla moment av studien att följa Vetenskapsrådets etiska regler för
samhällsvetenskaplig forskning.
Hur går det till?
Ni följer kursen i sin helhet så som den är upplagd. Vi kommer att filma er när ni undervisar. Syftet att
ni ska studera er egen praktik samt reflektera kring detta utifrån givna anvisningar. Vi kommer även
att filma den respons som ni får från xxxx samt er efterföljande diskussion när ni studerar er själva på
film.
Vad kommer vi att använda materialet för?
Syftet med projektet är alltså att pröva en utbildningsmodell samt studera lärarstudenters
professionsutveckling. Projektet har därför två delar. Medan en del handlar om utvecklingen av
lärarstudenters utbildning, handlar den andra delen om lärarstudenternas egen personliga utveckling och
professionsutveckling. Materialet kommer därmed att användas på två sätt: dels för att utveckla
verksamhetsförlagd utbildning och lärarutbildning, dels för forskning om lärarstudenters
professionsutveckling.
Regler för forskningen
Vetenskapsrådet har satt upp regler för hur forskning ska gå till, och dem kommer vi att följa. I
reglerna ingår att den som är med i ett forskningsprojekt ska veta vad forskningens syfte är, hur den
går till och vad det innebär att vara med i projektet. Att vara med i projektet är frivilligt. I ett formulär
på nästa sida kryssar du i om du vill vara med eller inte. Om du är med i studien och sedan ångrar dig,
så kan du avbryta när som helst – det är bara att säga till forskaren eller en av kursens lärare. Alla som
är med i studien kommer att vara anonyma. När vi skriver om resultaten använder vi fiktiva namn för
att ingen ska kunna identifieras. Materialet som vi samlar in kommer bara att användas för forskning.
Ljudinspelningar och annat material kommer att förvaras på ett säkert sätt så att det inte sprids.
Om du har några frågor om projektet (stora eller små! ), är du alltid välkommen att kontakta någon
av oss! Telefonnummer och mailadresser hittar du här nedan.
Med vänliga hälsningar,
Mona Tynkkinen & Alastair Henry

Vänligen fyll i talongen här nedan!

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan

Telefon 0520-22 30 00

Besöksadress:
Gustava Melins gata 2

Organisationsnummer:
202100-4052

Telefax 0520-22 30 99
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Samtycke
Genom att kryssa ’Ja’ och skriva under ger jag mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien. Jag
har tagit del av informationen och känner till hur studien kommer att gå till.

Genom att kryssa ’Nej’ och skriva under ger jag inte mitt samtycke till deltagande i forskningsstudien.

 JA

 NEJ

Studentens för- och efternamn

Ort och datum

