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Abstract
Sören Högberg (2015): On the Moral Dimension of Teaching: A perspective and a study of teacher students' discussions in net-based seminars.
Örebro Studies in Education 51, 323 pp.
In this dissertation, an educational perspective called the moral dimension
of teaching is developed. The work includes a theoretically informed discussion from a pragmatist point of view in which the concept of pedagogical rhythm is introduced. The concept captures the need for teachers to
regularly shift their intentions and occasionally act in contradictory ways
as a consequence of the moral which emerges from interaction in pedagogical situations. Using this perspective, criteria are developed for the characteristics of discussions of the work of teachers, which are desirable in order
for students in pre-service teacher education to have opportunities to develop their teachership.
Secondly, the educational perspective as it is conceptualised serves as a
theoretical framework for a study of discussions taking place in net-based
seminars among students in teacher education. The study consists of 14
recorded seminars in which discussions of the work of teachers are analysed in terms of content and direction for reflection. The result of the
analysis is a construction of four different focal points for processes of
making judgements: existential, performative, critical and professional.
Mainly the performative, and to some extent the critical, focal points appear to be supported by the net-based environment, although potential for
the professional focal point is found when available tools in net-based settings are used in deliberate ways.
Finally, based on these four focal points, possible future predispositions
among student teachers are deliberated. Student teachers’ future opportunities to develop a moral and epistemological authority are discussed, as well
as teachers’ general opportunities to exercise professional responsibility.
The conclusion emphasises that a perspective such as the one developed in
the dissertation is important, as it creates an understanding for the need to
educate student teachers to exercise a form of responsibility that goes beyond being accountable to society.
Keywords: pragmatism, moral dimension, teaching, teachership, pedagogical
rhythm, professional responsibility, judgement, teacher education, net-based
seminars.
Sören Högberg, School of Humanities, Education and Social Sciences.
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, sho@du.se
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Förord
Från min tid som lärare i grundskolan kan jag dra mig till minnes tillfällen
när jag i samband med starten av en lektion kommer in i klassrummet,
ställer mig framför eleverna och gör mitt bästa för att samla ihop gruppen
både fysiskt och mentalt.
Då, just då, i ett nu, i den korta stunden av väntan inför påbörjandet av
en planerad aktivitet slår det plötsligt mig att jag skulle kunna börja lektionen på ett helt annat sätt än vad jag tidigare tänkt. Utan att riktigt veta
vad jag ger mig in på har en känsla väckts i mig som säger att det blir mer
rätt att börja just så, som jag plötsligt nu tänker – som intuitionen säger
mig i stunden.
Kanske innehöll tanken något som påminde om hur jag tidigare tänkt
avsluta lektionen eller att jag såg en möjlighet att ge undervisningsinnehållet en annal vinkel? Det minns jag inte, men jag kommer ihåg att jag vågade och att det, som jag minns det, föll väl ut. Något i mina förberedelser
hade uppenbarligen inte kunnat förutse den omständighet som fick mig att
tänka om. Men vad var det som hände? Vad gjorde att jag fick impulsen
att ge mig ut på osäkert vatten?
Det är pedagogiska situationer som jag minns med värme, när det infann
sig en känsla av att vi ägnade oss åt det meningsfulla och det rätta. Kanske
var det så att vi i korta stunder kunde upplösa våra roller, jag och eleverna,
och befinna oss i en gemensam och angelägen delaktighet inför undervisningens innehåll? Jag vill tro det. Jag minns i vilket fall dessa stunder som
meningsfulla och äkta, kanske eftersom jag som lärare blev beroende av
den kommunikation som växte fram.
Efter att både ha arbetat som lärare och på senare tid som lärarutbildare
har jag under min tid som doktorand haft privilegiet att få återvända till
minnesbilder som den jag återgivet från min tid som lärare i grundskolan.
Det har nästan varit som att sluta en cirkel. Det har alltid gnagt en känsla i
mig att det är hopplöst svårt att kunna tala om lärares arbete på ett sätt
som svarar mot vad jag uppfattar som viktigt.
När jag nu i mitt avhandlingsarbete har ägnat mig åt att utveckla ett
perspektiv som jag valt att kalla lärarskapets moraliska dimension har det
för mig varit en fantastisk resa att försöka förstå och begreppsliggöra lärares arbete. Kanske förstod min handledare Tomas Englund det redan från
första stund? I samband med vårt första möte ställde du frågor som fick
mig att knyta an till den frustration jag känt inför svårigheten att tala om
lärares arbete och att sätta ord på den interaktion som växer fram i pedagogiska situationer. Tack Tomas för din förmåga att med små medel ge
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mig värdefulla förslag att gå vidare med. Det har gjort att jag hela tiden
känt ditt förtroende att fortsätta utforska de frågor som jag känt som angelägna. Handledningsstunderna med dig har alltid verkat inspirerande. De
har betytt oerhört mycket för mig.
Tänk att jag också fick förmånen att samarbeta med dig Eva Hultin,
även du min handledare som betytt så mycket för mig under dessa år. Du
tog emot mig med öppna armar, med en fantastisk förmåga att både ställa
krav på mina texter och samtidigt hela tiden ge mig uppmuntran att fortsätta och alltid har du varit närvarande. I avhandlingsarbetets senare skede
har du varit ovärderlig för mig. Tack Eva!
Jag vill rikta ett särskilt tack till Jan Grannäs, Anneli Frelin och Marianne Öberg-Tuleus som i samband med processens formella gång gett mig
konstruktiva kommentarer att arbeta vidare med. Jag tänker på slutseminariet, halvtidsseminariet och när jag tidigt la fram mitt avhandlings-PM.
Inte kunde jag väl ana vid något av dessa tillfällen hur mycket arbete som
återstod.
Det är förstås så att ett arbete som pågår under fem år influerats av
många andra viktiga personer. Under min doktorandtid har alla ni i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser utgjort ett sammanhang som
jag med tiden förstått att uppskatta mer och mer. Jag önskar er all lycka i
framtiden. Jag tänker också på alla de tågresor när vi åkt fram och tillbaka
till Örebro och fört samtal om våra projekt. Speciellt har det också varit att
som en av tre ”early birds” tillsammans med dig Giulia Messina Dahlberg
och dig Olga Viberg nu kunna konstatera att vi alla tre ”flyger i mål” ungefär samtidigt. Härligt! Nu snart är det fler i falugänget som står på tur.
Anna Annerberg, Anna Teledahl, Edgar Napoleon Assiimwe, Eva-Lena
Erixon, Lena Gleisner Villasmil, Megan Case och Veronica De Majo lycka
till! Vi ses i Kavalla! Ett särskilt tack till dig Megan som hjälpt mig med
översättningsarbetet.
Jag vill också rikta ett tack till Ulrika Tornberg, David Lifmark, Mats
Tegmark, Sara Irisdotter Aldenmyr och Torsten Blomkvist för att ni vid
olika tillfällen engagerade er i min text.
Tack också Hans Kinell, min granne som knackade på min dörr och erbjöd sig att korrekturläsa texten precis som också Torsten Welin och AnnaMaria Dahlén gjorde de sista självande dagarna innan allt skulle gå till
tryck. Era påpekanden och kommentarer har haft betydelse.
Men vad vore mitt avhandlingsarbete om inte ni informanter hade ställt er
positiva till att delta i min studie. Jag har lyssnat till era röster så mycket
nu att jag tror mig känna er. Jag är fylld av respekt för era tankar om lärares arbete och hoppas verkligen att ni trivs med det ni gör idag.
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Och sen, vad vore väl livet utan en trygg tillvaro från vilken jag gjort mina
utflykter i avhandlingsarbetets värld. En tillvaro som jag förstås tagit alltför given när jag gått upp i mig själv och mina tankar. Min kära familj är
mig ett stort stöd och du Anita är den självklarhet jag utgår ifrån.
Falun i oktober 2015
Sören Högberg
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DEL I

LÄRARSKAPETS MORALISKA DIMENSION
OCH
ÖNSKVÄRDA SAMTAL OM LÄRARES ARBETE



Kapitel 1. Utgångspunkt, intresse och syfte
I denna avhandling upparbetas ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som
ges namnet Lärarskapets moraliska dimension. Med stöd i en teoretiskt
informerad diskussion begreppsliggör jag successivt i avhandlingens första
del perspektivets fokus för att därefter i dess andra del redovisa en analys
och en värdering av lärarstuderandes agerande i nätbaserade seminariesamtal, när dessa samtal innehållsmässigt handlar om lärares arbete. Avhandlingen avslutas i en tredje del, där del ett och två knyts samman i diskussioner om skilda konsekvenser av lärarstuderandes samtal givet perspektivet
lärarskapets moraliska dimension.
För avhandlingens empiriska forskningsobjekt – nätbaserade seminariesamtal i lärarutbildning – innebär perspektivet att fokus riktas mot de sätt
studerande talar om lärares arbete, där olika sätt att kommunicera lärares
arbete antas leda till skilda omdömesbildande processer.
Föreliggande avhandlingsarbete är inspirerat av pragmatism och speciellt
av vad Dewey (1922:190) syftar på med omdömesbildande processer när
han säger:
Deliberation is an experiment in finding out what the various lines of possible actions are really like. It is an experiment in making various combinations of selected elements of habits and impulses, to see what the resultant
action would be like if it were entered upon. But the trial is in imagination,
not in overt fact.

Lärarstuderandes liksom verksamma lärares omdömesbildande processer
fungerar som riktningsgivare för avhandlingsarbetet eftersom jag söker
efter önskvärda konsekvenser av att tala om lärares arbete på ett sätt som
tar utgångspunkt i att lärares arbete har en moralisk dimension. Mitt intresse är riktat mot tre skilda praktiker som inledningsvis antytts: lärares
arbete, lärarutbildning och pedagogiskt didaktisk forskning. Genom att
fokusera på hur lärares arbete kommuniceras och skulle kunna kommuniceras eftersträvar jag att bidra med kunskap som äger beröringspunkter
med respektive praktik på olika sätt. Avhandlingens bidrag till den pedagogiskt didaktiska forskningen kan förhoppningsvis sammanfattas som
förnyade möjligheter att uppmärksamma, förstå och värdera samtalsprocesser, vilka innehållsligt handlar om lärares arbete.
Det är ett bidrag som jag placerar i ett sociopolitiskt forskningsfält av
pedagogisk didaktisk forskning, där didaktiska frågor fokuserar undervisningens politiska och moraliska dimension (se Englund 1996b). De inrikt-
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ningar1 inom detta fält som sätter fokus på frågor om elevers meningsskapande processer respektive undervisningens potentiella meningserbjudanden kan sägas utgöra centrala teman för avhandlingen eftersom mitt
intresse består av att förena frågor om elevers responser i pedagogiska
situationer med frågor om lärares potentiella agerande. Detta bör som jag
ser det också äga relevans för både lärarutbildningens praktik och lärarprofessionens interna samtal om lärares arbete.
Mitt intresse som genomsyrar avhandlingen utmärks av en strävan att
tala om lärares arbete på ett sätt som förefaller att trängas undan i en tid
av nyliberal utbildningspolitisk diskurs. När så också den svenska skolan,
ett halvtannat decennium in på 2000-talet, står inför sjunkande skolresultat i nationella och internationella utvärderingar och det förs otaliga debatter om den svenska skolan i kris, i huvudsak inom ramen för denna diskurs, menar jag att det både finns skäl till och att det växer fram ett behov
av att tala om lärares arbete som sätter lärarskapets moraliska dimension i
centrum.
Att avhandlingen tar sig an utmaningen att utveckla och begreppsliggöra
lärarskapets moraliska dimension är ett intresse framvuxet ur en reaktion
på en dominerande diskurs, vilket i Deweys (1922:89) termer skulle kunna
uttryckas som en impuls till att uppmärksamma lärares arbete på ett annat
sätt och söka efter önskvärda förändringar i hur lärares arbete kommuniceras, exempelvis som en konsekvens av att kvalitet i skolans verksamhet
alltmer fått kvantitativa mått med fokus på ökad måluppfyllelse. Mitt intresse att upparbeta ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv bottnar i en övertygelse om att de sätt vi talar om lärares arbete också har avgörande betydelse för de sätt vi närmar oss frågor rörande lärarstuderandes möjligheter
att bland annat i nätbaserad utbildning utveckla sitt lärarskap.
Men innan jag formulerar avhandlingens syfte avser jag att ytterligare
förtydliga avhandlingens utgångspunkt och mitt intresse genom att utveckla hur de tre ovan nämnda praktikerna lärares arbete, lärarutbildning
och pedagogiskt didaktisk forskning var för sig och i relation till varandra
bildar grund för framväxten av avhandlingens syfte.

Moralisk dimension i lärares arbete
Jag menar att avhandlingens utgångspunkt, att lärarskapet har en moralisk
dimension, är rimlig och relevant eftersom lärares arbete alltid förutsätter
ett agerande med moraliska implikationer från lärarens sida i förhållande
1

I kapitel tre under rubriken ”Önskvärda intentioner, moraliska ställningstaganden
och stöd i pedagogisk didaktisk forskning” lyfter jag fram ett antal arbeten från
detta fält som tillkommit i en svensk kontext.
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till elever, föräldrar, myndigheter, politiker, arbetskamrater med mera. Att
agera som lärare kräver ställningstaganden för vad som i det pedagogiska
sammanhanget är att betrakta som bra eller dåligt och rätt eller fel (jfr
Hansen 2007:8). Detta innebär också att det i den interaktion där läraren
är involverad med andra människor växer fram en mer eller mindre uttalad
skyldighet att redovisa sina attityder, förhållningssätt och utförda handlingar inom ramen för yrket oavsett om det rör sig om lärarstuderandes
verksamhetsförlagda utbildning eller verksamma lärares vardagliga arbete.
Min förförståelse utifrån att ha arbetat som lärare och lärarutbildare säger mig också att tidigare forskning som berör lärarskapets moraliska dimension på ett omedelbart och träffande sätt undersöker vad som i läraryrket uppfattas som svåra och ständigt obesvarade frågor. Det kan jämföras med den kritik som tilldelats en stor del av den pedagogiska forskningen, vilken grundats i att forskningspraktiken på ett avgörande sätt skiljer
sig från lärares arbete när fokus sätts på en väl avgränsad fråga som sedan
systematiskt bearbetas. Eftersom lärare alltid har att agera i en praktik
menar Claesson (2011:13) att ”det som händer här och nu i klassrummet,
vinner över intresset för forskning” och följaktligen får forskningens resultat också svårt att vinna genomslag. Jag vill hävda, bland annat mot denna
bakgrund, att ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som tar utgångspunkt i
att lärarskapet har en moralisk dimension i hög grad leder till en forskningspraktik som står nära frågor i lärares praktik.
Att som lärarstuderande successivt ta ett allt större ansvar för arbetet
som lärare är enligt min erfarenhet detsamma som att påbörja ett yrkesliv i
osäkerhet över det egna agerandet och att ändå ständigt både tänka och
agera framtidsinriktat. Tillvaron som lärare innehåller konstant en mångfald av frågor som: Gjorde jag rätt? Hur rättar jag till det som blev fel?
Blev det bra för mina elever idag? Låg undervisningen på en för hög nivå
för Jakob under förmiddagslektionen? Vad behöver gås igenom nästa
gång? Vilka utmaningar behöver Amanda? Borde undervisningsinnehållet
vinklats annorlunda? Ska jag försöka styra diskussionen i annan riktning?
Kanske jag skulle väntat med introduktionen av ett nytt arbetsområde tills
elevernas förförståelse är större? Hur gör jag nu när förståelsen av dagens
tema skiljer sig så mycket åt i elevgruppen? Hur mår Karin? Är det ingen
som bryr sig om henne? Hur kan jag stödja henne till att finna mening med
skolarbetet? Vilka behöver ägna mer tid åt dagens innehåll? Hur kan jag
stimulera eleverna till att prata med varandra? Kan jag ställa högre krav på
Lisbeth? Vilka elever fick sämre förutsättningar att komma till tals under
eftermiddagens moment? Kan jag ge dem nya möjligheter? Vågar jag gå
emot kollegiet för mina elevers skull? Kan det vara rimligt att frångå den
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policy som satts upp när jag ser att några elever i klassen far illa av alla
krav? med mera, med mera.
Hur lärare ska bemöta alla de frågor som kontinuerligt finns närvarande
när lärarskapet utövas kan aldrig på förhand med bestämdhet fastställas,
vilket också komplicerar diskussionen om hur lärarstuderande ska förbereda sig för yrket. Det är heller inte givet att vi i efterhand kan konstatera
vad som hade varit det rätta att göra i en komplex pedagogisk situation.
Men likväl har lärare ett ansvar att kontinuerligt och aktivt agera i de pedagogiska situationer som växer fram. Det är deras arbete. Coulter, Coulter, Daniel, Decker, Essex, Naslund, Naylor, Phelan och Sutherland
(2007:6) uttrycker det på följande sätt:
Clearly knowing what to do is not enough; teachers have to act. The shift
from knowing to acting, however, entails a change in the kind of judgment
required: judging praxis involves phronesis or practical judgment, which involves doing the right thing at the right time for the right reasons with the
right people (and thus its importance for teaching). Like theoretical judgment, practical judgment involves knowledge and virtue, but different kinds
of knowing and different forms of virtue are emphasized.

Hugh Sockett (1993) menar på motsvarande sätt att lärarprofessionalism
står på en moralisk grund, det vill säga att lärares arbete alltid sker i ett
sammanhang innebärande att vad som är rätt och vad som är fel inte enbart låter sig besvaras med generella svar utan måste också sökas i relation
till varje enskild situation. Cherryholmes (1999:32) fastslår dessutom att
pedagogiska situationer ibland kräver lärares kontroll av elever, ibland
förståelse för deras situation och åter ibland uppmuntran till elevers emancipation från socialt förtryckande relationer.
Det finns därför anledning att försöka utveckla nyanserade sätt att
kunna tala om lärares agerande, också när motsägelsefullt agerande tycks
förekomma. Detta bör göras, som jag ser det, på ett sätt som återspeglar
kvalitet i bemärkelse av kvalitativa skillnader. Jag menar att det finns ett
värde i att kunna tala om kvalitativa skillnader i åtskild horisontell mening
utan inbördes rangordning utöver en kvalitetsdiskurs med mer kvantitativt
olika och hierarkiskt ordnade vertikala kriterier. Detta eftersom fokus på
konkurrens och olikheter i kvantitativ mening främjar vissa kvaliteter men
åsidosätter andra (Bergh 2010:283).
Denna önskan återspeglar att det finns ett värde i att tala om lärares arbete på sätt som sätter samman kvalitativ variation med skilda intentioner i
olika situationer. Samtidigt som mönster i variationer av intentioner kan
värderas i förhållande till övergripande ambitioner, vilket ger ett annat
fokus jämfört med frågor om principfast målinriktat agerande med fokus
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på elevers måluppfyllelse. Därmed inte sagt att frågor om elevers lärande i
termer av måluppfyllese är oviktiga, tvärtom, de är en del av den bakgrund
som är av betydelse för framtida arbete i pedagogiska situationer.
Sammantaget bildar detta intresse en riktning som jag menar kan sammanfattas som ett nödvändigt dubbelseende lärare behöver utveckla, där
en kontinuerlig tillbakablick och framåtblick förenar vad som utmärker
lärares agerande. I lärararbetets vardag kan ett sådant dubbelseende ta sig
uttryck i en integration av frågor som ”Hur gick det idag?” och ”Vad gör
vi i morgon?” Två frågor som båda bär på en moralisk dimension, där
etiska och didaktiska ställningstaganden är avgörande för de svar som
framträder. Mitt intresse kan mot denna bakgrund formuleras som en önskan att möjliggöra ett sätt att tala om lärares arbete som samtidigt både tar
utgångspunkt i kontextuella villkor och tar sikte på önskvärda intentioner.
Ett avgörande intresse för avhandlingsarbetet är med andra ord att begreppsliggöra ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv på lärararbetets praktik
som svarar mot lärarskapets moraliska dimension och lärararbetets interna
villkor, vilket både legitimerar och öppnar för kritik av enskilda lärares
agerande respektive lärarkårens agerande i stort.

Omdömesbildande processer i lärarutbildning
Kommunikation om lärares arbete utgör i högsta grad ett centralt innehåll
i lärarutbildning, vilket gör att det alltid kommer att finnas anledning att
ställa frågor om lärarstuderandes möjligheter att inom dess ram via ett tal
om lärares arbete kunna utveckla sitt lärarskap. Det är frågor som innehållsmässigt sätter fokus på lärares förmåga att, med stöd i etiska och didaktiska överväganden, interagera med elevgrupper.
Det är också frågor som berör i vad mån dessa överväganden inom ramen för lärarutbildning leder till tillvägagångssätt som kan uppmärksammas som rätta och rimliga, när blivande lärare interagerar tillsammans med
elever i såväl avgränsade pedagogiska situationer som i pedagogiska situationer över tid. Sockett (1992:544) hävdar till och med att utan “moral
education for teachers” kommer lärare inte att kunna möta de problem
deras arbete kräver2.

2

Referensen till Sockett riskerar att leda fel i förhållande till avhandlingens moralfilosofiska inplacering om ”moral education for teachers” uppfattas som en uppsättning moraliska ställningstaganden som lärare behöver omfattas av. Jag menar att
vad Sockett säger är att lärare behöver utveckla en medvetenhet om lärarskapets
moraliska dimension, vilket utgör i det närmaste en motsatt förståelse av moralbegreppet. För en tydligare förklaring av avhandlingens användning av begreppet
moral se under rubriken ”Moralfilosofisk inplacering” längre fram i detta kapitel.
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När nyexaminerade lärare påbörjar sitt yrkesliv vittnar också många om
de svårigheter och den ”praktikchock” (Fransson 2001:193) som infinner
sig när ansvar för det pedagogiska arbetet ska axlas. Det är då inte ovanligt
att kritiska frågor i förhållande till lärarutbildning kan uppstå. Det kan
handla om varför utbildningen inte innehållit tillräcklig förberedelse för att
hantera de processer som uppstår i förhållande till elever, föräldrar och
kollegor och inte minst elever emellan eller att undervisning i princip aldrig
kan genomföras såsom planerats, att vardagen innehåller en mångfald av
problem som parallellt måste bemötas liksom att alla prioriteringar som
görs alltid kan kritiseras utifrån alternativa infallsvinklar, med mera. Det
rör sig om en rimlig och relevant kritik, men samtidigt i viss mån kanske
oundviklig, eftersom steget från att vara studerande med ansvar för den
egna utbildningen till att ansvara för andra människors utveckling innebär
ett förändrat ansvarstagande och ett förändrat omdömesgillt agerande i
interaktion med andra.
Ur den frustration som kan infinna sig när nyutexaminerade lärare söker
svar på hur de kan och bör respondera i pedagogiska situationer för att få
vardagen i skolan att fungera är det tyvärr min erfarenhet att vissa uppfattningar också befästs, som att lärares sociala arbete kräver en särskild
avgränsad kunskap och att undervisning och kunskapsbildning kräver en
annan (se Thornberg 2006:96). Det är också en åtskillnad som kan uppstå
som en konsekvens av skilda forskningspraktikers traditioner att sätta
fokus på en särskild problematik, tränga ner djupt i en fråga för att ur en
mer eller mindre avgränsad kontext söka svar.
En sådan åtskillnad mellan å ena sidan vad som inte sällan beskrivs som
ledarskapsförmåga och å andra sidan relevant kunskap knutet till ett ämne
menar jag äger en problematik3 vars två skilda fokus kan leda till ett osynliggörande av centrala aspekter av lärares arbete, det vill säga det som sker
om kunskapsbildande processer inte förenas med moraliska och omdömesbildande processer. Det är också en kritik, i huvudsak uttryckt som en
avsaknad av en problematisering av didaktiska val, som riktats mot den
forskning som satt lärandet i fokus (Englund 2007b:12, Biesta 2013:76).
På motsvarande sätt kan även misstanke riktas mot att kommunikation
om lärares arbete avstannar i enbart ett konstaterande av möjligheter när
3
Det är en åtskillnad som även kan spåras i lärarutbildningars uppdelning i olika
områden, som förvisso enligt Högskoleförordningen (1993:100, Bilaga 2) ska vara
integrerade men som i huvudsak ses som möjliga att avgränsa från varandra. Å ena
sidan fastläggs att utbildningen ska bestå av ett ämnes- och ämnesdidaktiskt område och å andra sidan ett område benämnt som utbildningsvetenskaplig kärna. Till
detta tillkommer verksamhetsförlagd utbildning som ett tredje område knutet till de
båda övriga.
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didaktiska handlingsalternativ sätts i fokus, med konsekvens att vissa innehållsalternativ indirekt legitimeras (Westlin 2000:91). Det vill säga att
skilda handlingsalternativ blir till möjligheter som aldrig prövas i relation
till skilda kontextuella och allmändidaktiska villkor. Jag uppfattar också
att lärarkåren i stort saknar termer och begrepp som binder samman kunskapsbildande och omdömesbildande dimensioner när all den komplexitet
som lärare står inför behöver bearbetas (se Colnerud 1997:103, Sockett &
LePage 2002). Det ligger följaktligen i avhandlingens intresse att till en del
kompensera denna brist.
Utöver detta innehållsliga intresse för lärarstuderandes samtal i lärarutbildning om lärares arbete, startar också avhandlingsarbetet i ett intresse
för den påverkan lärarutbildningens nätbaserade former kan ha för det
innehållsliga samtalet. När nu lärarstuderande efter millennieskiftet kan
utbilda sig till lärare via nätbaserad utbildning förefaller det relevant att
fråga sig om utbildningens form kan ge förändrade förutsättningar för
kunskapsbildande respektive omdömesbildande processer när studerande
möts i nätbaserade seminarier. Framväxten av lärarutbildning via nätet är
en avspegling av en omfattande digital revolution som under decennierna
före och efter år 2000 förändrat människors kommunikationsvillkor i snart
sagt hela vår värld. Den centrala undervisningsformen i lärarutbildning har
också successivt utvecklats till att utgöras av seminariet4 och det samtal om
lärares arbete som lärarstuderande där för tillsammans med representanter
för lärarutbildningen.
Mot en sådan bakgrund urskiljs också ett intresse att försöka förstå den
nätbaserade seminarieformens villkor för lärarstuderandes möjligheter att
utveckla sitt lärarskap. Det ligger i detta inte något primärt intresse att
jämföra campusutbildning med nätbaserad utbildning. Men att studera det
nätbaserade seminariets betydelse innebär med nödvändighet ett särskilt
beaktande och en analys av villkor för samtal via nätet. Att studera den
nätbaserade lärarutbildningen i sin helhet faller på sin egen orimlighet,
varför en avgränsning görs till nätbaserade seminarier inom avslutande
kurs i utbildningen vid ett av landets lärosäten, där studerande samtalar
om lärares arbete utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär att det är en begränsad mängd av lärarstuderandes
4

Här avses den innebörd av seminariet som utvecklats inom universitetsvärlden.
Det är en utveckling som fått genomslag efter Högskolereformen 1977 när all lärarutbildning sammanfördes i en och samma högskoleorganisation. Begreppet
seminarium som det används i avhandlingen ska därför inte förväxlas med den
seminarietradition som lärarutbildning mot yngre åldrar också omfattats av, med
vilket avses en tradition som kan liknas vid det sätt gesäller gick i lära hos mästare
(Hartman 1995:74).
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agerande i reflekterande samtal över lärares arbete som utgör avhandlingens empiri.
När samtal förs i nätbaserade seminarier kan vi förvänta oss att särskilda kommunikationsvillkor är relaterade till aktuellt digitalt medium,
vilket rimligtvis bildar förutsättningar i termer av både svårigheter och
möjligheter för reflekterande samtal av betydelse för både kunskapsbildande och omdömesbildandeprocesser gällande det lärarskap de studerande förväntas utveckla, eller åtminstone påbörja sin utveckling av
inom ramen för deras lärarutbildning.
Ett intresse för avhandlingen kan mot denna andra kontextuella bakgrund formuleras som en önskan att förstå lärarstuderandes samtal om
lärares arbete också i relation till det nätbaserade seminariets kommunikationsvillkor med de riktningar i samtal som där tar form.

Med pragmatism som utgångspunkt för forskning
När nya former för lärarutbildning växer fram som en konsekvens av en
omfattande teknikutveckling och frågor väcks rörande lärarstuderandes
möjligheter att utveckla sitt lärarskap via nätet saknas enligt min mening
ett samtal om omdömesbildande processer, viktiga för lärarstuderande att
genomleva i lärarutbildning för att kunna ta sig an lärarskapets ansvar.
Nya former för lärarutbildning aktualiserar på ett vitaliserande sätt relationen mellan mål och medel med frågor om i vilket syfte lärarutbildningen bedrivs, vilka förmågor som framstår som centrala för lärarstuderande att utveckla och inte minst vilka innebörder vi lägger i lärares
arbete, med mera. Den problembild jag vill lyfta fram är att det i talet om
lärares arbete i stort saknas ett innehåll, giltigt för de vardagssituationer
som lärare står inför i sitt arbete, oavsett om diskussionen förs i offentlig
debatt, i utbildningspolitiska sammanhang eller inom ramen för lärarutbildning, vilket utgör skäl till att i avhandlingen ta utgångspunkt i att lärares arbete och därmed också lärarskapet har en moralisk dimension.
Att inom ramen för ett avhandlingsarbete närma sig frågor rörande lärares arbete och lärarutbildning låter sig självklart göras på många skilda sätt
med skilda teoretiska utgångspunkter. Men med utgångspunkt i en syn på
lärares arbete som innehållande en moralisk dimension finner jag att
pragmatismen erbjuder redskap för en sådan ansats.
Pragmatismen, säger Cherryholmes (1999:38), ägnar sig åt att söka
skillnader och sortera bland skilda aktiviteters konsekvenser som man
kommer i kontakt med för att om möjligt finna och konstruera alternativa
tillvägagångssätt i tillvaron. Det rör sig om ett sökande efter förslag till
aktiviteter som förhoppningsvis leder till mer önskvärda konsekvenser.
Pragmatismen är en respons och ett ifrågasättande av den del i en modern-
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istisk strävan som försöker finna absoluta sanningar, men utgör också en
opposition i förhållande till en postmodernistisk hållning där inga svar står
framför andra.
I enlighet med en pragmatisk tradition menar Cherryholmes (1999:110)
att skilda val inte är likvärdiga i och med att de i olika grad leder fram till
vad som i sammanhanget kan betraktas som konstruktiva och önskvärda
konsekvenser. Det finns med andra ord en sociopolitisk relevans med avseende på kvaliteten i konsekvenserna som gör att pragmatismen intresserar
sig för handlingars moraliska dimension (Englund 1996b). Jag menar således att en strävan i enlighet med pragmatismens forskningstradition står
väl förenlig med den strävan som växer fram i lärares praktik med den
tillbakablick och framåtblick som i lärares arbete kontinuerligt kräver sina
svar.
Med utgångspunkt i att betrakta lärarskapet som innehållande en moralisk dimension och genom att fördjupa denna diskussion menar jag att det
finns potential att överbrygga avstånd mellan pedagogisk forskning och
pedagogisk praktik. Genom att vidareutveckla och begreppsliggöra lärarskapets moraliska dimension kan talet om lärares arbete förankras i forskning samtidigt som ett närmande kan ske till det sammanhang som lärare
befinner sig i och till den kommunikation om pedagogiska situationer i
lärares arbete som utgör villkor för yrkets utövande. Ett sätt att kommunicera lärares arbete som rimligtvis också kan betraktas som önskvärt inom
ramen för lärarutbildning.
Avhandlingsarbetets ambition att utveckla ett pedagogiskt didaktiskt
perspektiv som ges namnet Lärarskapets moraliska dimension föranleder
därför i ett första steg ett klarläggande av dels begreppet perspektiv i relation till begreppet dimension, dels en moralfilosofisk inplacering och bestämning av vad som åsyftas med en moralisk dimension.

Relationen perspektiv och dimension
Med begreppet perspektiv menas i avhandlingen ett visst sätt att uppmärksamma lärares arbete, med konsekvens att särskilda aspekter som inryms i
lärares arbete lyfts fram och betonas, samtidigt som andra aspekter nedtonas och får träda tillbaka. Att utveckla ett perspektiv kan på så sätt liknas
vid att ställa en viss typ av frågor, i detta fall frågor som uppmärksammar
moraliska aspekter av lärares interaktion med elever och undervisningsinnehåll i pedagogiska situationer. Varje perspektiv inrymmer som en konsekvens därav följaktligen implicita förgivettaganden, som när ett visst perspektiv anläggs på en pedagogisk situation lämnas ouppmärksammade.
Det kan exempelvis innebära att sakförhållanden, som vid en perspektivförändring framstår som djupt problematiska och i det närmaste gränsar
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till det felaktiga (Säfström 1999:238), osynliggörs om inte pedagogiska
situationer betraktas omväxlande ur skilda perspektiv. Mitt intresse, eller
vad som i Deweys (1922:96) termer uttrycks som en impuls, till att söka
efter ett förändrat sätt att tala om lärares arbete kan förklaras av just känslan av att något inte känns rätt.
Med begreppet dimension avses i avhandlingen på motsvarande sätt de
svar på frågor som ställs utifrån ett perspektiv. Att tala om lärarskapets
moraliska dimension får därför innebörd av att vara de svar som framträder av en viss perspektivering, vilket följaktligen leder till att jag genom att
använda begreppet dimension inte gör anspråk på att ge ett allomfattande
svar. Däremot gör jag med stöd av dimensionsbegreppet anspråk på att det
finns ett värde i att tala om lärarskapets moraliska innehåll. I detta fall i
förhållande till vad jag inledningsvis uttryckt i termer av sätt att tala om
lärares arbete, vilka förefaller att trängas undan i en dominerande diskurs.
De Cortinas (2009:xxiv-xxv) beskriver dimension som ”extensions in different domains of sense”, vilket för avhandlingen motsvarar ett resultat av en
utsträckning av lärarskapet där vissa aspekter skjuts fram i förgrunden och
där andra aspekter står kvar i bakgrunden. Att närmare ge uttryck för vad
som sätts i förgrunden svarar mot mitt intresse med föreliggande arbete,
vilket inledningsvis kräver en övergripande moralfilosofisk inplacering.

Moralfilosofisk inplacering
Med stöd i pragmatismen och Deweys (1916/2009:409) teorier om moral
tas avstånd från tanken om moral som något avskilt och fritt stående, som
separerat från kunskaper eller som ett samvete skilt från medvetande. Den
bestämning av moralbegreppet som görs inför avhandlingens arbete innebär således att moral inte ska förstås som en inre egenskap i människor och
följaktligen heller inte något som kan omsättas i universella moralkriterier
(se Arneback 2012:42). Tvärtom, förstår jag moral som en del i lärares och
elevers handlingar vilken växer fram i interaktion dem emellan och skapar
ett sammanhang över tid (se Hansen 1992).
Detta betyder att perspektivet lärarskapets moraliska dimension inte heller ska kopplas samman med den skolbildning som kallats för ”moral
education” där lärares arbete diskuteras inom ramen för ett formellt uppdrag i lärares praktik, ofta med grund i Carol Gilligan och Lawrence Kohlbergs arbeten (Hansen 2001b:827). Denna förståelse kan i en svensk kontext i skolors praktik ofta benämnas som ”värdegrundsarbete” (se Hultin
2015) och beskrivs av Hansen (2001b:827) som ett övervägt och medvetet
arbete att överföra vissa värderingar, attityder, dispositioner eller övertygelser till elever. En sådan normativ ansats står med andra ord inte i överensstämmelse med den bestämning av lärarskapets moraliska dimension
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som avhandlingsarbetet syftar till5 och är heller inte förenlig med John
Deweys moralfilosofi eftersom frågor om moral alltid står i förhållande till
en föränderlig kontext (Englund 2015:3).
Den moralfilosofiska inplacering som jag gör står istället i hög grad i
överensstämmelse med vad Hansen (2001b:827) beskriver som ”a pedagogical- or practice-centered view of the moral”. Men detta avser han att
moral förstås som en konsekvens av den praktik som utmärker pedagogiska situationer. Genom att formulera en förståelse av lärares arbete som
en praktik inkluderar Hansen (2001b:842) också ett moraliskt ansvar för
lärare att sätta sig in i elevers situation, försöka bidra till deras växande,
utveckla en rik och omfattande förståelse för det ämne som han eller hon
undervisar i och agera i förhållande till en tradition. Det är ett moraliskt
ansvar som involveras i lärarskapet, vilket liksom moralen växer fram i
lärares arbete som praktik.
När jag i avhandlingen använder termen lärares arbete svarar det mot en
förståelse av lärares arbete som praktik där termen lärarskap avser det
ansvar jag inkluderar i lärares arbete. Genom att i avhandlingen utveckla
ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som jag benämner Lärarskapets moraliska dimension avser jag följaktligen också att sätta fokus på det ansvar
som lärare har i den praktik som växer fram.
Med begreppet moral avser jag dessutom en vidare innebörd än vad som
skulle kunna uttryckas som enskilda lärares önskningar och intressen.
Misstaget ligger i, säger Dewey (1916/2009:407), att ”göra en åtskillnad
mellan intresset och jaget och utgå från att det senare bara är ändamålet
för vilket intresse av saker och handlingar och annat bara är medlet”.
Denna dualistiska tanke som Dewey reagerar mot menar också Hansen
(2001b:828) leder till en förståelse av moral som antingen deontologisk,
pliktetisk eller konsekvensetisk och säger samtidigt att inget av dessa synsätt ”can capture the moral dimensions of teaching”.
Istället för att förstå moral som knutet till person ges moralbegreppet i
avhandlingen en betydelse där moral avser ett sammanhang och ett skeende av pedagogiska situationer med ett undervisningsinnehåll (se Englund
2015:2). För att överhuvudtaget utgöra ett pedagogiskt sammanhang förutsätter det goda intentioner från lärares sida (Hansen 2001b:828). På så
sätt förstås den moraliska dimensionen som en ständigt närvarande aspekt
5
Däremot kan den del i skolbildningen ”moral education” som försöker beskriva
normativa förslag för att kommunicera värderingar och ställningstaganden (Hansen
2001b:827) äga sin giltighet i avhandlingen, då med avseende på lärarutbildning.
Men vad Hansen syftar på i sin redogörelse för ”moral education” avser lärares
arbete i en skolkontext och ett arbete som inte har följdverkningar för den innebörd i moralbegreppet som här används.
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av lärarskapets ansvar och lärares arbete som praktik. Dewey säger
(1916/2009:411):
Det man lär sig och tillämpar i en mål- och samarbetsinriktad verksamhet är
moralisk kunskap, oavsett om vi betraktar den som sådan eller inte. För den
bygger upp ett socialt intresse och utvecklar den förståelse som krävs för att
omvandla intresset till en verksam praktik.

Detta att moral alltid är förenad med människors samspel sammanfattar
Arneback (2012:43) genom att beskriva John Deweys moralfilosofi som tre
samspelande element där ”moral uppstår i interaktion, strävan efter förändring och moralisk fantasi som reflekterande process”.
Oavsett om pedagogisk verksamhet tilldrar sig i praktikerna lärares arbete eller lärarutbildning kan följaktligen konsekvenser av den moral som
växer fram förstås i termer av möjliga dispositioner inför framtida agerande. Dewey (1916/2009:412) säger:
(O)m studierna bedrivs under förhållanden som är gynnsamma för insikten
av deras sociala betydelse, stimulerar de det moraliska intresset och utvecklar den moraliska inlevelsen. [---] Ett öppet sinnelag, uppriktighet, ärlighet,
vidsynthet, noggrannhet, beredvillighet att påta sig ansvar för att utveckla
idéer, alla är de moraliska egenskaper.

Med denna förståelse av moral finner Dewey (1916/2009:413) det centralt
att tala om skolan som ett samhälle i sig ”med allt vad det innebär” eftersom det är i pedagogiska situationer som också moralen växer fram, när
lärare och elever gemensamt interagerar med varandra. Det är en förståelse
av moralbegreppet som genomsyrar avhandlingsarbetet både när det
kommer till avhandlingens teoretiska upparbetning av ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv och i avhandlingens empiriska undersökning.
I sammanhanget bör nämnas att benämningen moralisk dimension, istället för etisk dimension, särskilt poängterar att fokus i lärares arbete utgörs
av ett agerande i interaktion med elever. Från etikforskningens horisont
görs en distinktion mellan dessa begrepp på så sätt att moral betecknar mer
oreflekterade handlingsnormer såsom de tar sig uttryck i mänsklig samlevnad, det vill säga det som människor gör, medan etik betecknar ett mer
medvetet och vetenskapligt reflekterande över vad som kan betraktas som
rätt eller fel agerande i specifika situationer (Colnerud 1995:11). Det senare motsvarar således mer det människor säger att de skulle göra om de
befann sig i en motsvarande situation.
Överfört till kontexten lärares arbete i skola respektive lärarstuderandes
samtal i lärarutbildning skulle det kunna uttryckas som att lärares arbete i
pedagogiska situationer tillsammans med elever har en moralisk dimension
medan lärarstuderandes reflektion över den moraliska dimensionen i lära-
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res arbete skulle kunna förstås som etisk. Denna gränslinje mellan vad som
kan förstås som moraliskt respektive etiskt är emellertid inte självklar
bland annat som en följd av svårigheten att avgöra vad som utgör en oreflekterad handlingsnorm. Det är heller inte självklart att ett etiskt ställningstagande äger överensstämmelse med ett senare i tid moraliskt agerande, liksom att ett etiskt reflekterande inom ramen för lärarutbildning
inte kan äga rum utan att moralen också där växer fram i seminariesamtal
på motsvarande sätt som i pedagogiska situationer i en skolmiljö.
Sammanfattningsvis betyder detta att jag placerar moralbegreppet i
pragmatismen i överensstämmelse med Deweys (1922:8-10) kritik av separationen mellan människa och moral. Moral ses som en konsekvens av
interaktion mellan människor och omgivning. Moral är utifrån detta synsätt inte något som står isolerat som en inre egenskap från människors
agerande. Istället både skapar vi moral och påverkas vi av den moral som
finns inbäddad i de vanor och de funktioner våra vanor fyller, vare sig de
växer fram i klassrummet, i det nätbaserade seminarierummet eller i interaktion på någon annan plats. Vanor är moraliska i och med att dessa utgör
ett av många skilda möjliga mer eller mindre likartade sätt att både använda och inkorporera omgivningen (Dewey 1922:15). Utgångspunkten att
lärarskapet har en moralisk dimension ska förstås ur detta perspektiv, innebärande att det också är via vårt sätt att tala om våra erfarenheter som
dispositioner för förändrat agerande växer fram. Denna potential svarar
mot avhandlingens intresse att perspektivera det tal om lärares arbete som
framträder vid nätbaserade seminarier för att därigenom söka urskilja
olika konsekvenser av om möjligt skilda sätt att kommunicera lärares arbete. Avhandlingen kan mot denna tredje kontextuella bakgrund sägas
bära på ett intresse att, i enlighet med citatet inledningsvis från John
Dewey, konstruera föreställningar – imagination – om trovärdiga konsekvenser, knutna till såväl problem som möjligheter, av lärarstuderandes
kommunikation om lärares arbete i nätbaserade seminarier.

Sammanfattning av utgångspunkt och intresse
Med ovanstående redogörelse för mitt bakomliggande intresse vill jag påvisa att kommunikation om lärares arbete utgör ett samspel mellan frågeställningar som annars ofta diskuteras var för sig, det vill säga att de tre
praktikerna lärares arbete, lärarutbildning och pedagogisk forskning alltför
sällan tar utgångspunkt i de villkor som karaktäriserar respektive praktik.
Genom att avhandlingen avser att beröra alla dessa tre kontexter kan
också ett metaintresse identifieras i ambitionen att knyta samman olika
intressesfärer för att därigenom åstadkomma ett närmande mellan dessa tre
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skilda praktiker. En sammanfattning av utgångspunkt och intresse kan nu
formuleras.
Avhandlingen börjar i ett intresse att tala om lärares arbete på ett sätt
som tar utgångspunkt i lärarskapets moraliska dimension och en önskan
om att i detta tal kunna synliggöra samband mellan lärararbetets kontextuella villkor och lärararbetets önskvärda intentioner. Ett andra intresse är
att i lärarstuderandes samtal urskilja kunskapsbildande och omdömesbildande processer när dessa tar form i nätbaserade seminariesamtal. Därutöver är ett tredje intresse att pröva möjligheterna att synliggöra potentiella konsekvenser av lärarstuderandes samtal med stöd av ett perspektiv
som lyfter fram lärarskapets moraliska dimension. Med dessa utgångspunkter och intressen kan förhoppningsvis avhandlingsarbetet erhålla svar
som har bäring för lärares arbete, lärarutbildning och fortsatt forskning.

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor
Mitt pedagogiskt didaktiska intresse att synliggöra lärarskapets moraliska
dimension mynnar ut i ett första och övergripande syfte att med utgångspunkt i pragmatism utveckla ett perspektiv på lärares arbete som rymmer
en moralisk dimension. Till detta syfte och som en konsekvens av mitt
intresse att pröva perspektivets möjligheter att bidra till ett förändrat tal
om lärares arbete knyts ett andra syfte att skapa kunskap om blivande
lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal.
Det första och övergripande syftet för avhandlingsarbetet genererar i en
första del de två teoretiskt färgade forskningsfrågorna:
1a. Hur kan lärarskapets moraliska dimension begreppsliggöras?
1b. Vilka önskvärda kännetecken framträder för samtal i lärarutbildning som en konsekvens av ett perspektiv på lärares arbete
som lyfter fram dess moraliska dimension?
Därefter genererar avhandlingens andra syfte i en andra del på motsvarande sätt fyra empiriskt färgade forskningsfrågor:
2a. Vilka villkor för deltagarnas kommunikation kan identifieras
som specifika för nätbaserade seminarier?
2b. Vad kommuniceras innehållsmässigt med avseende på lärares
arbete?
2c. Vilka former för lärarstuderandes samtal om lärares arbete
kommer till uttryck?
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2d. Vilka sammanhang skapas i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap?
Slutligen i en avslutande tredje del genererar avhandlingens båda syften
forskningsfrågan:
3. Vilka konsekvenser av lärarstuderandes samtal om lärares arbete framträder med stöd av en perspektivering som uppmärksammar lärarskapets moraliska dimension?
Den avslutande forskningsfrågan sammanbinder därmed avhandlingens
olika delar i och med att forskningsfrågans svar växer fram som en konsekvens av att det första syftets resultat bildar teoretisk referensram åt det
andra syftets empiriska undersökning. Därutöver utgör forskningsfrågans
svar även underlag för en kritisk diskussion av det resultat som framkommer ur avhandlingens första syfte.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen disponeras i tre delar där del ett, Lärarskapets moraliska
dimension och önskvärda samtal om lärares arbete, ägnas åt en teoretisk
upparbetning och ett begreppsliggörande av ett pedagogiskt didaktiskt
perspektiv samt som en konsekvens därav, en teoretiskt informerad diskussion om önskvärda samtal om lärares arbete. Upparbetningen, i fyra
skilda kapitel, inleds i detta första kapitel, ”Utgångspunkt, intresse och
syfte”, med ett tydliggörande av de intressen som ligger till grund för avhandlingsarbetet samt med ett klargörande av avhandlingens syften. I kapitel två, ”Lärarskapets moraliska dimension” utvecklas ett argumenterande
resonemang för perspektivets giltighet. I kapitel tre, som ges titeln ”Begreppet pedagogisk rytm tar form” introduceras begreppet pedagogisk
rytm i avsikt att begreppsliggöra den delvis explicita men framförallt implicita moraliska dimension som följer av lärares interaktion med elever.
Centralt för begreppet pedagogisk rytm är de intentioner som tar form
över tid i pedagogiska situationer, av både didaktisk och etisk karaktär,
vilket också föranleder en introduktion av begreppet pedagogiskt rum.
Kapitel två och tre ger därmed svar på forskningsfråga 1a.
I kapitel fyra ”Önskvärda samtal i lärarutbildning” som avslutar avhandlingens första del görs en historisk tillbakablick på seminarieformens
framväxt för att mot denna bakgrund klargöra en önskvärd ambition för
seminariesamtal i lärarutbildning när lärares arbete kommuniceras, givet
perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Kapitlet som leder fram till
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formulerandet av ett antal kriterier för önskvärda samtal ger svar åt forskningsfråga 1b.
Avhandlingens andra del Lärarstuderandes samtal om lärares arbete vid
nätbaserade seminarier utgörs i fem kapitel av avhandlingens empiriska
undersökning och svarar mot avhandlingens andra syfte med tillhörande
forskningsfrågor. Den andra delen inleds med kapitel fem, ”Nätbaserade
seminariesamtal”, som ger en beskrivning av det digitala rum i vilket empiriska data har inhämtats. I kapitlet redovisas även ett antal nedslag i forskning om samtal via nätet och om flerpartssamtal i lärarutbildning som
bedömts som relevanta inför den empiriska undersökningen. Kapitel sex,
”Metodologiska överväganden”, ger tydlighet åt den betydelse som perspektivet lärarskapets moraliska dimension har för genomförandet av den
empiriska undersökningen genom att klargöra valet av analys för respektive forskningsfråga. Därefter i kapitel sju, ”Den empiriska undersökningens metod”, operationaliseras tidigare metodologiska överväganden i fastläggandet av metodiska tillvägagångssätt. Undersökningens resultat delas
upp i två separata kapitel där kapitel åtta ”Resultat – samtals villkor, innehåll och riktning” redovisar resultat för forskningsfråga 2a, 2b och 2c.
Resultaten från dessa forskningsfrågor, vari ingår specifika villkor för nätbaserade seminariesamtal, bildar förutsättning för forskningsfråga 2d som
redovisas i kapitel nio, benämnt ”Resultat – omdömesbildande processer”.
I detta kapitel som avslutar avhandlingens andra del presenteras fyra identifierade centrum för omdömesbildande processer som lärarstuderande
genomlever i seminariesamtal.
Avhandlingens första och andra del ger förutsättning för de diskussioner
som förs i avhandlingens tredje och avslutande del vilken benämns Konsekvenser av skilda samtal om lärares arbete. Denna tredje del består av två
kapitel. Kapitel tio, ”Konsekvenser av skilda möjligheter att utveckla lärarskap”, diskuterar avhandlingens andra syfte och den empiriska undersökningens resultat i förhållande till perspektivet lärarskapets moraliska dimension med stöd av begreppen auktoritet, redovisningsskyldighet och
professionellt ansvar. Fokus i denna diskussion utgörs av lärarstuderandes
möte med lärares arbete som praktik och lärarkårens möjligheter till ansvarstagande, vilket ger svar åt forskningsfråga 3.
I det elfte avslutningskapitlet ”Avslutande diskussion, möjligheter och
begränsningar” förs en sammanfattande diskussion om perspektivet lärarskapets moraliska dimension som ett svar på avhandlingens första och
övergripande syfte.
Var i avhandlingens olika kapitel som forskningsfrågor redovisas samt
hur respektive forskningsfråga relaterar till avhandlingens båda syften illustreras i nedanstående figur 1.
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DEL 1
Kapitel 1
Kapitel 2

Hur kan lärarskapets moraliska dimension begreppsliggöras?

Kapitel 3
Kapitel 4

DEL 2

Vilka önskvärda kännetecken framträder för samtal i lärarutbildning som
en konsekvens av ett perspektiv på
lärares arbete som lyfter fram dess
moraliska dimension?

FÖRSTA SYFTE
att med utgångspunkt i
pragmatism utveckla ett
perspektiv på lärares arbete
som rymmer en moralisk
dimension

Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8

Vilka villkor för deltagarnas kommunikation kan identifieras som specifika
för nätbaserade seminarier?
Vad kommuniceras innehållsmässigt
med avseende på lärares arbete?
Vilka former för lärarstuderandes
samtal om lärares arbete kommer till
uttryck?

Kapitel 9

ANDRA SYFTE
att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att
utveckla sitt lärarskap i
nätbaserade seminariesamtal

Vilka sammanhang skapas i moralisk
bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap?

DEL 3
Kapitel 10
Kapitel 11

Vilka konsekvenser av lärarstuderandes samtal om lärares arbete
framträder med stöd av en perspektivering som uppmärksammar lärarskapets moraliska dimension?

Figur 1: Illustration av avhandlingens disposition med avseende på vilka kapitel
som redovisar vilka forskningsfrågor samt hur dessa relaterar till avhandlingens två
syften.
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Kapitel 2 Lärarskapets moraliska dimension
I detta kapitel inleder jag en pedagogiskt filosofisk upparbetning i enlighet
med avhandlingens första och övergripande syfte att med utgångspunkt i
pragmatism utveckla ett perspektiv på lärares arbete som rymmer en moralisk dimension.
Med pragmatismens utgångspunkt i handlingar (Biesta & Burbules
2003:9) diskuterar jag begreppet lärarskap i relation till lärarkunskap för
att tydliggöra lärarskapets kontingenta innebörd och att lärarskapet som
en konsekvens därav omfattas av moraliska överväganden och omdömesbildande processer. Temat leder fram till en mer fördjupad diskussion om
lärarskapets moraliska dimension, där fokus sätts på den moraliska dimensionens indirekta framväxt och de motstridigheter som oundvikligen
skapas i pedagogiska situationer. Dessa motstridigheter diskuteras därefter
i termer av hur situation och intention ömsesidigt påverkar varandra med
stöd av framförallt forskning som studerat lärares arbete ur ett pedagogiskt
etiskt perspektiv. Detta möjliggör också en inplacering av perspektivet
lärarskapets moraliska dimension i ett forskningsfält som än så länge får
betraktas som mindre omfattande.
Kapitlet avslutas med en diskussion om lärarskapets moraliska dimension i relation till läraren som person och vad som utmärker lärares agerande. Den följande texten tjänar därmed som upparbetning och ett begreppsliggörande arbete inför de begrepp som introduceras i kapitel tre.

Metod för upparbetning och begreppsliggörande av ett perspektiv
Med ett intresse för lärares arbete, hur lärares arbete samtalas om och hur
detta arbete skulle kunna samtalas om givet en utgångspunkt i en moralisk
dimension, har min ambition att söka efter förändrade sätt att tala om
lärares arbete skapat riktning för avhandlingens första och övergripande
syfte. Till mitt intresse hör också frågor om vad samtal i lärararutbildning
kan betyda för lärarstuderandes framtida agerande som lärare, aktualiserat
av att lärarutbildning i allt större omfattning bedrivs i nätbaserade former.
Att i enlighet med detta syfte utveckla ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv på lärares arbete och påbörja ett begreppsliggörande av ett perspektiv som rymmer en moralisk dimension innebär att jag med mitt avhandlingsarbete tar på sig en uppgift att generera ett delvis nytt och förhoppningsvis önskvärt sätt att beskriva och uppmärksamma lärares arbete.
För att utveckla ett perspektiv på lärares arbete som rymmer en moralisk
dimension har därför en syftesrelaterad läsning genomförts, där texter från
pedagogiskt filosofisk, etisk och didaktisk forskning satts i relation till ett
successivt begreppsliggörande av perspektivet lärarskapets moraliska di-
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mension. Vägledande för urval av texter har varit deras anknytning till
lärares arbete och lärares interaktion med elever. Med en syftesrelaterad
läsning menar Säfström (1999:240) att hoppet ställs till ”att generera nya
intressanta beskrivningar av världen”. Detta genom att utgå ifrån att det
värdefulla ligger i de insikter som ett perspektivbyte kan ge upphov till,
snarare än att addera vetande (Säfström 1999:241).
För att besvara forskningsfråga 1a – Hur kan lärarskapets moraliska
dimension begreppsliggöras? – vilken redovisas i kapitel två och tre, har en
upparbetning först gjorts i kapitel två för att synliggöra centrala förutsättningar i lärares arbete som legitimerar värdet av ett pedagogiskt didaktiskt
perspektiv med fokus på lärarskapets moraliska dimension. Därefter i kapitel tre redovisas begreppet pedagogisk rytm, till vilket bland annat begreppen pedagogisk situation och pedagogiskt rum knyts.
Därefter har på motsvarande sätt ytterligare syftesrelaterad läsning
gjorts, denna gång av mer samtalsfokuserad forskning företrädesvis med
anknytning till lärarutbildning för att ge svar åt forskningsfråga 1b – Vilka
önskvärda kännetecken framträder för samtal i lärarutbildning som en
konsekvens av ett perspektiv på lärares arbete som lyfter fram dess moraliska dimension? Resultatet av detta arbete redovisas i kapitel fyra. Det
fjärde kapitlet avser därmed att brygga över mot avhandlingens del två och
avhandlingens empiriska undersökning.
Men innan dess ska i detta kapitel lärarskapets moraliska dimension
upparbetas och tydliggöras.

Om begreppet lärarskap
Begreppet lärarskap är ett svårfångat, föga utrett begrepp, men termen
lärarskap kommer ändå till användning relativt ofta, inte minst i samband
med lärarutbildning. Det konnoterar till läraren som person och de förmågor och förhållningssätt som enskilda lärare ger uttryck för i interaktion
med elever samtidigt som begreppet lärarskap också kan ge uttryck för en
mer generell beskrivning av det utbildningspolitiskt institutionella tilldelade
ansvar som lärares arbete rymmer.
Ordets slutled –skap kan förklaras som det att vara eller tillhöra det som
anges av förleden (NE 2013a), det vill säga att vara lärare eller att tillhöra
en lärarkår. I kombination med andra förleder, till exempel i ord som vänskap, beredskap och galenskap betecknar slutleden också någon form av
beteende eller att –skapet berättar något om vad personen utför.
Vid en jämförelse med begreppet författarskap, vilket bland annat beskrivs som ”sammanfattningen av litterär verksamhet bedriven av viss person” (NE 2013b) möjliggörs att begreppet lärarskap också knyts till person
och vad som varit och är utmärkande för personens lärararbete tillsam-
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mans med elever. Detta innebär att lärarskap också kan förstås som ett
relationellt begrepp.
Detta till trots förefaller begreppet lärarskap ännu så länge mindre förankrat i reflekterande samtal över enskilda lärares arbete. Här finns naturligtvis undantag men begreppet används ofta i mer generella termer och
inte sällan synonymt med ledarskap (se exempelvis Kristiansen 2008). Begreppet lärarskap används också i sammanhang när särskilda aspekter av
en mer generell förståelse av vad det innebär att vara lärare diskuteras.
Det kan exempelvis röra sig om vad som utmärker ett omdömesgillt
handlande i etiskt problematiska situationer (Irisdotter Aldenmyr, Paulin
& Grønlien Zetterqvist 2009), metoder för ett skapande av mer effektiva
lärandesituationer (Gordon 1977) eller vad lärare har att förhålla sig till i
juridisk mening (Nilsson 2012). Den innebörd begreppet lärarskap får i
dessa sammanhang utgör något eftersträvansvärt som består i en medvetenhet, en hållning eller en förmåga vilken har betydelse för lärarens sätt
att agera i pedagogiska situationer. Begreppet lärarskap står sällan självständigt i texter, utan nästan alltid i kombination med attribut som exempelvis akademiskt, levande, målmedvetet, professionellt etcetera.
Det ter sig med andra ord som att begreppet lärarskap inte så lätt låter
sig definieras. Begreppet skiljer sig också till sin karaktär från exempelvis
begreppet lärarkunskap genom att det förknippas med det att vara och
agera som lärare i relation till elever, vilket skapar andra konnotationer
jämfört med begreppet lärarkunskap som snarare genom sitt uttryck ger
intryck av en generell kunskap skild från människan.
När vi i försöken att ringa in lärares arbete använder begrepp som lärarkunskap sker det utifrån ett tankemönster som bygger på att lärare behöver ha vissa kunskaper för att utöva sitt yrke och att denna kunskap kan
generaliseras. Begreppet lärarskap leder däremot inte med självklarhet
tankarna i samma riktning i och med begreppets mer till synes existentiella
karaktär. Mot denna bakgrund förefaller avsaknaden av en mer definierad
förståelse av begreppet lärarskap som följdriktig.
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Jag ser därför begreppet lärarskap som både personbundet, relationsbundet och kontextbundet6, även om termen också används för att ge uttryck för generella krav på lärare. Med denna precisering avser jag också
att lärarskap som begrepp ska relateras till lärares agerande och inte till en
persons tillstånd i egenskap att vara lärare.
En precisering av begreppet lärarskap görs av Granström (2013:33) som
förvisso menar att lärarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt
men avgränsar lärarskap i klassrummet till kunskaper om ett kunskapsområde eller ett ämne tillsammans med en förmåga att förmedla kunskaper
och färdigheter. Ledarskap i klassrummet definieras på motsvarande sätt
som kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt en förmåga
att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.
Dock uttrycker Granström (2013:33) själv att dessa definitioner är problematiska när han säger att det rör sig om enkla definitioner som snarast
ska ses som ”några känsliga indikatorer på vad rollerna kan innehålla”.
Denna reservation menar jag ska förstås som en följd av att lärarskapet, i
meningen något person-, relations- och situationsbundet, definieras som en
kunskap. Ambitionen att definiera lärarskap i generella termer, som lärarkunskap, efterföljs därför när så sker av någon form av förbehåll.
Hartman (1995:194-213) reserverar sig på motsvarande sätt när han
sammanfattar lärares kunskap med hjälp av infallsvinklarna praktikerperspektiv, värderingsperspektiv och vetenskapsperspektiv. Han använder då
kompetensbegreppet för att försöka definiera en grund, vars användning
snarare tjänar syftet att problematisera kunskapen än att definiera den.
Detta är också Hartmans ambition (1995:220). Ytterligare stöd för svårigheterna att generalisera lärares arbete står att finna i Colneruds (1995:163)
konstaterande att ”(i)nget motiv tycks generellt vara viktigare än något
annat om lärarna betraktas som grupp”.
För att kommunicera lärares arbete utifrån avhandlingens utgångspunkt
ter sig således begreppet lärarskap mer relevant än begreppet lärarkunskap
6

En jämförelse kan göras med den infallsvinkel David Brooks gör i Dagens Nyheters kolumn (2013) där han med fokus på psykiatrin menar att beteendevetenskaperna är semivetenskaper. ”De är inte i strikt mening vetenskaper” säger Brooks och
beskriver de bästa psykiatrikerna som representanter för professionen vilka avstår
från att konstruera abstrakta regler som homogeniserar behandlingarna. Istället
kombinerar de ”kunskaper om gemensamma mönster med skarp uppmärksamhet
på en unik människas specifika förhållanden”. Brooks drar slutsatsen att psykiatrin
är bättre i praktiken än vad den är i teorin. Underfundigt konstaterar han att psykiatriker inte är vetenskapens hjältar. De är istället ”osäkerhetens hjältar som förbättrar människors liv med improvisation, kunskaper och konstnärlig fantasi”. En
jämförelse med läraryrkets utövande menar jag ligger nära till hands.
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eftersom talet om lärarkunskap manar oss att söka efter definierade svar.
Det är svar som alltid kommer att vara nödvändiga att ifrågasätta7.
Begreppet lärarskap ger andra möjligheter i och med dess existentiella
konnotationer men framförallt dess starka relationella och kontextbundna
konnotation. Lärarskapet kan inte växa fram med mindre än att också
elever är närvarande i interaktion med lärare. När von Wright (2004:68)
säger att ett relationellt perspektiv leder till ”förståelsen av lärarens arbete
till att omfatta moraliska överväganden och omdömesbildning” påvisar
hon att moraliska aspekter av lärares handlingar inte kan översättas till en
kunskapsmassa och en social, kommunikativ kompetens.
Den styrka begreppet lärarskap rymmer finns i dess kontingenta innebörd med möjlighet att svara mot en moralisk dimension som kontinuerligt
växer fram. Samtidigt är det kontingenta också begreppets svaghet eftersom lärarskap som begrepp riskerar att ges många skilda innebörder.
Den betydelse jag ändå menar bör utmärka begreppet lärarskap är dess
person-, relations- och kontextbundna innebörd.
Detta förhållande gör att de två begreppen lärarkunskap och lärarskap
allt som oftast till sin mening framstår som svåra att skilja från varandra.
Mot denna bakgrund ser jag det därför som nödvändigt att begreppet lärarskap med dess kontingenta innebörd knyts till andra stödjande begrepp,
för att ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv ska kunna artikuleras och
synliggöra lärarskapets moraliska dimension (jfr Colnerud et al.
1999:106). Det är ett argument för värdet av att begreppsliggöra avhandlingens framväxande perspektiv med stöd av begreppet pedagogisk rytm8.
Men dessförinnan avser jag att ytterligare fördjupa diskussionen om vad
som avses med att lärarskapet har en moralisk dimension. Begreppet dimension signalerar att det moraliska utgör en del av något större och jag
menar att denna dimension inte kan förbigås om vi på allvar söker förstå
vad det innebär att arbeta som lärare. Jag väljer att uttrycka det i termer av
en dimension som ofta är förbisedd men konstaterar samtidigt intresserat
att Sockett (1993) sätter det moraliska i centrum för hur vi har anledning
att förstå undervisning och lärarskap.

Osäkerhet och lärarskapets ansvar
Att lärarskapet innehåller en moralisk dimension kan beskrivas som en
konsekvens av att varje form av agerande från lärares och elevers sida ute7

Se också kapitel tio, där jag lyfter fram ett en diskussion mellan Lee S. Shulman
och Hugh T. Sockett under rubriken ”Skilda ansvar i lärares arbete” där Sockett
ifrågasätter Shulmans försök att definiera lärares kunskap.
8

Se kapitel tre.
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sluter annat agerande i en avgränsad situation. Varken lärare eller elever
kan i förhållande till varandra samtidigt respondera på mer än ett sätt.
Däremot kan de alltid växla om och påbörja ett annat agerande i stunden
eller vid ett senare tillfälle. Skilda ställningstaganden förbundna med didaktiska och etiska handlingsalternativ kan således tas vid olika tillfällen,
men som sagts aldrig mer än på ett sätt åt gången. Det som görs det görs.
Det är ett faktum, vilket däremot inte med självklarhet leder till överensstämmelse bland olika deltagare om vad som gjorts och framförallt inte
vilken mening som skapats.

Osäkerhet som en konsekvens av interaktion
Den mening som skapas för lärare och elever kan heller aldrig förutses.
Den är tvärtom präglad av osäkerhet, vilket Hansen (1995:35) uttrycker
som att lärare aldrig kan veta om deras arbete gör någon genuin skillnad9.
Lortie (1975/2002:159) uttrycker det som att ”(s)ome kind of uncertainty
usually accompanies classroom teaching” och förstärker sitt uttalande
genom att hävda att det rör sig om en strukturell karaktär av lärares arbete
som är unik i förhållande till andra yrken. För att understryka detta i sitt
påstående lyfter han fram vad han kallar ”endemic uncertainties”, vilket på
svenska skulle kunna motsvaras av yrkets ”inneboende osäkerheter” och
även faktiska dilemman, vilka är sprungna ur orsaker kopplade till att
elever inte är i skolan frivilligt, att de ännu inte är vuxna samt att lärarens
agerande sker i förhållande till grupper av elever, mycket sällan i förhållande till enskilda individer (Lortie 1975/2002:138). De inneboende osäkerheter Lortie lyfter fram kan sammanfattas i termer av det omöjliga att
kartlägga samband mellan undervisningsaktiviteter och lärande.
Vi kan aldrig veta huruvida det eftersträvansvärda kommer att visa sig i
ett senare skede som en möjlig konsekvens av nuvarande aktiviteter eller
det omvända, att till synes uppnådda resultat endast är temporära. Frelin
(2013:9-11) ger uttryck för denna osäkerhet i termer av menings- och innehållskomplexitet med vilket hon avser komplexiteter som för lärare dels
innebär ett ständigt beaktande av vad elever lär och inte lär, dels att en
pluralitet av faktorer samspelar i framväxten av undervisningens innehållsliga innebörd.
Eftersom de sammanhang som växer fram i pedagogiska situationer äger
en komplexitet som aldrig till fullo kan förutses avkrävs lärare att i oupp9

Undervisningens osäkra karaktär visar sig också via misslyckade försök som
gjorts att skapa färdiga undervisningspaket. När sådana använts har lärare alltid
förändrat och anpassat materialet till de förhållanden och de ambitioner som de
funnit relevanta (Kelly 2009:14).
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hörligt nya uppkomna situationer bilda sig ett omdöme, agera och erbjuda
mening.

Osäkerhet inför lärares uppdrag
Att agera med omdöme för att erbjuda mening relaterar till den osäkerhet
som också är förenad med lärares uppdrag. Frelin (2013:11-14) lyfter i
anslutning därtill fram att osäkerhet framkallas av både en medels- och en
syfteskomplexitet där lärares ansvar för val av ett i det närmaste oändligt
antal handlingsalternativ var för sig leder till konsekvenser som inte går att
förutsäga samt att frågan om vad utbildning ska syfta till aldrig är självklar.
I denna problematik ingår att målet för undervisningen kan ha olika uttolkningar, det omöjliga att samtidigt undervisa utifrån varje elevs enskilda
förutsättningar och att den nödvändiga relationen mellan lärare och elever
utvecklas i ett sammanhang vars ramar i hög grad bestäms och kontrolleras av lärare. När lärare agerar ledare och utövar kontroll kan relationerna
till gruppens alla elever utmanas och när relationer värnas riskerar kontrollen att gå förlorad. Lortie (1975/2002:157) konstaterar att lärare uttrycker
skamkänslor relaterade till ett agerande där antingen ansvaret för elevernas
studier eller relationen till eleverna tar skada, innebärande att oavsett agerande riskerar skamkänslor att uppstå.
Denna dilemmaliknande situation kompliceras ytterligare av lärares ansvar för elevers inbördes relationer. Frelin (2010:187) menar att det inte
kan förutsättas att relationer mellan lärare och elever liksom elever emellan
utgörs av undervisningsrelationer. Tvärtom konstaterar hon att det finns
stunder då relationer behöver uppmärksammas och bemötas, så också
bland elever sinsemellan, för att överhuvudtaget möjliggöra undervisning i
pedagogiska situationer. Något som avkräver lärare ett hårt och medvetet
arbete.
Den balansakt som lärares agerande innefattar enligt Lortie
(1975/2002:151) har också beskrivits med tonvikt på skillnader i lärares
undervisande uppdrag. Fritzén (1998:30) tar stöd i Jürgen Habermas
kommunikativa handlingsteori och relationen mellan livsvärld och systemvärld för att med denna utgångspunkt möjliggöra en fördjupad förståelse
av inre villkor som råder i pedagogiskt handlande. Fritzén (1998:250) konstaterar att ”janusansiktet” ständigt är närvarande i den pedagogiska praktiken, det vill säga att det råder en normativ dubbelhet knuten till strategiskt respektive kommunikativt handlande. Hon menar att lärares ansvar å
ena sidan handlar om elevers kunskapsutveckling i riktning mot ett bestämt mål och å andra sidan ett pedagogiskt handlande som en social och
ömsesidig process vilken präglas av samförstånd och perspektivbyte.
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Men, menar Fritzén (1998:250), det är en omständighet som landar fel
om ett dualistiskt dekontextualiserat tänkande i termer av rätt eller fel
uppstår. Med utgångspunkt i en aktuell situation kan istället en polarisering lyfta fram ett spänningsfält mellan livsvärld och systemvärld som möjliggör ett synliggörande av ”hur system och livsvärld kompletterar
varandra och på vilket sätt de är förenade”. Det perspektiv hon för fram,
uttryckt som det ”dubbla greppet”, är således utpräglat situationsbundet.
När det pedagogiska handlandet relateras till helheten, som Fritzén
(1998:250) benämner den komplexa verkligheten, kan rättvisa ”ges åt
både systemmässiga förhållanden och livsvärlden”.
Att lärares arbete utgörs av en tvådelad intention uttrycker också Irisdotter (2006:163) med stöd av Seyla Bebhabib genom att tala om ”dubbla
spår” vilka tillsammans legitimerar skolans existens. Å ena sidan innefattar
lärares arbete ett möjliggörande för alla elever att både utveckla sin förmåga att ge uttryck för egna ställningstaganden och att delta i demokratiska processer, samtidigt som lärare å andra sidan har att ta ansvar för
utformningen av pedagogiska situationer så att dessa präglas av diskursetiska förhållningssätt. Det är ett konstaterande som innebär att interaktionen lärare och elever emellan kräver en växling mellan olika intentioner i
olika pedagogiska sammanhang. Beroende på vad som fokuseras uppstår
likväl möjligheter att avgöra vad som i pedagogiska situationer kan framstå som rimliga svar på vad som är att betrakta som moraliskt rätt eller fel
agerande.
Till den osäkerhet som uppstår som en konsekvens av interaktioner lärare och elever emellan tillfogas med andra ord även den osäkerhet som
inryms i lärarskapets ansvar för undervisningens innehållsaspekt.

Ansvar, vilja och omdöme
Lärare kan aldrig på förhand ha svar på vad som kan bedömas som rätt
eller fel agerande i pedagogiska situationer eftersom alla försök till att utveckla stora metaberättelser10 som ger skäl till att värdera våra handlingar
bara kan bli till ofullständiga försök. Cherryholmes (1988:12) förklarar
detta förhållande med att metaberättelser som gör sådana anspråk alltid
kommer att vara tidsbundna, relaterade till intresse, ideologiskt färgade
och formade av makt. Således kräver lärares arbete en förmåga att i peri10
Innebörden i begreppet metaberättelse, myntat av Richard Rorty, syftar på Cherryholmes (1988:11) referens till Jürgen Habermas som beskriver ”metanarratives”
som ”the theories of rationality that are supposed to account for why and in what
sense we can still connect our convictions and our descriptive, normative, and evaluative statements, with a transcending validity claim that goes beyond merely local
contexts”.
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oder agera utan vetskap om vilka följder agerandet har (Lortie
1975/2002:144).
Det är en omständighet som ställer krav på att varje enskilt lärarskap
bärs av en intention i situationen, en vilja att åstadkomma något tillsammans med ett omdömesgillt agerande. Hansen (1995:139) uttrycker det
som att lärares agerande kommer ur en vilja och ett ansvar, som om det
vore ett kall, vare sig den enskilde läraren ser det så eller inte.
Det rör sig om ett agerande som i varje avgränsad pedagogisk situation
kräver en normativ riktning, annat är inte möjligt, där lärarens interaktion
med elever i samspel med skolans samhällsuppdrag skapar ett växelspel av
skilda intentioner. I varje ny pedagogisk situation har lärare att bilda sig ett
omdöme och avgöra om intentioner för undervisningen behöver förändras
mot bakgrund av vad som händer och vad som tidigare hänt. Att lärare har
möjlighet att framgent balansera det ”som blivit fel” eller att bemöta en
vinkling av ett tidigare studerat innehåll som bedöms ha fått alltför litet
eller stort fokus innebär att lärare också måste ha omgivningens förtroende
att agera omdömesgillt11. Det är ett förtroende som lärare kontinuerligt
måste leva upp till genom att ta ansvar och agera omdömesgillt i pedagogiska situationer. Det rör sig om en förmåga, vilken kräver en väl utvecklad uppmärksamhet av vad som sker i pedagogiska situationer och en rik
repertoar av didaktiskt och etiskt genomtänkta handlingsalternativ.

Den moraliska dimensionens indirekta framväxt
Avhandlingens utgångspunkt att lärarskapet har en moralisk dimension
avser en ömsesidighet i interaktionen lärare och elever emellan som uppstår
implicit snarare än explicit även om dessa olika drag av lärarskapets moraliska dimension inte helt kan skiljas åt. Ett försök till viss åtskillnad görs
när Jackson, Boostrom och Hansen (1993/1998:42) kategoriserar aktiviteter i pedagogiska situationer vilka å ena sidan har ett uttryckligen tillerkänt
moraliskt syfte och å andra sidan aktiviteter som karaktäriseras av en indirekt, icke uppenbar, implicit moralisk påverkan.
11

Att så inte självklart är fallet visar Knutas (2008) med ett antal berättelser från
lärares gemensamma arbete i lag, där hon konstaterar att den styrning lärare omfattas av många gånger sätter procedurregler före lärares moraliska ställningstaganden, innebärande att lärares arbete i hög grad styrs mot att socialisera elever till att
kunna delta i särskilda former av liv. Detta i kontrast till att skapa möjligheter för
elever att träda fram och unikt visa sig, vilket Knutas (2008:179) benämner utbildning. Återigen visar sig en dubbelhet i lärares arbete, denna gång i termer av socialisation versus utbildning, som Knutas (2008:179) uppmärksammar och hävdar att
om lärare endast ägnar sig åt socialisation leder det till ett ”slöseri med lärarkårens
initiativkraft och kompetens”.
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Till ett explicit moraliskt agerande från lärarens sida hör aktiviteter där
etiska och moraliska frågor görs till ett innehåll i undervisningen, exempelvis när undervisningsinnehållet lyfter fram moraliskt goda och rättrådiga
handlingar, inte minst, säger Jackson, Boostrom och Hansen
(1993/1998:5), inom ramen för religionsundervisning. Under senare år har
i Sverige också vuxit fram en arsenal av olika socioemotionella program
som innehåller normativa värderingar, vilka explicit förmedlas via dess
användning (Bartholdsson & Hultin 2015, Grønlien Zetterqvist & Irisdotter Aldenmyr 2013, Karlberg 2011). Det är ett uttryck för vad Jackson,
Boostrom och Hansen (1993/1998:4) kategoriserar som moraliska intentioner från skolors och lärares sida.
En variant av ett sådant explicit moraliskt undervisningsinnehåll är att
lyfta fram olika mänskliga förebilder och förhållningssätt, vilka sedan görs
till ett diskuterbart innehåll i undervisningen, där elever ges möjlighet att
relatera till egna erfarenheter. Inom ramen för denna kategori av aktiviteter
behöver inte det moraliska budskapet självklart vara bestämt, men det är
likväl explicit fokuserat. Exempelvis skulle Nobels fredpristagare år 2014,
den 17-åriga Malala från Pakistan kunna lyftas fram för att möjliggöra
kommunikation om hennes kamp mot förtryck av barn och unga och alla
barns rätt till utbildning.
Till det explicita hör även visuella presentationer med ett moraliskt innehåll. Det rör sig om allt ifrån en skolas motto textat över huvudentrén,
till elevarbeten som ställs ut i skolors gemensamma lokaler under lärares
överinseende eller gemensamt anordnade tillställningar där skillnader och
mångfald i kulturella traditioner bland en skolas elever lyfts fram. Ritualer
och ceremonier kan vid vissa tillfällen manifestera moraliska ställningstaganden som belyser skillnader och vid andra tillfällen likheter, vilket också
kan förstås som en maskering av skillnader (Norberg 2000:513). Det kan
röra sig om en skolavslutning i kyrkan, ett besök från lokala polismyndigheten eller en av skolan anordnad antidrogkampanj med explicita moraliska budskap. En skolas framtagna policydokument kan också mer eller
mindre tydligt finnas tillgängliga för elever och föräldrar.
Det explicita visar sig dessutom i spontana kommentarer och handlingar
i förhållande till pågående aktiviteter. Utan att släppa fokus från undervisningsinnehållet ägnar lärare tid åt att parallellt lyfta fram, ofta inför andra
elever, vad som är att betrakta som en bra fråga, ett fint engagemang, ett
noggrant arbete etcetera, liksom dess motsats. Med beröm och tillrättavisningar pågår ett ständigt flöde av omdömen gällande elevers förhållningssätt och arbetsinsatser, inte sällan med referens till lärares egna känsloresponser på den pedagogiska situationen (Jackson, Boostrom & Hansen
1993/1998:9). Det rör sig om ett reaktivt regelarbete som Thornberg
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(2006:109) beskriver som en skolvardagsnära, oplanerad och delvis oreflekterad värdepedagogik.
Även Fenstermacher (2001:642) identifierar vad han benämner som sex
skilda metoder som lärare ägnar sig åt för att i moralisk mening fostra
elever. Genom att aktivt konstruera en klassrumsmiljö som omfattar vissa
värden söker lärare bygga en gemenskap där vissa förhållningssätt till
varandra förväntas råda. Det är ett arbete som även inkluderar den fysiska
miljön i ställningstaganden gällande gruppindelning, möblering, var
material finns placerat etcetera med implikationer för hur elever förväntas
röra sig i rummet. Vidare ses didaktiska instruktioner som uttryck för att
söka åstadkomma ett önskvärt agerande hos elever, där exempelvis förmåga till självständigt arbete kontra samarbete kan ges skilda tonvikter.
Även i sättet att konstruera elevuppgifter byggs förväntningar in vad gäller
elevers förhållningssätt till uppgifters innehåll. Det kan exempelvis röra sig
om skillnader i metoder för att sätta fokus på vad som är ett korrekt svar
alternativt för vad som är ett korrekt argument för ett visst svar.
Fenstermachers (2001:645) forskning lyfter fram, i likhet med Jackson,
Boostrom och Hansen, att lärares kommentarer i samtal med elever utgör
explicita moraliska riktningsgivare för elevers agerande. Det rör sig om
kommentarer som ofta fälls inför öppen ridå, där hela elevgruppen indirekt
involveras som en påminnelse om vad som förväntas av var och en i pedagogiska situationer.
Här skiljer Fenstermacher på mer tillrättavisande kommentarer och tydligt uppmuntrande kommentarer där elevers agerande görs till förebild för
övriga elever i gruppen. Till gruppen metoder för att påverka elevers agerande lägger Fenstermacher (2001:646) också privata samtal lärare och
elever emellan. Dessa sker både spontant och planerat, många gånger tidsmässigt i gränslandet mellan vad som uppfattas som en del av en pedagogisk situation och något som äger rum före eller efter en formell aktivitet.
De ovan nämnda i huvudsak explicita moraliska handlingar som identifierats kan sägas svara mot en förståelse av lärarskapets moraliska dimension där lärare tar ett mer eller mindre aktivt ansvar för att förmedla grundläggande värden som elever förväntas omfatta efter genomförd skolgång,
förhoppningsvis i överensstämmelse med vad läroplanen ger uttryck för.
Det rör sig om explicita moraliska handlingar från lärares sida som med
stöd av Colnerud (2006:33) kan beskrivas som moraliska instruktioner
alternativt moraliska konversationer.
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Men det är en förståelse av lärarskapets moraliska dimension som riskerar att förlora fokus från de värden och förhållningssätt som indirekt12 tar
form i lärares och elevers gemensamma arbetsprocesser. Colnerud
(2006:33) benämner dessa processer som moralisk interaktion (till skillnad
mot moralisk instruktion och konversation), vilket också Fenstermacher
(2001:643-645) till en del synliggör genom att lyfta fram moraliska
aspekter av didaktiska instruktioner och konstruktioner av elevuppgifter.
Dewey (1909/1975:2), liksom Jackson, Boostrom och Hansen
(1993/1998:27), menar dessutom att indirekta moraliska budskap i jämförelse med direkta moraliska budskap har en avsevärt större betydelse. Det
är i de aktiviteter som upprepas och utvecklas till vanor och traditioner
som en inbäddning av alltmer implicita budskap sker, när innehåll och
arbetssätt som en konsekvens därav allt mindre diskuteras. Dessa tas istället alltmer för givna, trots att alla pedagogiska situationer på något sätt
söker befrämja vissa sätt att förhålla sig till undervisningens innehåll,
andra människor, skola och samhälle.
Denna förståelse, det vill säga att ett moraliskt undervisningsinnehåll
med alla sina motsägelser tar form snarare implicit än explicit i samband
med undervisningens genomförande, bildar med andra ord en precisering
av avhandlingens utgångspunkt. Det rör sig om en förståelse som jag beskriver som en dimension av agerandet i pedagogiska situationer, vilket
innehållsmässigt fokuserats av både pedagogiskt etisk forskning där lärares
och elevers agerade i förhållande till varandra satts i centrum, och i pedagogiskt didaktisk forskning där intresset riktats mot undervisningens innehåll i interaktionen lärare och elever emellan.

12

Termen indirekt som används av John Dewey i det sammanhang som återges här
är också en term som används inom lärandeforskning. Det rör sig i detta fall om en
distinktion som inte avser, men väl tangerar lärarskapets moraliska dimension.
Inom denna forskningstradition fokuseras det intrikata samspel som gäller mellan
didaktikens vad- respektive hur-fråga. Ett direkt innehåll kan sägas motsvara den
didaktiska vad-frågans svar och det lärandeobjekt som formulerats, vilket inom
ramen för denna avhandling uttrycks som en innehållslig intention lärare har med
ett avgränsat lektionsmoment. Vad denna forskning visar är att detta explicita mål
inte utgör hela svaret på vad som kan förstås som lärandeobjektet i situationen
eftersom tillvägagångssättet, svaret på didaktikens hur-fråga, skapar ett sammanhang som också säger något om vad, i bemärkelsen vilken kunskap som eftersträvas i den pedagogiska situationen (se Marton & Booth 1997; Carlgren 2011).
Detta svar beskrivs som ett indirekt lärandeobjekt, en kunskap i termer av en uppfattning eller en förmåga som den lärande eleven förväntas lära sig i den pedagogiska situationen. Forskningsansatsen problematiserar därmed lärandets förändring
snarare än att fokusera hur intentionen förändras av situationen.
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Det ligger nära till hands att förstå detta agerande som en konsekvens av
en för pedagogiska situationer existerande unik ”värdegrund”, men begreppet värdegrund ser jag i relation till avhandlingens utgångspunkt som
problematiskt eftersom det signalerar att ett definierat svar skulle kunna
vara möjligt att finna, det vill säga i analogi med det tidigare diskuterade
begreppet lärarkunskap. Termen ”grund” signalerar att något ligger fast,
vilket också problematiserats och ifrågasatts (se exempelvis Colnerud
2004, Hedin & Lahdenperä 2000, Lifmark 2010, Orlenius 2001, Thornberg 2004). Begreppet värdegrund riskerar med andra ord att uppfattas
som något beständigt, det vill säga i riktning bort från en förståelse där
värden och förhållningssätt ständigt skapas och återskapas i interaktion.
Förståelsen av lärarskapets moraliska dimension som en konsekvens av
interaktion lyfts också fram av Jackson, Boostrom och Hansen
(1993/1998:42) och svarar då mot förkroppsligade attityder och hållningar
i alla de aktiviteter som pågår inom ramen för en skolas arbete. Jackson,
Boostrom och Hansen (1993/1998:44) argumenterar också för att den
implicita moraliska dimensionen har större betydelse över tid eftersom
aktiviteter i pedagogiska situationer alltid pågår, mer eller mindre hela
tiden. Till de kategorier som här lyfts fram hör exempelvis förhållningssätt
till gemensamma överenskommelser, vilka enligt Jackson, Boostrom och
Hansen (1993/1998:13) visar sig, när lärare tillsammans med elever i olika
pedagogiska situationer förhåller sig på skilda sätt till internt framtagna
regler och överenskommelser.
Colnerud (1995:162) konstaterar också att läraryrket karaktäriseras av
en oklar värdehierarki13 vilket gör att det förefaller rimligt att anta att avsteg från regler och överenskommelser kan ske utan att dessa närmare
kritiseras internt. Externt uppstår däremot ett ifrågasättande i form av
politisk utbildningsdebatt och massmedial uppmärksamhet (se Wiklund
2006), som rimligtvis spär på den oklarhet som Colnerud identifierar.
Colnerud (1995:162) drar också slutsatsen att allt viktigt är lika viktigt
när det kommer till lärares agerande och att läraryrket därför ur denna
aspekt kan sägas vara svagt differentierat, medan Jackson, Boostrom och
Hansen (1993/1998:13) förklarar regler och överenskommelser som generella maximer till vilka det råder många undantag. När så sker att lärare
gör avsteg från regler och överenskommelser kan skilda handlingsalternativ
således uppfattas som varandra likvärdiga och var för sig omöjliga att
upphöjas till att tjäna som riktningsgivare i kommande pedagogiska situat13
Sedan Colneruds (1995) avhandling lades fram har yrkesetiska principer tagits
fram av de fackliga förbunden i Sverige. Den eventuella betydelse dessa har för en
mer generell värdehierarki är enligt min kännedom outredd.
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ioner. Jackson, Boostrom och Hansen (1993/1998:14) menar att regler och
överenskommelser då mer tjänar som manifestationer av bredare moraliska
principer. Samtidigt kan konsekvensen av detta vara att enskilda lärares
förhållningssätt utsätts för en etisk eller yrkesetisk kritik, där lärare kan
uppfattas som mer eller mindre seriösa i förhållande till det gemensamt
bestämda.

Moraliska skillnader och motstridigheter
Men avsteget och motstridigheten kan också ha ett värde. Lefebvre
(1992/2013b:40) menar att skillnader levandegör tillvaron. Den moraliska
dimensionens motstridighet finns i alla sammanhang – i vardagslivet, som
en mix av natur och kultur, det historiska och det levda, det individuella
och det sociala eller det verkliga och det overkliga i en levd verklighet fylld
av möten, interaktion och konflikter (Middleton 2014:14), vilket snarast,
med stöd av Henri Lefebvre, tar fasta på värdet av variation i tillvaron.
Det är en variation som också är möjlig att ta fasta på när det kommer
till vad Jackson, Boostrom och Hansen (1993/1998:14) menar utgör en
struktur som omger undervisningsinnehållet. Denna kategori svarar mot
grundläggande didaktiska frågor rörande val av innehåll och stoff i undervisningen och en relativt omfattande pedagogiskt didaktisk forskningstradition som sätter fokus på skillnader och dess konsekvenser (Englund
2004a). Englund (1997:127) menar att ”(u)ndervisning som uttryck för
dessa val kan betraktas som ett ständigt samspel mellan text och kontext”,
vilka skapar vissa meningserbjudanden och utesluter andra. Det är kontexten som ger texten och innehållet mening, samtidigt som innehåll och val
av stoff också bidrar till att skapa en unik pedagogisk situation.
Denna insikt att skolans kunskapsinnehåll aldrig kan tillägnas, förmedlas, överföras eller uppfattas isolerat från sammanhanget och undervisningens karaktär (Englund 1997:129) tycks ofta hamna i skymundan i
senare tids utbildningspolitiska sammanhang, exempelvis i talet om elevers
måluppfyllelse (se exempelvis Adolfsson 2013, Englund & Solbrekke 2011,
Sundberg 2005, Unemar Öst 2009 eller Wahlström 2009). Denna, vår tids
utbildningspolitiska diskurs, förbiser därmed vad Dewey (1909/1975:13)
säger när han konstaterar att ”(o)nly as we interpret school activities with
reference to the larger circle of social activities to which they relate do we
find any standard for judging their moral significance”.
Min diskussion så långt skapar förutsättningar för att utveckla densamma eftersom jag menar att motstridigheter i pedagogiska situationer
kan ses som en konsekvens av de värden och förhållningssätt som indirekt
tar form i interaktion lärare och elever emellan.
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Intention och situation i ömsesidig påverkan
För att en situation ska kunna kallas pedagogisk krävs någon form av intention kopplad till situationen. När lärare och elever samlas för att interagera tillsammans krävs följaktligen både en idé och en aktivitet för att pedagogiska situationer ska kunna tilldelas mening. I dagligt tal kan vi också
uppfatta situationer som pedagogiska även när en icke avsedd intention
framträder, just av det skälet att intentionen tar form i situationen, i den
interaktion som där pågår.
Den ömsesidiga påverkan som situation och intention har för varandra
vill jag beskriva som det situationella i intentionen respektive det intentionella i situationen. Dessa två snarlika beskrivningar menar jag ger uttryck
för två skilda fokus till vilka det går att länka olika forskningstraditioner
vilka var för sig utvecklar för läraryrket viktiga stöd för lärares agerande.
Två skilda forskningstraditioner som utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension är värdefulla att förena.

Pedagogiskt didaktisk forskning
Jag menar att det situationella i intentionen svarar mot en pedagogiskt
didaktisk forskningstradition med rötter i läroplansteori där det situationella återspeglar en problematisering av intentionen. Forskningstraditionen
avspeglar en insikt om att all undervisning alltid bedrivs i ett sammanhang,
i en kontext som på skilda sätt utgör en påverkan på undervisningens innehåll, mål och mening. Innebörden av detta förhållande svarar mot John
Deweys ståndpunkt att undervisning alltid sker indirekt, att intentionen
kan förändras av situationen (Englund 1997:127-130), där lärares agerande ingår som en dynamisk faktor i skapandet av en miljö för lärande
(Hansen 2001a:70), vilket återknyter intentionen till lärares moraliska
ansvar.
Implikationer för lärares agerande utifrån didaktisk och läroplansteoretisk forskning, som riktat fokus mot undervisning som meningserbjudanden och där selektiva traditioner identifierats (Englund 2004b:21), handlar
om att lärare bör utveckla en repertoar och en medvetenhet om vilka olika
möjligheter i form av didaktiska handlingsalternativ som kan erbjudas i
pedagogiska situationer, det vill säga en önskan om en didaktisk kompetens hos lärare (Englund 1992). En stor och ständigt växande repertoar av
skilda handlingsalternativ kan dessutom öka lärares förutsättningar att
kontinuerligt konstruera nya unika infallsvinklar och tillvägagångssätt
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anpassade för den pedagogiska situation som för tillfället pågår14. Denna
fantasifulla förmåga hos lärare att fortlöpande utveckla nya idéer menar
Hansen (2007:8) är en viktig drivkraft i lärares arbete som tillsammans
med artikulerade värderingar och en moralisk kompass stimuleras av en
pedagogiskt filosofisk övertygelse.
Det är en önskan om lärares kompetens och förmåga, som kommer ur
en insikt om att pedagogiska situationer kan erbjuda mening, men att vi
först i efterhand kan erhålla svar på vilka meningar som erbjudits och
skapats. Ur de insikter som är möjliga att erhålla retrospektivt växer nya
behov fram som ger skäl till förändrade intentioner, som också kan te sig
motsägelsefulla i förhållande till tidigare intentioner. I vardagligt tal skulle
detta kunna uttryckas som: ”Eftersom det inte gick som vi tänkt, kan det
finnas anledning att tänka om”.

Pedagogiskt etisk forskning
Med det intentionella i situationen avser jag att all interaktion svarar mot
någon form av intention, vilket Jacksons (1968/1990) forskning om skolans rutinmässiga innehåll gjorde oss uppmärksamma på med stöd av begreppet ”dold läroplan”. Det intentionella visar sig kanske tydligast i informella situationer mellan planerade pedagogiska situationer, exempelvis
på väg in i klassrummet, efter att en lektion avslutats, när det är rast ute på
skolgården eller vid lunchen (Norberg 2004). Intentioner framträder även i
mer socialt präglade samtal under lektionstid som exempelvis rör uppförandenormer (Wester 2008) eller regelarbete (Thornberg 2006).
Överallt där ett möte uppstår mellan lärare och elever skapas också erbjudanden om innehåll, mål och mening, som också i pedagogiska situationer äger betydelse för de undervisningsrelationer som utvecklas. Dessa
definierar Frelin (2010:127) som ”relationship(s) in which education is
possible”, vilka är av avgörande betydelse för den interaktion som tar form
i pedagogiska situationer och som får följder för vilka didaktiska handlingsalternativ som görs möjliga.
Att det dessutom rör sig om en skör relation visar Irisdotter (2006:128149) genom att påvisa de svårigheter som ligger i att dra en gräns mellan
det privata och det offentliga i lärares arbete, vars konsekvens i en marknadstänkande diskurs tenderar att leda till intimiserade relationer mellan
lärare och elever där både elevens, hemmets och lärarens integritet riskerar
att kränkas. Irisdotter (2006:155) förespråkar istället att lärare ser sig
14
Jag återkommer med en diskussion om den pedagogiskt didaktiska forskningens
möjligheter i kapitel tre under rubriken ”Önskvärda intentioner, moraliska ställningstagande och stöd i pedagogiskt didaktisk forskning”.
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själva som icke-omnipotenta, både moraliskt och kunskapsmässigt. Det
blir därför nödvändigt att kontinuerligt kommunicera den egna och andra
lärares omsorg om elever på ett sätt som inkluderar frågor om med vilken
orientering omsorgstagande sker. Av sådana samtal kan förhoppningsvis
lärare finna stöd för ett moraliskt lovvärt agerande i pedagogiska situationer och att vara en moralisk förebild, som Irisdotter (2006:155) säger,
”inom ramen för sin profession”.
Det är en gränsdragning mellan det privata och det offentliga i relationen mellan lärare och elever som också utmärker det i avhandlingen framväxande perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Både det situationella i intentionen och det intentionella i situationen avser ett didaktiskt
perspektiv, innebärande att interaktionen mellan lärare och elever avser
relationella processer som är av betydelse för undervisningens innehåll och
den mening som elever erbjuds möjlighet att tillsammans skapa.

Med relationen i fokus
Forskning som tittat närmare på relationen mellan lärare och elev(er) svarar annars ofta mot frågeställningar som i allt väsentligt rör mänskliga
relationer mer fristående från en didaktisk problematik. I både pedagogisk
och i andra närliggande discipliners forskning, där ett i huvudsak etiskt
perspektiv på skola och lärares arbete fokuserats, har exempelvis kultur,
kön och klass ofta belysts som en fråga om skilda maktförhållanden, vilka
konstituerats i interaktion lärare och elever emellan.
Halvars-Franzén (2010:31) delar in den forskning som hon benämner
som tillhörande värdegrundsområdet i kategorierna i) ”klassrummet som
en moralisk arena och elevskapet som norm”, ii) ”värdegrundsarbete med
fokus på regler”, iii) interaktionen mellan lärare och elever”, iv) ”lärares
strategier och förhållningssätt” samt v) ”med det etiska mötet i fokus”.
Den sistnämnda kategorin särskiljer sig genom att utgångspunkt tas i ett
valt filosofiskt perspektiv för att utifrån dess premisser konstruera en
önskvärd pedagogisk hållning. Exempelvis utgår Jons (2008) från Martin
Bubers dialogfilosofi där hon formulerar en hållning från lärares sida som
bygger på ett tilltal och ansvar, där skillnaden mellan att vara privat och
att vara personlig är helt avgörande. Att vara personlig och hörsamma
elever ses som nödvändigt i en hållning av dialogisk karaktär medan ”det
att vara privat tvärtom är förödande” (Jons 2008:172).
Holmgren (2006) undersöker hur den etiska relationen gestaltar sig i
klassrummet, vilken beskrivs och förstås med hjälp av Emmanuel Levinas
etiska tänkande. Resultatet sätter fokus på relationens sårbarhet och fragilitet samt faktorer som ömsesidigt beroende, asymmetriskt förhållande,
bejakande och engagemang, vilket leder till den allmänna slutsatsen att
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”det är omöjligt att hålla fostran och lärande åtskilda i klassrummets praktik” (Holmgren 2006:125).
Vidare har Edling (2009) i en intervjuundersökning av elever påvisat att
om moralfrågor snarare uppfattas i termer av responser på andras livssituationer än som principer för agerande möjliggörs en kommunikation om
moraliskt agerande som ligger närmare elevers föreställningsförmåga att
bearbeta stereotypa fördomar. Med stöd i ett teoretiskt resonemang hämtat
från Iris Marion Young, Emmanuel Levinas och Julia Kristevas dras slutsatser som poängterar det situationellas möjligheter och betydelse för utbildningsinnehållet. Det rör sig då om frågor sprungna ur elevers erfarenheter som på ett omedelbart sätt kan stimulera lärares vilja att agera och ta
ansvar för elevers bästa.
Den indelning som görs av Halvars-Franzén (se ovan) ska ses som övergripande eftersom det onekligen finns stora beröringspunkter mellan de
olika kategorierna. Men sammantaget kan ändå konstateras att avhandlingar inom området har ett relationellt perspektiv där fokus skiftar från
elev till lärare eller att relationen som sådan sätts i centrum och där det
intentionella i situationen ofta får fokus på maktförhållanden i pedagogiska situationer med endast mer allmänt formulerade konsekvenser av
betydelse för didaktiska frågor. Likväl sätter forskningsresultat ur ett etiskt
perspektiv fingret på relationers avgörande betydelse för lärares didaktiska
handlingsalternativ och moraliska ställningstaganden i pedagogiska situationer.
Permer och Permer (2002), synliggör bland annat skilda maktpraktiker i
klassrummet och hur dessa relaterar till ansvarsfostran av elever. De visar
att när talet kring klassrummets praktik utgår från normaliserande uppdelningar skapas också ett differentieringssystem, det vill säga ett ”rum för
barn att befolka” där elever etiketteras och förses med en rad kännetecken.
Dessa bildar sedan orsak till vad som uppfattas som gott respektive störande beteende (Permer & Permer 2002:287). Vägen till elevers ansvarstagande sker i enlighet med studien via krav på elevers lydnad, vilket beskrivs
som den moraliska ordningens proteusfigur15 (Permer & Permer 2002:
282). Andra forskare har också kunnat visa att lärare förefaller vara oreflekterade och grundade i individuella värderingar (Norberg 2004) och att
elevnormen är en underordnad, självkritisk men samtidigt positiv och empatisk elev (Bartholdsson 2007).

15
I en fotnot nämner Permer och Permer (2002:282) att Proteus enligt grekisk
mytologi var en havsgud som hade förmågan att anta växlande (min kursivering)
skepnader.

54

I SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension

Vidare har Wester (2008) kunnat konstatera att både elever och lärare
efterfrågar ordning och regler men att skillnader uppstår när dessa ska
praktiseras. Av samspelet mellan lärare och elever framgår också att när
etiska frågor rörande interaktionen i pedagogiska situationer görs till ett
innehåll i sig får den i stort karaktär av påtryckning från lärares sida
(Thornberg 2006), vilket framförallt sker verbalt men också icke-verbalt
där även pojkars beteenden uppmärksammas i högre grad än flickors
(Samuelsson 2008).
Det relationella som studieobjekt vidgas till en del av Halvars-Franzén
(2010:147) till att utöver relationer mellan lärare och elever också röra
barns möten med djur och natur, vilket skapar ett närmande till pedagogiskt didaktisk forskning och frågeställningar om den mening som skapas i
pedagogiska situationer. Halvars-Franzén (2010:166) konstaterar i anslutning därtill att en pågående dialog om ”vad som gäller” i pedagogiska
situationer kan förstås som att det pågående etiska samtalet i sig förändrar
fokus från det som händer i stunden till det som skulle kunna vara möjligt,
det vill säga att ett etiskt samtal leder till ett framtidsinriktat samtal.
Det är också vad Bergmark (2009:69) konstaterar när hon säger att
”(t)o work with an ethical learning community means to prepare for the
future; to create a readiness to meet unknown challenges”. HalvarsFranzén (2010:180) menar att kvalitet i pedagogisk verksamhet uppstår
som en konsekvens av att etiska möten kontinuerligt möjliggörs, där lärares förhållningssätt är inriktat på att ta ansvar för det okända.

De pedagogiskt etiska perspektivens framåtblick
Den tillbakablick på relationer mellan lärare och elever som studeras i en
pedagogiskt etisk forskningstradition äger sitt värde genom att uppmärksamma vad som i framtida pedagogisk verksamhet kan bedömas som
önskvärda relationer. Denna slutsats att ett pågående samtal om moraliska
dimensioner skapar en framtidsinriktning åt samtalet, ger också argument
till att förena etiska frågor med didaktiska, det vill säga som en möjlighet
att förena det nödvändiga dubbelseende av både kontinuerlig tillbakablick
och framåtblick som jag menar är centralt för lärares arbete.
Med stöd av etiska perspektiv på lärares arbete kan vi också dra slutsatsen att lärares arbete kräver ett ansvar att göra det möjligt för elever i pedagogiska situationer att respektfullt och ömsesidigt interagera kring
undervisningsinnehåll utan irrelevant påtryckning. Men vad det innebär i
unika pedagogiska situationer kan endast avgöras via ett ansvarsfullt omdöme. Fokus på det intentionella i situationen möjliggör således att ur ett
etiskt perspektiv synliggöra en problematik som tidigare kan ha dolts i
interaktion lärare och elever emellan.
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Den utmaning som framåtblickande etiska argument möjliggör kan
också innebära svårigheter för lärare att veta vad som kan var ett rätt och
riktigt agerande i pedagogiska situationer. Varje pedagogisk situation är
alltid kontextuellt unik och därför omöjlig att generellt uttala sig om. De
konsekvenser som följer av en etiskt perspektiverad tillbakablick på lärares
agerande, explicit eller implicit normativ, kan riskera att få en likhet med
vad Honneth (2003:22) benämner som sociala patologier. Honneth
(2003:53) beskriver hur olika idealbilder inom socialfilosofin, antingen
baserat i idéer om människans ursprungliga och naturgivna förutsättningar
eller i idéer om människans slutgiltiga utvecklingsmål, bildar fond för ett
konstaterande att samhället på ett eller annat sätt är förvridet. Häri ligger
samtidigt paradoxalt också deras värde. Genom att synliggöra en viss problematik skapas ökade förutsättningar för människors ansvar att agera på
ett sätt som mildrar och undviker att andra människor försätts i för problematiken typiskt svåra situationer. På samma sätt kan ett väl framskrivet
etiskt förhållningssätt sätta ljus på pedagogiska situationer och leda till en
förståelse av dessa som, i likhet med Honneths begreppsvärld, kan beskrivas som patologiska och förvridna, där enskilda elevers särskildhet (jfr
Honneth 2003:113) hotas. Där en komplex och desillusionerad förståelse
ändå kan bilda grund för eftertanke och ambitioner om hur pedagogiska
situationer kan och bör bemötas.
Men i och med att fokus närmast riktas på vad lärare bör undvika i pedagogiska situationer och således vad som i förlängningen inte utmärker
ett önskvärt agerande kan den pedagogiskt etiska forskningstraditionens
resultat leda till höga krav på lärare, och lärarstuderande i utbildning, att i
flera led omsätta dess resultat i ett agerande. Det utesluter å andra sidan
inte att ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som med pragmatism som
utgångspunkt mer sätter fokus på vad som är möjligt att göra i pedagogiska situationer har anledning att beakta den etiska forskningens resultat.
Tvärtom utgör just en tillbakablick på pedagogiska situationer en förutsättning för ett ansvarfullt agerande vid formulerandet av framtida intentioner.

Sammanvävning av pedagogiskt etiska och didaktiska perspektiv
Genom att inom ramen för ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv förena
pedagogiskt didaktiska med pedagogiskt etiska forskningstraditioner kan
den framåtblick som pedagogiskt etisk forskning implicerar få stöd av den
pedagogiskt didaktiska forskningens innehåll. På motsvarande sätt när
lärare i sitt arbete överväger växlingar av framtida intentionellt agerande
finns stöd att hämta i etiskt förankrade frågor och svar. Hur lärare agerar
och responderar i alla de pedagogiska situationer som uppstår i ett delikat
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samspel tillsammans med elever får därmed samband med de vanor som
lärare omfattas av, med vars stöd lärare mer eller mindre tydligt agerar.
Mot denna bakgrund att intention och situation ömsesidigt påverkar
varandra ges skäl till att se lärares intentioner som ett växelspel där emellanåt motstridiga intentioner kan uppkomma. Det finns därför anledning
att sätta tillbakablickande och framåtblickande analyser i ett större sammanhang över tid där också vanor ingår.
Perspektivet lärarskapets moraliska dimension ska således förstås som
en ambition att överbrygga den åtskillnad som delvis blivit följden av att
pedagogiskt didaktiska och etiska forskningsperspektiv utvecklat skilda
traditioner. Det är också en ambition som sammanfaller med vad Campbell (2008) beskriver som ”the ethics of teaching as a moral profession”.

Inplacering i ett forskningsfält
Lärarskapets moraliska dimension eller ”the ethics of teaching as a moral
profession” ska ses som ett forskningsfält som utgör ett möte mellan ett
etiskt perspektiv och ett didaktiskt perspektiv på pedagogisk forskning som
satt undervisning i bemärkelsen ”teaching” i fokus. Campbell (2008:358)
säger att ”(t)aken together, then, ethics and teaching seem inherently compatible and unavoidably intertwined”. Detta till trots menar hon att frånsett några centrala undantag, där hon nämner John Dewey, Richard S.
Peters och Willard Waller, är det först från och med början av 1990-talet
som forskningsfältet börjat ta form16. Att didaktiska respektive etiska
forskningsinriktningar traditionellt uppfattas som skilda från varandra
framgår också av Fjellströms (2004:145) avgränsning av pedagogik till
tillämpning och specificering av etiken i praktisk fostran, där disciplinen
skolområdets etik enligt hans mening handlar om de yttersta principerna
för skolans forstran.
Campbell (2008:359) identifierar tre olika temaområden som är under
framväxt och rubricerar dem som:
i.
ii.
iii.

the moral nature of teaching and the teacher’s professional ethical
role,
teacher ethics conceptualized both formally and informally, samt
ethical challenges and dilemmas that face teachers.

16
Campbell (2008:361) ser publiceringen av boken The Moral Dimensions of Teaching (Goodlad, Soder & Sirotnik 1990/1991) som banbrytande. Till den kan
förmodligen också The Moral Life of Schools (Jackson, Boostrom & Hansen
1993/1998) ses som central för en första upparbetning.
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Gemensamt för dessa temaområden, som på intet sätt äger absoluta avgränsningar i förhållande till varandra, är att de innehållsligt ställer lärarens agerande i pedagogiska situationer i centrum, vilket väl överensstämmer med avhandlingens framskrivning av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Skillnader i fokus relaterar Campbell (2008:360) främst
till metodologiska frågor och olika dominerande metodiska tillvägagångssätt.
Ambitionen i det första temaområdet, att skapa kunskap om lärarskapets moraliska dimension och det professionella ansvar som ingår, kommer
framförallt ur filosofiska betraktelser, kommentarer och argument. Det
huvudsakliga tillvägagångssättet beskrivs som att teorier utvecklas för att
sedan prövas i en vardaglig verklighet, vilket också är en beskrivning som
är väl förenlig med föreliggande avhandlingsarbete17.
I det andra temaområdet som identifierats gäller snarast det omvända.
Det finns enligt Campbell (2008:360) en växande mängd empiriska studier
som med stöd av moraliskt filosofiska frågor skildrar en praktik där läraretik visar sig både formellt och informellt i vardagen.
Det tredje temaområdet, där etiska utmaningar och dilemman i undervisning står i fokus, kan enligt Campbell (2008:360) mer beskrivas som
en sammanställning av möjliga pedagogiska situationer vars syfte är att
provocera fram överväganden och analys med stöd av filosofiska argument.
Inom ramen för det framväxande forskningsfältet menar också Campbell (2008:359) att en variation av olika begrepp växer fram som kan knytas till skilda filosofiska traditioner med förgrundsgestalter som exempelvis
Aristoteles och John Dewey, vilket ger anledning till att än en gång påminna om att perspektivet lärarskapets moraliska dimension som ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv tillhör en Deweytradition, även om influenser
hämtas från en aristotelisk tradition18. Perspektivet utgår från att moral
växer fram i interaktion lärare och elever emellan, där också relationer
elever emellan innefattas (se också Dewey 1922:295). Lärarskapet kan
därför aldrig definieras som en kunskap utan ska förstås som ett begrepp
med en person-, relations- och kontextbunden betydelse av vilket följer att
lärares agerande sätts i fokus som ett moraliskt agerande.

17

I kapitel sex för jag en diskussion om metodologiska överväganden och återkommer till en diskussion om skilda tillvägagångssätt. En infallsvikel på föreliggande avhandlingsarbete är onekligen att se det som en teoriutveckling som sedan
prövas i en perspektivering av nätstuderandes seminariesamtal om lärares arbete.

18

Se kapitel ett under rubriken ”Moralfilosofisk inplacering”.
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Av dessa tre aspekter sätter forskning ur ett pedagogiskt etiskt perspektiv framförallt relationen människor emellan i fokus, vilket som sådant
utgör en dimension av kontext. Vad som hitintills i avhandlingen endast
mer översiktligt diskuterats är den kontext som utgörs av undervisningens
innehåll, vilket samtidigt också på motsvarande sätt kan beskrivas som en
relation och en dimension av kontext där både lärares och elevers attityder
och förhållningssätt till ett undervisningsinnehåll i pedagogiska situationer
utvecklas i meningsskapande processer. Den kontext som utgörs av undervisningens innehåll är dessutom i diskussionen om lärarskapets moraliska
dimension avgörande för att etiska och didaktiska frågor sammanvävs i ett
perspektiv på lärares arbete, vilket också aktualiserar frågor om vad som
kan betraktas som personligt kontra privat agerande från lärarens sida.
Jag avser senare att i kapitel tre i högre utsträckning ta spjärn mot kontextuella aspekter som svarar mot undervisningens innehåll och didaktikens grundläggande frågor men innan dess avser jag härnäst att fördjupa
diskussionen om lärarskapets moraliska dimension ur en aspekt som knyter an till lärares skilda agerande.

Lärares agerande – lärarskapets ansvar
Redan inledningsvis bör poängteras att en diskussion om lärares agerande
inte avser att försöka ta fasta på mänskliga egenskaper, det vill säga att i
aristotelisk mening söka svar på vad som utmärker goda lärare som personer. Fokus sätts i enlighet med avhandlingens hemvist i pragmatismen på
lärares handlingar, vad lärare gör i pedagogiska situationer av betydelse för
de vanor som utvecklas och vilka konsekvenser som kan konstateras eller
förutses19. Lärares agerande ska därför i det följande förstås i termer av
vad som utmärker lärarskapets ansvar i interaktion med elever. Onekligen
är det så att pedagogiska situationer tar form på olika sätt beroende på
skillnader i de vanor som växer fram och omformas av erfarenheter och
reflektioner över desamma. Jag avser inte med denna diskussion att söka
förklaringar till lärares skilda agerande utan tonvikten läggs på att lyfta
fram lärarskapets ansvar och vad som därmed kan uttryckas som lärares
nödvändiga agerande (jfr Fenstermacher 2001)20.

19
Jag utvecklar en diskussion om vanor med stöd av John Dewey under rubriken
”Lärares vanor tillsammans med elever” i kapitel tre.
20
I kapitel tio under rubriken ”Lärares auktoritet” för jag bland annat en diskussion om moralisk auktoritet, också då med hänvisning till Hugh Sockett, som står
nära den diskussion som förs här.
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Med detta sagt finns det ändå anledning och stort värde i att lyssna till
den forskning som tagit utgångspunkt i aristoteliska begrepp som ”dygd” 21
och ”fronesis” för att uppmärksamma vad som utmärker lärares agerande.
Campbell (2008:359) placerar Hugh Sockett i en aristotelisk tradition när
han formlerar en moralisk bas för lärares professionalism och utvecklar en
diskussion i termer av dygder som lärare behöver omfattas av. Det är en
diskussion, menar jag, som leder fel om slutsatsen av hans resonemang är
att lärare behöver vara på ett visst sätt22, men får en konstruktiv innebörd
om de värden och förhållningssätt som aktualiseras i dygdbegreppen utgör
en nödvändig intention i lärares agerande23.
Sockett (1993:62-88) ser basen i lärares professionalism som bestående
av fem moraliska dygder och argumenterar för dess centrala betydelse om
vi ska kunna förstå undervisningens praktik. De fem dygderna utgörs enligt
honom av honesty, courage, care, fairness och practical wisdom där den
sista avser en dygd vari de övriga fyra är integrerade. Jag tar i det följande
utgångspunkt i dessa begrepp för att påvisa att lärares agerande är avgörande för hur intentioner tar form i lärares arbete.

Agera ärligt
Först kan vi notera att ärlighet och svek återfinns i lärares agerande på en
mängd olika sätt. Till exempel i pedagogiska situationer där information
presenteras eller undanhålls, i valet av stoff när ett undervisningsinnehåll
21
Som redan poängterats utgår pragmatismen från handlingar innebärande att
dygd som begrepp förstås som ett element i innebörden av en handling (Dewey
1922:265).
22

Jämför med min tidigare diskussion i detta kapitel under rubriken ”Om begreppet lärarskap”.

23

Biesta (2013:134) poängterar på motsvarande sätt intentionen i lärares arbete,
men i den del av hans diskussion om lärarutbildning och dess ansvar för ”the formation of the whole person” menar jag att diskussionen leder i annan riktning. När
utgångspunkten är att lärare ska bli ”educationally wise” och diskussionen tar stöd
i Aristoteles begrepp ”fronesis” riskerar fokus att leda bort från agerandet. Mer
fruktbart för den förståelse jag vill hämta ur Hugh Socketts resonemang om dygder
i detta textavsnitt kan istället hämtas ur den diskussion som Langdon Winner för
om skillnaden mellan att överväga kvaliteter hos ting och företeelser utanför oss
jämfört med kvaliteter och känslor inom oss. Enligt Colnerud (2004:82) menar
Winner att vårt språkbruk trängt undan möjligheten till distinktioner som gör
skillnad mellan att se på värden (values) som knutna till särskilda aktiviteter och att
se på värden som något som människor har och får dem att agera på vissa sätt. Jag
menar att möjligheten att se de värden som kan knytas till särskilda aktiviteter och
särskilt agerande från lärarens sida väl svarar mot lärares intentioner i pedagogiska
situationer.
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bearbetas, i balansakten mellan fakta och fiktion när lärare gestaltar omvärlden för sina elever, i användandet av andras gestaltningar, i accepterandet eller förnekandet av ett laborativt experiment som fick ett oväntat
utfall etcetera.
Lärares hållning med avseende på ärlighet framträder i dylika fall på ett
eller annat sätt. Om det hos enskilda elever, elevgrupper eller andra samarbetspartners till läraren uppstår tvivel kring lärares ärliga agerande undanröjs snabbt alla förutsättningar för skapandet av meningsfulla pedagogiska
situationer (Jackson, Boostrom & Hansen 1993/1998:17). Om det infinner
sig en känsla av att undervisningens innehåll på något sätt är vinklad och
har en dold agenda förlorar läraren snart sin auktoritet. Samtidigt kommer
lärares agerande alltid att kunna ifrågasättas från vitt skilda håll eftersom
lärares agerande måste utgå ifrån en viljeinriktning. Hansen (1995:139)
uttrycker detta som en nödvändighet, det vill säga att lärare avkrävs ett
agerande som om ett kall vore närvarande, vare sig lärare ser det så eller
inte.
Det förtroende för läraren som står på spel kan endast återupprättas
med hjälp av ärligt agerande. Det avkrävs av läraren att kunna visa att han
eller hon omfattas av en öppenhet för att söka sanningar och att vara angelägen om att finna de sanningar som framträder för andra. I lärares ansvar
för skapandet av klassrummets moral för lärandets och allas gemensamma
bästa krävs ärlighet, vilket inkluderar en ärlig orientering gentemot elever
och andra närvarande i pedagogiska situationer. Ärlighet bildar förutsättning för att det ska kunna existera tillit för varandra i interaktionen lärare
och elever emellan. Ärligt agerande bildar på så sätt förutsättning för en
minimerad risk att vantolkningar av icke avsedda händelser i pedagogiska
situationer ska uppfattas som intentionella avsikter.
Att som lärare agera ärligt i enlighet med vad som känns rätt i pedagogiska situationer är dock ingen självklarhet eftersom det vid vissa tillfällen
kan innebära att invanda mönster behöver brytas. Dewey (1922:96) förklarar uppkomsten av en intention till förändring i termer av en impuls,
som kommer ur en önskan om något bättre, men menar samtidigt att det
inte går att förklara varför en impuls till att agera på ett annat sätt tar gestalt på det sätt som sker24. Vad Sockett (1993:69) å sin sida menar i sammanhanget är att en central dygd i lärares arbete utgörs av modet att agera,
vilket också kan beskrivas som ett agerande som i akt och mening värnar
om ärligheten.
24
Jag återkommer till denna diskussion i kapitel tre eftersom impulsen till förändring av vanan är av avgörande betydelse för förståelsen av begreppet pedagogisk
rytm.
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Agera med mod
Men att som lärare våga ta ansvar för vad som uppfattas som önskvärt,
rätt och riktigt i pedagogiska situationer är inte på något sätt en självklarhet, vilket bland annat Colnerud (1995:168) formulerar i termer av ”den
kollegiala lojalitetens imperativ”. Hon påvisar lärares svårigheter att
”förmå sig till att försvara eller beskydda eleverna mot en kollegas ovarsamma, orättvisa eller skadliga behandling”. Denna problematik och som
Colnerud (1995:168) uttrycker det försvagade moral äger också sin giltighet när det kommer till lärares intentioner att skapa förändringar rörande
undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer (se exempelvis Ball
1987/2012, Berg 2003). Det krävs en övertygelse och ett mod att agera i de
fall egna värderingar står i konflikt med andras.
Sockett (1993:72) säger att den modige fäller ett omdöme när problematiska omständigheter råder. Det sker antingen när en omedelbar fara står
för dörren eller när det finns en moralisk strävan att förändra något på
sikt. Huruvida enskilda handlingar betraktas som modiga varierar därför
också beroende på sammanhanget där de utförs. Viktigt, menar Sockett
(1993:72), är att förstå att mod inte enbart är relaterat till rädsla och fysiskt agerande. Modet kan i undervisningssammanhang handla om att våga
pröva nya metoder, ge elever förtroende att självständigt konstruera och
genomföra uppgifter men också att våga markera när pedagogiska situationer inte längre svarar mot vad som är etiskt försvarbart.
Det rör sig i dessa fall om mod att engagera sig i nya idéer och perspektiv, vilket utmanar lärares egna förståelser och värderingar (se Hansen
2008:22). Mod handlar i den meningen också om att våga avbryta verksamheter, vilket Biesta (2010:74) uttrycker som ”a pedagogy of interruption” för att växla till en aktivitet med andra intentioner.
Det kan även handla om att i pedagogiska situationer äga modet att
agera i gränslandet av vad som är accepterat i både legal och legitim mening. Men, understryker Sockett (1993:76), lärares mod som gränsar till
det icke tillåtna är meningslöst om det inte samtidigt finns en passion för
kunskapen och eleverna, det vill säga att det finns sammanhållande länkar
i triaden lärare, elev och undervisningsinnehåll som svarar mot ett osjälviskt agerande från lärares sida.
Agera med omsorg
Passion i lärares agerande leder vidare till en diskussion om omsorgsfullt
agerande och den omsorg om eleven som Sockett (1993:77) menar är en
tredje central dygd i lärares arbete. Det engelska ordet care kan översättas
med de svenska termerna bekymmer, omsorg och försiktighet om vi ser till
Nationalencyklopedins översättning, vilket speglar ett engagerat och akt-
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samt agerande från lärares sida i relation till elever. Det att agera med omsorg beskriver van Manen (1991) i termer av ”pedagogisk takt” och avser
ett agerande som utmärks av kärlek och omsorg, hopp och tillit samt ansvar för elever.
Begreppet takt med ursprung i latinets tactus, beröring, avser det nödvändiga i att lärare och elever i pedagogiska situationer utvecklar en relation där det blir möjligt att beröra varandra, att kontakten dem emellan och
interaktionen utmärks av en följsamhet. Denna kontakt menar van Manen
(1991:139) utgörs av en orientering från lärarens sida till att göra vad som
är det bästa för eleverna, vilket närmast efterliknar ett förhållningssätt som
föräldrar förväntas ha till sina barn (van Manen 1991:5). Men ett agerande
präglat av eftertänksamhet, uppmärksamhet och omtänksamhet är också
en omsorg som enligt van Manen (1991:74) utgörs av en relation med
dubbla intentioner, vilket jag menar kommer ur den ömsesidiga påverkan
som intention och situation har på varandra (se ovan).
Pedagogiska situationer utmärks alltid av dubbla intentioner med avseende på en omsorg om elevers bästa här och nu där både pedagogiskt
etiska och didaktiska perspektiv hjälper oss att finna önskvärda svar och
en omsorg riktad mot framtiden med de förmågor och förhållningssätt
elever potentiellt kan utveckla där pedagogiskt didaktiska och etiska perspektiv (i omvänd ordning) hjälper oss att finna motsvarande önskvärda
svar. Det är liksom andra motstridiga förhållanden i lärares arbete en dubbelhet som uppmärksammas som en konsekvens av perspektivet lärarskapets moraliska dimension.

Agera rättvist
Lärares ansvar och omsorg för varje elev i kombination med just det faktum att lärare har ansvar för en grupp elever bildar också ett, i vissa stycken, motstridigt förhållande som leder till etiska krav på lärare att agera
rättvist. I pedagogiska situationer är det aldrig enbart en enskild elev som
ska mötas med omsorg från lärarens sida. Detta innebär att omsorg måste
ske både i förhållande till den enskilde eleven och i förhållande till gruppen
elever, med risk för att den för vissa elever kan övergå i antingen överbeskydd eller försummelse. Omsorg kräver förståelse för yttre och inre gränser både på individ och på gruppnivå.
Med referens till Aristoteles berömda ord att rättvisa består i att behandla lika personer lika och olika personer olika men i proportion till
deras relevanta skillnader argumenterar Sockett (1993:81) för att se rättvisa som den fjärde av de dygder vilka bygger upp lärares professionalism.
Frågor om rättvisa visar sig ur åtminstone tre skilda aspekter. Det sker i
lärares uppmärksamhet av elever, i fördelningen av tid och engagemang för
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varje elevs situation och utveckling, i de uppgiftskrav som ställs, i perspektivering av undervisningsinnehåll, vid bedömning men också i fördelningen
av kommunikationsutrymme i grupp.
Vidare uppstår frågor om rättvisa när överenskommelser och regler
bryts. Lärares agerande i samband med disciplinära sanktioner är extra
moraliskt problematiskt eftersom elever är skyldiga att närvara i skolan.
Det tredje aspekten av rättvisa Sockett (1993:84) lyfter fram utgörs av
frågor visavi andra elevgrupper på andra skolor men framförallt på samma
skola. Allt undervisningsinnehåll samt arbetssätt och arbetsformer kan
ställas i relation till andra elevgruppers arbete med andra lärare. Kritiska
frågor kan ur denna aspekt dyka upp från elever, föräldrar men också från
kollegor och utomstående aktörer med särskilda intressen på skolans innehållsliga verksamhet.
Vad som är att betrakta som rättvist agerande kan aldrig ges ett allmängiltigt svar, men vad som får avgörande betydelse i pedagogiska situationer är lärares intentioner att skapa rättvisa och på vilket sätt lärares ambitioner uppfattas av elever. Graden av förtroende som växer fram i interaktion lärare och elever emellan står således inte bara i relation till vad som
händer i pedagogiska situationer. Av avgörande betydelse är också den
delaktighet som skapas när framtida intentioner formuleras och aktiviteter
planeras. Sockett (1993:81) menar också att om elever aldrig får möjlighet
att uppleva rättvisa i skolan kommer de troligtvis heller inte att förvänta
sig rättvisa utanför skolan. Hur situationen uppfattas står med andra ord i
samklang med hur intentionen förstås.

Agera klokt
Sockett (1993:85) menar, som sagts, att dygden praktisk visdom, vilket går
tillbaka på Aristoteles begrepp fronesis, ska förstås som de fyra andra dygderna integrerade, men lägger till att den också är sammanvävd med en
reflektions- och omdömesförmåga. Det rör sig om ett agerande som karaktäriseras av den professionelles praktiska omdöme att veta vad som ska
göras, när det ska ske och varför.
Inte minst den sista aspekten ger det praktiska agerandet dess visdom,
något som växer fram i takt med att lärares reflektion över pedagogiska
situationer skapar en repertoar25 av erfarenheter som kopplar samman
intentioner med undervisningsinnehåll, arbetssätt och arbetsformer.
25

Jag använder begreppet repertoar för att lyfta fram mångfalden av tillvägagångssätt som lärare kan ha erfarenhet av. Tillvägagångssätt som för den skull inte behöver karaktäriseras som vanor. Min avsikt är därmed inte att knyta förståelsen till
repertoar i sociokulturell mening, som en delad repertoar inom ramen ”for a community” (Wenger 1998:82).
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Lärares praktiska visdom som jag förstår den ur pragmatismens perspektiv utgörs av, i kommunikation med andra, ett kontinuerligt reflekterande och värderande av de erfarenheter som genomlevs i pedagogiska
situationer. Över tid leder kommunikationen till en repertoar av olika möjliga sätt att i interaktion med elever framställa undervisningsinnehåll, vissa
i övergripande mening mer önskvärda än andra. Utmärkande för lärares
agerande är då att varierande arbetssätt och arbetsformer står i relation till
uppmärksammade intentioner, direkta som indirekta.
Hansen (2001a:43) menar med referens till Platon, Rousseau och Dewey
att det agerande som framträder i den önskvärda lärarens gestalt utmärks
av en insiktsfull passion för yrket, där bilden av läraren som person, hennes hållning och praktiska visdom närmast kan liknas vid en växande
människa som agerar med rättframhet på ett okonstlat, spontat och i vissa
avseenden naivt sätt inför nya situationer. Rättframheten står för en tilltro
till växandets möjligheter, en perceptiv intensitet och förmåga att se situationers möjligheter. Det rör sig om ett agerande från lärares sida som utmärks av en framåtblickande hållning vilken bärs upp av det okonstlade,
spontana och naiva. Hansen (2001a:45-53) beskriver en önskvärd lärare
som är levande i nuet, som vågar gå nya vägar, starta processer och röra
sig fritt. Det naiva och oskyldiga har att göra med en öppenhet inför ett
okänt lärande och växande utan att läraren för den skull tappar sin kritiska medvetenhet som ger riktning åt undervisningen, där syftet med
andra ord inte låter sig störas även om till synes motstridiga intentioner
framstår som nödvändiga. Öppenheten ska också förstås som ett genuint
intresse för det undervisningsinnehåll som studeras.
Hansen (1995:11, 2001a:39) menar också att läraren som person har en
avgörande betydelse för undervisningens kvalitet och moraliska dimension,
vilket i enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension följaktligen ska förstås i termer av lärares agerande. I sin analys av läraren som
person menar han att individen kan beskrivas i termer av person, hållning
och moralisk känslighet26. Det rör sig om skillnader i agerande i pedagogiska situationer som uttrycks via dessa begrepp oavsett om läraren är mer
fokuserad på undervisningens tillvägagångssätt eller dess resultat. Det finns

26
Begreppen person, hållning och moralisk känslighet är mina översättningar av
engelskans person, conduct och moral sensibility, där den sistnämnda översättningen kanske är mest problematisk. Jag uppfattar att Hansen med begreppet ”sensible” avser en slags förståndighet, men att begreppet ”moral” i kombination med
”sensibility” avser en förskjutning mot känslighet. Hansen (2001a:32) säger att
“moral adds something both to feeling and to sensibility. Posed differently, it merges what I have said about sympathetic sensibility and thoughtful emotion”.
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en moralisk dimension som visar sig på individnivå men som också sammantaget skapar någon form av bild av lärarskapet på kollektiv nivå.
Hansen (2001a:20-40) ser person, hållning och moralisk känslighet som
oskiljaktiga men menar att de likväl ger uttryck för olika aspekter av den
enskildes lärarskap. Lärarens person, säger Hansen, utmärks av ett antal
kvaliteter i agerandet där graden av tålamod, vidsynthet, kunskapstörst,
nyfikenhet, entusiasm etcetera bidrar till möjligheten att kunna avläsa skeenden i pedagogiska situationer. Detta sker i relation till egna utvecklade
förhållningssätt till elever, lektioner, klassrum, skola, läroplan med mera,
samt också i förhållande till egna känslor uppkomna i interaktion med
elever kring ett undervisningsinnehåll. Lärares hållning står i sin tur för
behandling och betraktelsesätt av elever och andra människor involverade i
pedagogiska situationer. Det rör sig om en i personen mer eller mindre
förankrad hållning som till sin konsekvens ger agerandet en på motsvarande sätt mer eller mindre bestämd och huvudsaklig riktning, både didaktiskt och etiskt. Den moraliska känsligheten, slutligen, beskrivs som en
känsla för vad som kontextuellt sett kan uppfattas som rätt och riktigt
agerande, en känslighet för vad som i pedagogiska situationer förefaller
som ett rätt och riktigt agerande.
Hansen (2001a:32) poängterar att moralisk känslighet äger sin giltighet
eftersom det förenar argument och känsla. Det är en idé om att eftertänksamhet, reflektion och omdömesbildning står i förening med lärares sätt att
uppmärksamma vad som sker och vad som skulle kunna ske i pedagogiska
situationer (se Løvlie 2007:78). Det är en idé som bildar förutsättning för
begreppsliggörandet av pedagogisk rytm inom ramen för det pedagogiskt
didaktiskta perspektivet lärarskapets moraliska dimension.

Sammanfattning av lärarskapets moraliska dimension
Med förankring i pragmatismen har lärarskapets moraliska dimension
formulerats. Perspektivet uppmärksammar att moral växer fram i interaktion lärare och elever emellan, innebärande att intresset riktas mot de intentioner som tar form i anslutning till lärares agerande. Med stöd av perspektivet riktas uppmärksamhet således mot de värden och förhållningssätt
som direkt men framförallt indirekt accentueras i förhållande till både
elever och undervisningsinnehåll i pedagogiska situationer över tid.
Den tidsaspekt som framhålls med stöd av perspektivet innebär följaktligen att fokus också riktas mot de förändringar och växlingar av intentioner som sker i pedagogiska situationer.
I förhållande till tidigare forskning har jag i diskussionen framhållit att
motstridigheter i lärares agerande går att förstå som en konsekvens av både
den interaktion som tar form och den funktion som skilda intentioner har,
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det vill säga att både situationella och intentionella faktorer samspelar
vilket ger lärare skäl till att kontinuerligt skifta fokus i arbetet. Perspektivet
uppmärksammar att motstridigt agerande från lärares sida kan äga ett
värde om agerandet tjänar den intention som i stunden framstår som viktig. I samspel med elever framträder därför ett lärarskap som behöver kännetecknas av ett ärligt, modigt, omsorgsfullt och rättvist agerande för att
de intentioner som bär upp pedagogiska situationer ska uppfattas som
kontextuellt rätta.
För att denna variation och motstridighet i lärares agerande ska kunna
synliggöras i talet om lärares arbete introduceras i nästa kapitel begreppet
pedagogisk rytm. Begreppet avser att understryka att lärares lärarskap, i
enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension, inte kan definieras som en kunskap. Lärarskap och pedagogisk rytm ges i och med det
en person-, relations- och kontextbunden betydelse där agerande sker i
relation till ett omdöme vari ingår både känslo- och förnuftsargument.
Genom att begreppsliggöra pedagogisk rytm skapas även en riktningsangivelse för avhandlingens empiriska undersökning med värdering av analysresultat och efterföljande diskussion.
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Kapitel 3 Begreppet pedagogisk rytm tar form
Med stöd av föregående kapitels diskussion om lärarskapets moraliska
dimension avser jag i detta tredje kapitel att med begreppet pedagogisk
rytm förtydliga och ytterligare begreppsliggöra perspektivets fokus. I kapitlet ges därför större betoning på framåtblickande didaktiska aspekter i
lärares arbete. Jag menar att föregående kapitel två ska förstås som en
betoning av värdet av en tillbakablick på pedagogiska situationers utfall
för framtida intentioner, där stöd i hög utsträckning hämtas ur den forskning som studerar interaktion mellan lärare och elever ur ett pedagogiskt
etiskt perspektiv.
Kapitel tre avser att med bibehållet fokus på erfarenheter och tidigare
händelser successivt alltmer betona lärararbetets framtidsinriktade fokus.
Detta eftersom den komplexitet som inryms i lärares arbete när lärarskapets moraliska dimension tas i beaktande sätter ljuset på kontinuiteten i
pedagogisk verksamhet. Följande text ska således förstås som en fortsatt
upparbetning av perspektivet lärarskapets moraliska dimension och svaret
på forskningsfråga 1a – Hur kan lärarskapets moraliska dimension begreppsliggöras?
Jag kommer successivt att precisera begreppet pedagogisk rytm som jag
menar möjliggör en perspektivering av lärares arbete och fyller en viktig
funktion för att förstå, stödja men också kritisera lärares arbete med argument som i ökad utsträckning återspeglar arbetets interna villkor. Jag
väljer att presentera min definition redan inledningsvis för att ge tydlig
riktning åt kapitlets fortsatta diskussion men vill också poängtera att den
ska förstås som ett fortsatt begreppsliggörande av den definition som härnäst presenteras. Avsikten med begreppet pedagogisk rytm är således att
fånga in den teoretiska referensram som diskuterats som lärarskapets moraliska dimension i kapitel två.

Pedagogisk rytm och fortsatt begreppsliggörande
Pedagogisk rytm definieras som de växlingar av skilda och återkommande
intentioner, av både didaktisk och etisk karaktär, som skapas i interaktion
mellan lärare och elever i pedagogisk verksamhet över tid.
För att förtydliga innebörden av denna definition inleds kapitlet med en
diskussion som tar utgångspunkt i John Deweys begrepp vana. Därefter
diskuterar jag begreppet rytm som en möjlighet att nyansera en diskussion
om lärares agerande i termer av vanor. Jag tar stöd i Henri Lefebvres teoribildning om rytm och möjligheten att med begreppets hjälp analysera motstridigheter i vardagen.
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Efter att vanor skrivits fram som delvis outtalade intentioner sätts fokus
på de växlingar av intentioner som följer av den dubbelhet och den osäkerhet som lärares arbete rymmer. John Deweys begrepp impuls relateras till
önskvärda förändringar av pedagogiska situationer som en konsekvens av
skilda rytmers förhållanden till varandra. Med stöd av begreppet pedagogiskt rum som en pendang till begreppet pedagogisk situation diskuterar
jag sedan lärares möjligheter att med stöd av pedagogiskt didaktisk forskning imaginärt tänka sig in i, det vill säga planera, kommande pedagogisk
verksamhet där växlingar av intentioner ingår. Kapitlet avslutas med en
diskussion om övergripande ambitioner och möjligheter till att också spåra
skillnader av pedagogisk rytm.

Lärares vanor tillsammans med elever
Det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension
innebär ett fokus som uppmärksammar skillnader i agerande. Det gör att
intresset riktas mot frågor som svarar mot när vissa vanor och rutiner
kommer till uttryck och när de ersätts av andra vanor. Den dubbelhet som
identifierats27 i lärares arbete förutsätts med andra ord äga en motsvarighet
i utvecklandet av skilda vanor kopplat till skilda intentioner, vilket ger
anledning att uppmärksamma växlingar av intentioner och vanor i lärares
arbete.
Alla vanor som lärare utvecklar över tid tillsammans med elever innefattar moraliska dimensioner som kan vara svåra att uppfatta. I alla de handlingar som upprepas finns moraliska ställningstaganden integrerade
(Cherryholmes 1988:4) där agerandet just genom sin återkommande upprepning i igenkännandet riskerar att uppfattas som självklart och kanske
till och med fritt från värderingar och ställningstaganden. Lärares arbete
kan beskrivas som en kontinuerlig framväxt av erfarenheter, vilken tar sin
början när lärarstuderande i utbildning skaffar sig erfarenheter av pedagogiska situationer i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Det är
erfarenheter som över tid kan utvecklas till en mängd skilda vanor i yrket.
Att så sker och att det därmed också föreligger risk för att vanor förs vidare till nästa generation lärare som okritiserat medel för framtida mål har
diskuterats och kritiserats över tid (Hansen 2001b:829-832). Dewey
(1922:121) förklarar risken som orsakad av omgivningens responser på
lärares agerande, det vill säga att responser uppstår i relation till de vanor
som sedan tidigare alltjämt existerar. I korthet handlar då omgivningens
respons om att uppmuntra de vanor som existerar eller att förhindra en
utveckling och förändring av existerande vanor som exempelvis lärare eller
27
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lärarstuderande initierar. Detta eftersom det till synes självklara inte ska
överges28.
Vems responser som väger tyngst är en empirisk fråga där Lortie
(1975/2002:169) bidrar med konstaterandet att lärare generellt sett äger en
uppfattning om att alla aktörer förutom närvarande lärare och elever i
pedagogiska situationer är ”outsiders”, det vill säga att övriga aktörer är
av sekundär betydelse för lärararbetets framväxt. Det är ett konstaterande
som indikerar att lärares arbete i mycket hög grad är resultatet av en interaktionsprocess. Förvisso kan sådana slutsatser ses som resultat framvuxna i
särskilda skolkulturer under en tid som äger sina specifika förutsättningar,
men jag menar att Lorties resultat ändå belyser att lärares arbete har sitt
centrum i en interaktionsprocess, där lärare och elever utvecklar vanor
tillsammans. Det rör sig om vanor som lärare och elever i olika utsträckning känner sig mer eller mindre tillfreds med.
En icke oväsentlig faktor i att vanor utvecklas som de gör och att växlingar dem emellan sker så som de gör, kan antas bero på vad som uppfattas
som en tillfredsställande rytm av ”arbete och vila, långsiktighet och samtidighet, frihet och krav” i pedagogiska situationer (Bredmar 2014:162).
Det rör sig om en tillfredsställelse och en arbetsglädje i stunden som självklart inte står isolerad från omgivningens krav och förväntningar, men som
ger uttryck för den centrala betydelse mening har för pedagogisk verksamhet. Att pedagogiska situationer upplevs som meningsfulla i stunden äger
ett värde i enlighet med Deweys (1922/2005:226) förståelse att ”(l)ycka är
något fundamentalt i moralen endast för att lyckan inte är något som bör
sökas utan något som uppnås i nuet”.
När lärare i Lorties (1975/2002:168) undersökning beskriver vad som är
”en bra dag på jobbet” visar det sig att upplevelsen är knuten till lärares
och elevers gemensamma agerande. De situationer som lyfts fram utspelas

28
Att konserverande responser är vanligt förekommande har också forskning som
satt fokus på skolors förändrings- och utvecklingsarbete kunnat belägga. Vanor
som konserverande kraft finns på det sättet representerad i ett antal begrepp, vilka
utgör skilda beskrivningar av skolkulturers mer eller mindre partikulära förgivettaganden. Det rör sig om värden och förhållningssätt som stödjer och sätter gränser
för förändring av rådande skolkulturer. Men vad som saknats i denna diskussion,
möjligtvis som en rimlig konsekvens av att dessa studier ofta sker utifrån ett organisationsperspektiv är en djupare förståelse för hur skilda vanor fyller olika funktioner i relation till olika intentioner i pedagogiska situationer. Lärares arbete kan
alltid kritiseras men det finns anledning att från lärarkårens sida också kunna kräva
att kritiken bygger på en förståelse för de villkor som växer fram i interaktion lärare och elever emellan.
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påfallande ofta i pedagogiska situationer i klassrummet och till tillfällen då
lärares intentioner rimligtvis upplevs som förverkligade.
Känslan av ”en bra dag på jobbet” förstärks vid sådana tillfällen av att
pedagogiska situationer alltid präglas av osäkerhet, vilket medför att lärare
normalt utvecklar en känslighet för de responser som uppstår i interaktion
med elever. Denna känslighet innebär också att arbetets stora tillfredsställelse kommer ur den respons eleverna visar, vilket enligt Lortie
(1975/2002:141) ska relateras till lärararbetets individorienterade karaktär, men som i enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension
snarare ska förstås i termer av en interaktionsprocess lärare och elever
emellan.
Hur skilda vanor utvecklas lärare och elever emellan och vilka funktioner vanor får förklarar Dewey (1922/2005:34) när han säger att
”(f)unktioner och vanor är metoder att använda och med sig införliva omgivningen, varvid den sistnämnda lika väl som de förra har ett ord med i
laget”. Vanor fyller sociala funktioner i det att vanor innesluter omgivningens medverkan. Skuld för att vanor utvecklas som de gör kan därför
heller aldrig läggas på en enskild person. Men likväl kan lärare aldrig undandra sig ansvaret för de vanor som utvecklas. Tvärtom ska vanor också
ses som ett uttryck för viljor och intentioner som lärare under ansvar samspelar med. Dewey (1922:25) förklarar det som att alla vanor kräver någon slags aktivitet, vilket betyder att vanor till sin innebörd ”they are will”.
De är medel för något önskvärt.
Men, säger Dewey (1922/2005:46), tankar om önskvärda mål är ”minst
sagt lika beroende av våra vanor som våra handlingar (är) av våra medvetna tankar och målsättningar”. Vanor lever därför vidare så länge de
tycks fylla en funktion och en mening. Så också till synes motstridiga vanor
eftersom mening står att finna i förhållande till skilda funktioner i lärares
arbete.
Mot den bakgrunden menar jag att den distinktion Biesta (2010:19-22)
gör gällande att utbildningens tre skilda funktioner kan tjäna som stöd för
att förstå att olika vanor utvecklas i förhållande till olika intentioner. Biesta beskriver lärararbetes funktioner i termer av ”qualification”, ”socialisation” och ”subjectification”.
Med ”qualification” avses att utbildning har funktionen av att elever erhåller kunskaper, förmågor, förståelse och omdömen som skapar möjligheter för dem att kunna utföra saker i sammanhang som huvudsakligen är
möjliga att definiera. Ytterst kan denna funktion ses som en förberedelse
för elever att i framtiden självständigt kunna försörja sig och andra.
En andra funktion definieras som ”socialisation” av vilket följer att lärare också har att se till att elever utvecklar kunskaper och förmågor som
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anses viktiga för framtida deltagande i samhällslivet i stort, såväl politiskt
som kulturellt där överföring av demokratiska värden utgör ett centralt
innehåll. Slutligen och framförallt lyfter Biesta (2010:21) fram ”subjectification” som en tredje funktion vilken närmast kan förstås som motsatsen
till hans definition av ”socialisation”. ”Subjectification” står för processer
som inte kan planeras, som kräver en uppmärksamhet i situationen där
lärare har ett ansvar för att låta elever träda fram i förhållande till omgivningen, få visa sig unika och göra skillnad. Detta utan att krav på att en
intimisering ska växa fram (se Irisdotter 2006).
Biesta (2010:21) menar att om vi ska engagera oss i diskussioner om vad
som utgör god undervisning, måste vi ta i beaktande att lärares arbete har
skilda funktioner som var och en äger sin egen rationalitet, vilket otvivelaktigt kräver skilda tillvägagångssätt. När Biesta (2010:74) talar om ”a
pedagogy of interruption”, kan det därför förstås som en växling av vanor
i pedagogiska situationer. Jag anser att det i talet om lärares vanor och
intentioner finns skäl att söka motsvarighet till den dubbelhet och i viss
mån den motstridighet som identifierats i lärares arbete29. En sådan motsvarighet ser jag som möjlig med stöd av begreppet rytm.

Om begreppet rytm
Enligt Benveniste (1995:131) finns en allmän föreställning i västerländskt
tänkande att termen rytm ursprungligen anspelar på vågornas rörelse och
en betydelse av grekiskan ”rhythmos” som närmast kan översättas med
begreppet flöde. Men denna tanke som svarar mot ”den stora föreningen
av människa och natur i ett betraktande av ’tiden’, intervall och upprepningar” menar han är en feltolkning. Genom att gå tillbaka till tidig jonisk
filosofi finner han att det grekiska begreppet ”rhythmos” istället bör förstås som ett uttryck för form. Den form, det vill säga den rhythmos, som
beskrivs i tidiga texter handlar om alltifrån bokstävers form och hur exempelvis en säng är bäddad till mänskliga former för humör och karaktär,
alltså det som utgör människans särskiljande drag (Benveniste 1995:135).
Det rör sig inte om en i bemärkelsen fixerad eller förverkligad form utan
om en form som uppträder i ett specifikt ögonblick. Formen ”rhythmos”
beskrivs som ”något som är rörligt, mobilt, flytande”, innebärande att
formen är i ständig förändring (Benveniste 1995:137). Det är senare, när
Platon avgränsar dess traditionella innebörd genom att i samband med
studium av musiken beskriva överensstämmelsen mellan det snabba och
det långsamma med hjälp av begreppet ”rhythmos”, som våra dagars mer

29

Se kapitel två under rubriken ”Osäkerhet inför lärares uppdrag”.
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allmänna förståelse av innebörden i begreppet rytm läggs fast (Benveniste
1995:138).
I musikens värld anges rytmer genom olika kombinationer av långa och
korta notvärden, vilka står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till
varandra. När ett notvärde förlängs får det följdverkningar för andra notvärden i takten, en förskjutning sker och någonstans behöver ett eller flera
notvärden förkortas vilket får rytmen att förändras.

Rytm som pedagogiskt didaktiskt begrepp
Ovanstående tillbakablick på begreppet rytm menar jag anger förutsättningar för en upparbetning av rytm som pedagogiskt begrepp. En metafor,
i detta fall rytmen, är förvisso alltid förförisk och problematisk när den
används för att försöka förklara eller förstå ett sammanhang skilt från sitt
ursprung och det finns alltid argument att ifrågasätta relevansen i en sådan
överföring. När vi använder metaforer försöker vi skapa förståelse för ett
fenomen med hjälp av andra fenomen, vilka i ett tidigare skede språksatts.
Vid en kritisk betraktelse ter sig detta måhända omöjligt. Men samtidigt
är det alltid på dessa villkor mänsklig kommunikation sker. Vi befinner oss
i ständigt nya situationer som tidigare aldrig inträffat och vi kommunicerar
om det vi erfar i stunden med hjälp av de begrepp som är oss tillgängliga
via språket. När orden inte vill räcka till, när situationen innehåller inslag
för vilka vi saknar ord, lånar vi från andra sammanhang.
Jag lånar begreppet rytm eftersom jag uppfattar att detta begrepp kan
hjälpa oss att sätta ord på aspekter av lärares lärarskap som oftast förblir
outtalade. Begreppet rytm som en ständigt föränderlig form ger en framtidsriktning åt ett samtal om pedagogiska situationer som möjliggör fokus
och uppmärksamhet på intentioner och didaktiska val i lärares arbete.
Även rytm i den senare platonska betydelsen ter sig relevant med tanke på
att varje handling som utförs får betydelse för vad som i stunden samtidigt
inte görs möjligt, i en i tid avgränsad pedagogisk situation.
Detta dilemma att två skilda pedagogiska aktiviteter inte kan förekomma samtidigt gör att pedagogisk verksamhet alltid har en temporal
aspekt där lärare och elever äger möjlighet att i alla pedagogiska situationer agera i relation till tidigare genomlevda erfarenheter. Det är en kontinuerlig möjlighet att vid senare tillfällen agera med förändrade och skilda
intentioner, då med beaktande av de förhållanden som vuxit fram som en
konsekvens av tidigare interaktion.
Detta förhållande att lärares arbete tillsammans med elever utgörs av en
process som temporalt äger skilda och återkommande intentioner, så också
motstridiga, kan således beskrivas som en rytm. Denna möjlighet att synliggöra det repetitiva i motsägelsen är också vad Lefebvre och Régulier
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(1985/2013a:86) åsyftar när de beskriver rytm som repetitiva accentuerade
händelser vilka kontrasterar varandra.
Med rytmbegreppets hjälp åstadkoms med andra ord en möjlighet att
synliggöra processer i pedagogisk verksamhet. Detta eftersom varje händelse som uppträder i ett specifikt ögonblick ges en relation till andra händelser med andra innehåll. Det repetitiva består i att liknande händelser
återkommer i kontrast till andra på motsvarande sätt också liknande händelser, som även de återkommer i en rytmiskt kontinuerlig tillblivelse och
framåtriktad rörelse.

Rytm som en konsekvens av osäkerhet
Skillnader i liknande händelsers frekvens ger följaktligen också en möjlighet att avgöra graden av accentuering, det vill säga vad som i rytmen accentueras och vilka slags intentioner som återkommer oftare än andra.
Skilda händelsers relation till varandra tar med andra ord form i en rytm
som äger ett mönster, vilket ständigt är under tillblivelse och således också
föränderligt.
Konsekvensen av detta menar Lefebvre och Régulier (1985/2013a:87) är
filosofiskt problematisk eftersom rytmen är ett uttryck för både en repetition och en tillblivelse, vilket kan uttryckas som en relation mellan ”the
same” och ”the other”. Det ”filosofiskt problematiska” som jag menar
utmärker lärares arbete, vilket på olika sätt brukar beskrivas som en pedagogisk paradox sammanfattar von Wright (2004:71) i lärares uppmaning
till elever: ”Gör som jag säger, men bli dig själv.”
Detta dilemma återspeglar min tidigare diskussion om osäkerhet inför
lärares uppdrag30. Att å ena sidan kräva disciplin av elever att agera i riktning mot måluppfyllese och å andra sidan ge utrymme för elevers frihet att
växa utifrån ett autentiskt intresse (se Forsberg 2004) beskriver Whitehead
(1929/1967:30) som en naturlig svängning mellan de båda principerna
frihet och disciplin31. Whitehead benämner denna svängning som ”the
rhythm of education” eftersom ”(t)he only avenue towards wisdom is by
freedom in the presence of knowledge”.
Att närma sig den komplexitet som inlemmas i lärares arbete med hjälp
av rytm som pedagogiskt didaktiskt begrepp öppnar således för en kontingent förståelse av den komplexitet som utmärker lärares arbete samtidigt
som rytmens temporalitet möjliggör att mönster i det komplexa kan urskil30

Se kapitel två under rubriken ”Osäkerhet inför lärares uppdrag”.

31

Det är ett spänningsfält som har sin motsvarighet på läroplansnivå, se exempelvis
Morawskis (2009) avhandling Mellan frihet och kontroll. Om läroplanskonstruktioner i svensk skola.
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jas. Att tala om lärares arbete i termer av rytm ger förutsättningar för att
både uppmärksamma och att värdera till synes motsägelsefullt agerande
från lärares sida som istället ett rimligt agerande vilket ingår i ett större
mönster. Denna möjlighet att kritiskt granska lärares arbete på mönsternivå skapar ett fokus i talet om lärares arbete som leder bort från förhastade slutsatser och en alltför närsynt kritik av lärares agerande i termer av
avsteg och brister i förmåga att upprätthålla ett önskvärt förhållningssätt
och en pedagogisk idé.

Didaktiskt begrepp med möjlighet att tala om lärares arbete
Detta att närma sig lärares arbete där interaktion med elever över tid bildar
utgångspunkt menar jag ger en infallsvinkel på lärares arbete och lärares
omdömesförmåga som inte sällan betraktas som en tyst kunskap (se Alexandersson 1994a:170) eller som en icke uttalad aspekt av lärares förmåga
att agera i pedagogiska situationer. Den intention som här inryms tar då
fasta på den kontextuella innebörd av begreppet ”tyst kunskap” som Michael Polanyi beskrivit där det tysta består av kunskap som på grund av
skilda aspekter inte står i fokus utan istället tas för given (Rolf 1991:6465).
Men språkbruket att tala om en tyst kunskap äger onekligen sin problematik om det tysta uppfattas som en aspekt eller en dimension, vilken
tillåts att förbli osynliggjord i pedagogiska situationer. Om det tysta förstås
som kunskaper vi inte kan göra oss medvetna om och som vi därför inte
kan artikulera, delvis som en konsekvens av språkets begränsningar, finns
en risk att talet om tyst kunskap leder till avstannande processer rörande
lärares yrkesspråksutveckling. Gränserna för vår förmåga att uppmärksamma dimensioner i pedagogiska situationer förefaller därför som Schön
(1987:160) menar rimliga att undersöka.
It seems more reasonable to put these limits to the test in each new instance
than to assert either that essential features of designing are inherently inexpressible in word or that design knowledge, if it exists at all, must be wholly
describable in some formal symbol system.

Ett nödvändigt villkor för utvecklingen av ett yrkesspråk menar Colnerud
& Granström (2002:125) är att lärare talar och samtalar med varandra
med tillgång till ett metaspråk, vilket också är utmärkande för skilda projekt där just situerade samtal sker med ambition att formulera ett praktiskt
yrkeskunnande (se exempelvis Nordänger & Lindqvist 2012).
I enlighet med kapitlets rubrik som både vill säga att begreppet pedagogisk rytm tar form i den diskussion jag för i kapitlet och att pedagogisk
rytm alltid på ett eller annat sätt tar form i interaktion mellan lärare och
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elever menar jag att vi med stöd av ovanstående diskussion kan konstatera
att rytm som didaktiskt begrepp äger möjlighet att användas. Med begreppet pedagogisk rytm kan vi analysera, synliggöra och tala om lärares arbete
med avseende på förändringar och växlingar av intentioner i pedagogiska
situationer. Rytm som didaktiskt begrepp ter sig med andra ord som väl
förenligt med det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension.
I det följande avser jag att med stöd av begreppet rytm sätta fokus på
själva växlingen av intentioner i interaktionen lärare och elever emellan.
Jag tar i detta stöd av Henri Lefebvres teoribildning om rytm och den rytmanalys han utvecklat. I nästkommande avsnitt görs därför en genomgång
av ett antal rytmbegrepp vilka sätts in i ett pedagogiskt sammanhang.

Vardagen som rytm och implikationer för pedagogiska situationer
Rytmen är för Henri Lefebvre sammanvävd med vår förståelse av tid och
hur tid för olika livsinnehåll upprepar sig. Det framkommer bland annat i
hans arbeten om livet i staden där människors rörelser i rummet leder till
kollisioner av naturligt biologiska respektive mänskligt konstruerade sociala tidsskalor (Elden 2013:2). Rytm, säger Lefebvre och Régulier
(1985/2013a:86) visar sig när vi gör irreguljära erfarenheter, vilket alltid
sker i ett nu. Den irreguljära erfarenheten är känslan av att något inte
stämmer, att ett mönster på något sätt bryts. I så måtto finns rytmen i nuet,
men ändå inte eftersom det krävs en reflekterad distansering från nuet för
att rytmen ska kunna uppfattas, vilket utgör skäl till att genomföra rytmanalyser (Lefebvre & Régulier 1986/2013b:95). Om pedagogisk rytm ska
kunna uppmärksammas i pedagogiska situationer krävs således en analys
eller ett tal om lärares arbete som sätter fokus på skillnader i agerande.
Rytmer kan inte uppstå om inte ett repetitivt agerande förekommer, något som också utmärker vanor. Det gör dessa begrepp svåra att skilja från
varandra. Men skillnaden kan uttryckas på följande sätt: I de fall vi uppmärksammar rytmer i vardagen har vi också gjort oss medvetna om ett
antal vanor medan det omvända inte med säkerhet gäller. Vi kan med
andra ord uppmärksamma vanor utan att uppfatta rytm. Rytmen kräver
ett repetitivt agerande (vana) som vid andra tidpunkter kontrasterar mot
andra också repetitiva sätt att agera32 (Lefebvre & Régulier
1985/2013a:87). Det är en slutsats som ytterligare kan nyanseras med stöd
av begreppen cyklisk (cyclical) och linjär (linear) rytm.
Cykliska rytmer beskriver Lefebvre (1992/2013b:18) som organiska eller
naturligt biologiska. Det är rytmer som har sitt ursprung i livets villkor och
32

Jämför med det i svenska språket konstaterande uttrycket ”var sak har sin tid”.
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den natur som omger oss. De tar form i skillnader i sätt att agera som en
konsekvens av dygnets skiftningar i dag och natt, årstidsväxlingar, livets
fortbestånd, tidvattnets rörelser etcetera. Cykliska rytmer får därmed uttryck som sömn kontra vakenhet, vila kontra rörelse, energiintag kontra
energianvändning, närhet kontra frigörelse, trygghet kontra utmaning, med
mera, i en närmast evig återupprepning.
Överfört till pedagogiska situationer sätter insikten om cykliska rytmer
fokus på behovet av växlingar och variation av undervisningsinnehåll,
arbetsformer och arbetssätt vilka står i överensstämmelse med lärare och
elever som människor och levande varelser. I ett ständigt växelspel mellan
behov och behovstillfredsställelse med skilda och återkommande önskningar leder mötet med förväntat agerande i pedagogiska situationer till
olika responser vid olika tillfällen. De cykliska rytmerna utgör växlingar
mellan kvalitativt skilda sätt att agera, inte i termer av bra eller dåligt, rätt
eller fel utan som kvalitativt skilda ageranden där olika värden framträder,
vilka tillsammans kan bidra till ett levande och omväxlande liv i pedagogisk miljö33.
Linjära rytmer, menar Lefebvre (1992/2013b:18), är av människan konstruerade rytmer som vuxit och växer fram i sociala praktiker34. Detta
innebär att linjära rytmer över tid får en början och ett slut. Det rör sig i
dessa fall mer om ett monotont och pålagt agerande som hänger samman
med fullföljandet av mänskliga projekt, i något som människor avser att
åstadkomma. De rytmer som på så sätt tar form består därför i högre grad
av kvantitativa och mekaniska repetitioner, där återupprepningen mer kan
beskrivas som ett antingen eller, det vill säga att antingen pågår ett agerande i riktning mot ett mål eller också gör det inte det. Vi kan spåra dessa
motsättningar i begreppspar som arbete kontra fritid eller lektion kontra
rast.
Den linjära rytmen får därmed större likhet med begreppet vana om vi
med vana menar ett mer singulärt agerande fristående från annat agerande.
Växlingar i linjära rytmer kan på det sättet förstås som mer kvantitativa
skillnader i agerande i termer av hur ofta vi gör någonting. I pedagogiska
situationer tar sig linjära rytmer uttryck i konstruerandet av scheman, rutiner och uppläggning av lektioner, där lärare och elever förväntas göra mer
eller mindre bestämda saker på bestämda tider.

33

Jämför Bergh (2010) och hans utredning om begreppet kvalitets ursprungliga
betydelse.
34

Det är en slutsats som innehåller likheter med den reifikationsprocess som identifierats inom sociokulturell teoribildning (Wenger 1998).
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För att benämna den mängd av rytmer som samtidigt förekommer i såväl vardagen som i pedagogiska situationer, talar Lefebvre
(1992/2013b:25) om polyrytm (polyrhythmia). Denna utgångspunkt att
alla människor lever i polyrytmiska sammanhang ger i ett nästa steg upphov till olika förståelser för hur de rytmer vi genomlever samspelar med
varandra. För att beskriva dessa skilda samspel av rytmer introducerar
Lefebvre (1992/2013b:78) tre begrepp. Samspelet mellan cykliska och linjära rytmer beskrivs som harmoniskt (eurhytmia), lika (isorhythmia) eller
rubbat (arrhythmia)35.
När människor, såväl lärare som elever, känner sig hela och friska benämner Lefebvre (1992/2013b:77) det som att de agerar i en harmonisk
rytm där cykliska och linjära rytmer förstärker varandra, vilket återspeglar
en känsla av att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. I pedagogiska situationer
kan det för lärare närmast liknas med den känsla som lärare gett uttryck
för när de beskrivit en ”bra dag på jobbet” (se ovan) och för den enskilde
eleven svarar stunder av harmonisk rytm mot stunder när undervisningsinnehållet upplevs som meningsfullt att arbeta med. Lefebvre
(1992/2013b:77) säger att det ”vimlar av” tillfällen när enskilda individer
upplever stunder av harmoniska rytmer. Stunder som vi med stöd av van
Manens (1991:74) terminologi skulle kunna beskriva som karaktäriserade
av god pedagogisk takt.
Huruvida harmoniska rytmer är vanligt förekommande eller inte i pedagogiska situationer är förstås en empirisk fråga. Men om harmonisk rytm
kan uppstå allt som oftast, åtminstone hos enskilda personer över tid, menar Lefebvre (1992/2013b:77) snarast att det motsatta gäller när det kommer till förekomsten av lika rytm. Begreppet är ytterst giltigt i förhållande
till lärares arbete eftersom lika rytm avser ett förhållande när alla närvarande personer i en grupp i stunden upplever samhörighet. Sådana ytterst
unika stunder av gemensam vilja beskrivs som stunder där alla samtidigt
närvarande personer är i harmonisk rytm med omgivningens krav och
förväntningar. Garrison (2010:xvi) benämner ett sådant ögonblick ett “teachable moment” och beskriver det som ett tillfälle som “arises when
everyone in the class desires to explore possibilities together”.
Men stunder av lika rytm är som sagt sällsynta eftersom de förutsätter
en harmonisk rytm hos alla närvarande som dessutom i ögonblicket ska
vara lika varandra. Oberoende av hur lärare agerar i pedagogiska situationer finns det fog för att misstänka att ögonblick av lika rytm ändå kom35
Jag väljer att här översätta dessa tre Lefebvres begrepp, eurhytmia, isorhythmia
och arrhythmia, till harmonisk rytm, lika rytm och rubbad rytm för att om möjligt
skapa en mer lättillgänglig begriplighet åt begreppens innebörd.
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mer att vara ytterst sällsynta. Men visst inträffar de och när så sker har de
förmodligen stor positiv betydelse för fortsatt interaktion lärare och elever
emellan. Stunder av lika rytm kan för lärare utgöra en positiv målbild och
riktning för lärares arbete.
Men om lika rytm blir till en bedömningsgrund och standard36 för en
självvärdering av lärares arbete kommer med stor sannolikhet lärare att i
vardagligt pedagogiskt arbete på ett återkommande sätt ständigt erfara
misslyckanden.
De båda begreppen harmonisk rytm och lika rytm utgör särskilda förhållanden där cyklisk och linjär rytm kommer samman. Det är i stort sett
förhållanden som endast till en begränsad del kan representera en vardag,
vilken annars i mångt och mycket består av rytmer som kommer i konflikt
med varandra och där irreguljära erfarenheter uppstår. I både elevers och
lärares responser på de aktiviteter som pågår i pedagogiska situationer,
vilka uppstår en konsekvens av att skilda rytmer hindrar och kontinuerligt
stör varandra, utgör samtidigt cykliska och linjära rytmer varandras måttstockar (Lefebvre 1992/2013b:18). Även Dewey (1934/1980:153) uttrycker detta samband i termer av rytm när han säger:
The larger rhythms of nature are so bound up with the conditions of even
elementary human subsistence, that they cannot have escaped the notice of
man as soon as he became conscious of his occupation and the conditions
that rendered them effective. Dawn and sunset, day and light, rain and sunshine, are their alternation factors that directly concern human beings.

När avbrott och kris uppstår har detta, enligt Lefebvre (1992/2013b:53),
sitt ursprung i att rytmer stör varandra. Rubbade rytmer förstås således
som ofta förekommande, vilka hos enskilda individer kontinuerligt skapar
en mängd negativa känslor i förhållande till aktuellt agerande. Rubbad
rytm avser i detta fall en kontrast till den harmoniska rytmen. Det är den
ena varianten av rubbad rytm som också förtjänstfullt uppmärksammas
när etiska perspektiv appliceras på pedagogisk verksamhet.
En andra variant av rubbad rytm uppstår på gruppnivå och i relation till
den närmast osannolika förekomsten av lika rytm. Rubbad rytm i denna
andra variant kan med andra ord ses mer eller mindre som en normalitet i
pedagogisk verksamhet, det vill säga att närmast varje pedagogisk situation
består av ett sammelsurium av olika viljor som lärare har att respondera på
och ta ansvar för. Med denna insikt som utgångspunkt framstår lärares
36

Denna skillnad mellan ”riktningsgivare” och ”standard” går igen i skilda sätt att
förstå läroplaner och kursplaners roll för lärares arbete. Att ställa krav på att skolan ska uppnå styrdokumentens alla intentioner menar jag är att jämställa med ett
krav på lärare att i alla pedagogiska situationer skapa ”lika rytm”.
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arbete tillsammans med en grupp elever som en process där växlingar av
intentioner är nödvändiga för att kompensera och försöka rätta till det som
ständigt och oundvikligen blir fel i interaktion dem emellan. När så ska
ske, i vilken riktning förändrat agerande ska ta, på vilken nivå, med vilken
omfattning och när det är dags att återigen växla tillbaka till tidigare intention eller i ytterligare ny riktning, blir frågor för lärare att förhålla sig
till. Det rör sig om frågor vars svar ställer krav på ett ansvarsfullt och omdömesgillt agerande. I de växlingar av intentioner som växer fram i en
kontinuerlig process uppstår vad som i avhandlingen definieras som en
pedagogisk rytm. Det är en rytm som uttrycker ett ansvarstagande för den
osäkerhet som utbildning rymmer. Nedan kommer jag att återkomma till
dessa växlingar genom att först belysa hur lärare kan tänkas ta ansvar på
skilda sätt. Jag gör det bland annat med stöd av begreppen vana och rytm.

Skillnader i sätt att ta ansvar inför osäkerheten
Pedagogiska aktiviteter kan planeras, men aldrig fullt ut genomföras så
som planerats, när interaktion lärare och elever emellan tas på allvar. Däremot utgör varje planeringstillfälle en mer eller mindre avancerad tankegång om hur pedagogiska situationer skulle kunna utvecklas. När lärare
och elever förbereder sig inför fortsatt arbete går det att imaginärt och
eftertänksamt planera för olika möjliga scenarier och då ta stöd av tidigare
erfarenheter. Men trots all tidigare erfarenhet kvarstår alltid en osäkerhet i
arbetet, vilket kräver att lärare har något att förlita sig på, att någon form
av stöd finns till hands. Inom ramen för lärarutbildning utgör VFU-lärare i
samband med verksamhetsförlagd utbildning ett personligt stöd som ger
lärarstuderande mod att våga agera och interagera med elever.
Det är ett mod som hos blivande lärare med tiden behöver förankras i
något utanför andras personliga sätt att respondera på det osäkra, om en
självständighet i yrket ska kunna utvecklas, samtidigt som förankring och
stöd från rektor och kollegor alltid äger en aktualitet och ett värde. För att
lärare i sitt yrkesliv inte ska kastas hit och dit i försök att följa andras rekommendationer och önskemål fyller gemensamma vanor en funktion
(Dewey 1922:14). Vanor uttrycker en vilja (Dewey 1922:25) och de äger
en moralisk dimension, som fördunklas av att just vara en vana. Vanor styr
våra tankar och vårt agerande genom att bli en lösning på hur osäkerhet
bör hanteras utan att egen ställning behöver tas. I den bemärkelsen kan
vanor förstås som en förlängning av det stöd som lärarstuderandes VFUlärare kan ha varit i verksamhetsförlagd utbildning.
Att bryta en vana däremot kräver mod eftersom det både utmanar en
gemensam, ofta outtalad, vilja och också ett mod att framföra alternativa
sätt att agera, som ingen vet konsekvenserna av. Vanor har sitt ursprung i
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erfarenheter från tidigare pedagogiska situationer, där intentioner vuxit
fram och skapat metoder för att åstadkomma något önskvärt. När dessa
bedömts som lyckosamma har i begynnande vanor liknande uppläggning
använts vid senare tillfälle, varvid en tilltro utvecklats till att framtagna
tillvägagångssätt ska leda till ungefär samma resultat.
Men i takt med att vanor upprepas riskerar ursprungliga intentioner att
glömmas bort, delvis som ett resultat av att det som en gång var önskvärt
blivit till en självklarhet. Samtidigt äger alla vanor sin problematik som för
lärare också kan ha utvecklats till vanor att på vissa sätt respondera på de
rubbade rytmer som återkommande uppstår. I så måtto kan på detta sätt
trygghet erfaras i det att lärare känner igen sig i den problematik de har att
förhålla sig till i kända pedagogiska situationer, med konsekvens att viss
problematik också riskerar att befästas, osynliggöras och tas för självklar.
Trygghet via vanor riskerar att leda till stelnade vanor på ett sätt som
gör ansvarstagandet i lärares arbete isolerat från ursprungliga intentioner.
Om så sker osynliggörs också det ömsesidiga förhållandet mellan situation
och intention, vilket Dewey (1922:97) starkt kritiserar när han hävdar att
stelnade vanor motsvarar en syn på läraktighet hos elever som härmningsförmåga. Det, menar Dewey (1922:97), karaktäriserar snarast motsatsen
till vad utbildning bör vara.
Frånvaro av intentioner, i bemärkelsen uttalade och kända, kan således
förstås som i högsta grad problematiskt. Som ovan diskuterats menar Hansen (1995:139) att lärares agerande kräver ett agerande som om det bärs
upp av ett kall, vilket snarast framstår som en motsats till vanan.
Att som lärare agera med vilja till förändring innebär att intentioner
kommer till uttryck och kännedom. Men närvaron av intentioner kan
också paradoxalt leda till en avart av vad utbildning rimligtvis bör vara.
Hansen (2001a:188) menar att faran ligger i om ideal i utbildningssammanhang utvecklas till att bli ideologiska och doktrinära, vilket han förklarar med att lärares arbete i sådana fall bygger på en elevsyn där elever behandlas som medel för politiska, sociala eller andra mål. Om inte elevers
växande och frågor om vad utgör det bästa för dem (jfr van Manen 1991)
står i fokus, kommer utbildning att karaktäriseras av linjära rytmer som
består av träning och dominans på ett sätt som närmast kan liknas vid ett
tämjande37 (Lefebvre 1992/2013b:48).
Utmaningen ligger följaktligen i att lärare förmår att interagera med elever på ett sätt som ständigt ger möjlighet till växlingar av intentioner i de
aktiviteter som pågår. När rubbade rytmer blir alltför påtagliga krävs en
växling av intention som leder i en annan riktning, där riktningen också
37
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står i överensstämmelse med vad lärare ser som sitt ansvar. Att som lärare
kunna agera på ett önskvärt sätt kräver med andra ord ett lärarskap som
omfattar multidimensionella intentioner (Biesta 2013:128). Om växlingar
så sker, kan vi tala om en pedagogisk rytm med en cyklisk karaktär, vilken
utmärks av skiftande och återkommande intentioner av både didaktisk och
etisk karaktär som svarar mot skilda kvaliteter och funktioner i pedagogiska situationer. Ur denna diskussion kan vi spåra en specifik förståelse av
kvalitet i ett lärarskap som förmår att ta ansvar för en variation av intentioner, arbetssätt och arbetsformer.
Om vanor således å ena sidan är ett sätt att bemöta den osäkerhet som
pedagogiska situationer rymmer, där det intentionella i situationen kan
förstås som det indirekta i situationen, kan istället också intentionen, viljan
och agerandet som om det vore ett kall å andra sidan på ett direkt sätt
bilda förutsättning för lärarskapets ansvar. Alternativet till vanor kan istället vara en närvaro av intentioner som utgör stöd inför den osäkerhet pedagogiska situationer rymmer. En närvaro av intentioner som ställer krav
på lärare att omdömesgillt avgöra i vilka pedagogiska situationer vissa
intentioner är berättigade och andra inte samt när förändringar i lämpligt
agerande bör ske.
En framåtsyftande orientering med en närvaro av intentioner hos lärare
är däremot ingen garanti för att lärare också äger förmåga att agera i enlighet med ett önskvärt omdöme, än mindre någon garanti om vilka resultat som faller ut (Hansen 1995:14). Även Biesta (2013:130) gör på motsvarande sätt en åtskillnad mellan lärares mer operativa förmågor och kompetenser i relation till deras omdömesförmåga, där jag menar att omdömesförmågan är nära sammanlänkat med professionell intention och vilja.
Biesta (2013:130) konstaterar att ”a teacher who possesses all the competences teacher need but who is unable to judge which competence needs to
be deployed when, is a useless teacher”. Det är ett konstaterande som belyser det omöjliga i att skilja lärarskapets moraliska dimension från alla de
förmågor lärare kan tänkas behöva ha. Sockett (2012:42) menar också att
om lärares förmåga att agera och leda elevgrupper endast förstås som en
social förmåga, skild från andra förmågor, förbises att det i interaktion
lärare och elever emellan kan utvecklas relationer där lärare erhåller
epistemologisk och moralisk auktoritet38 från sina elever. Om lärare erhåller auktoritet från elever kommer också förutsättningar för lärare att agera
och ta ansvar för den osäkerhet som ryms i pedagogiska situationer att
ändras. Den ömsesidiga relation som då etableras gör det möjligt för lärare
38
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att agera multiintentionellt, där situationella och indirekta konsekvenser
förändras vilket får avgörande betydelse för när växlingar av intentioner
framstår som nödvändiga.
Men att som lärare kunna agera multiintentionellt kräver också sitt stöd,
vilket leder diskussionen vidare mot vad pedagogiskt didaktisk forskning
kan erbjuda. Jag övergår därför att i kapitlets fortsatta diskussion tydligare
placera in begreppet pedagogisk rytm och lärarskapets moraliska dimension i en pedagogiskt didaktisk forskningstradition, där betydelsen av kunskap om skilda meningserbjudanden sätts i relation till lärares möjligheter
att imaginärt föreställa sig pedagogiska rum, där en annan interaktion tar
form och där impulser till ytterligare förändring och växling skapas.

Pedagogiska situationer, interaktion och pedagogiska rum
Som ovan diskuterats sätter uppmärksamhet riktad mot rytmer i pedagogiska situationer fokus på regelbundenheter av både cyklisk och linjär art,
där det senare allt som oftast riskerar att skapa rubbade rytmer. Att som
lärare aktivt söka efter dessa irregulariteter, där stöd i hög grad hämtas ur
forskning som etiskt perspektiverar interaktion lärare och elever emellan,
är att stimulera uppkomsten av nya impulser till ett alternativt agerande.
Genom att uppmärksamma harmoniska, lika och rubbade rytmer tas utgångspunkt i att varje pedagogisk situation förstås som en riskfylld aktivitet. Detta eftersom vi aldrig på förhand kan veta vad som kommer att vara
den pedagogiska situationens utfall.
När lärare på detta sätt fokuserar den pågående händelsen vari pedagogisk verksamhet tar form skapas också nya möjligheter för lärare att agera
på ett sätt som kan uppfattas och kännas rätt och riktigt i stunden (se Biesta 2013:140). Om lärare i interaktion med elever uppmärksammar elevers responser och tar utgångspunkt i dessa, uppstår möjligheter till förändrade intentioner, vilka äger förutsättningar för ökad meningsfullhet.
Att som lärare agera med lyhördhet (jfr Frelin 2012) och vara moraliskt
inställd på att skapa önskvärda pedagogiska situationer innebär ett förhållningssätt som utgår ifrån den osäkerhet som ryms i lärares arbete där
osäkerheten tas i beaktande som en möjlighet och en förutsättning för pedagogisk verksamhet. Vanor kan i den bemärkelsen förstås som ett sätt att
försöka bemästra osäkerheten medan intentionen, viljan eller kallet får sin
potential tack vare osäkerheten. Det är tack vare rubbade rytmer som impulser till något nytt väcks.
Dewey (1922:89) menar att impulsen till förändrade vanor alltid är sekundär genom att den uppkommer som en reaktion på tidigare erfarenheter. Överfört till den här förda diskussionen innebär det att impulsen till
förändrade intentioner i pedagogiska situationer kommer ur den respons
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som kan urskiljas hos såväl elever som lärare. Det är också tillvaratagandet
av de impulser som uppstår, som Dewey (1922:96) menar är utbildning.
But with the dawn of the idea of progressive betterment and an interest in
new uses of impulses, there has grown up some consciousness of the extent
to which a future new society of changed purposes and desires may be created by a deliberate humane treatment of the impulses of youth. This is the
meaning of education; for a truly humane education consists in an intelligent direction of native activities in the light of the possibilities and necessities of the social situation.

Impulsen till förändrat agerande kan därmed förstås som en länk mellan en
tillbakablick och en begynnande framåtblick, som det sätt vilket ett dubbelseende av tillbakablick och framåtblick visar sig. En analys av den pedagogiska situationen svarar således mot i huvudsak en tillbakablick där
intentioner utgör tillbakablickens referensram, medan framåtblicken bär på
en imaginär39 föreställning om det önskvärda i förhållande till den referensram som växer fram ur erfarenheter i pedagogiska situationer över tid.
Denna imaginära föreställning av en tänkt pedagogisk situation väljer
jag att inom ramen för det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension benämna som ett pedagogiskt rum.
Med begreppet pedagogiskt rum avses således en framåtsyftande blick
medan begreppet pedagogisk situation avser en tillbakablick på något som
inträffat. Det är i pedagogiska situationer över tid som en pedagogisk rytm
kan identifieras. Men det är i pedagogiska rum som den pedagogiska rytmen kan upprätthållas eller förändras, vilket innebär att det är i övergången från ett reflekterande tal om pedagogiska situationer till ett reflekterande tal om pedagogiska rum som omdömesbildande processer äger
rum.
I denna förflyttning av fokus från då till sedan avgörs om impulser till
förändrade intentioner ska leda till en växling av intentioner eller inte.
Denna förflyttning av fokus pågår också i ett ständigt nu, vilket betyder att
vardagliga frågor av karaktären ”Hur går det nu?” och ”Vad gör vi nu?”
äger samhörighet med varandra. Denna samhörighet understryker den
temporala aspekt som kännetecknar lärares professionella omdöme (jfr
Frelin 2014) och de växlingar som gör att en pedagogisk rytm tar form.
Denna förflyttning från ett då till ett sedan som sker i förhållande till
förflutna händelser och tidigare intentioner ger sammantaget skäl till svar
på frågan om en växling av intention i stunden är önskvärd eller inte.
Løvlie (2007:93) ger uttryck för sambandet genom att med hänvisning till
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Johann Friedrich Herbarts första föreläsning om pedagogik säga att
”…’raska bedömningar och beslut’ förutsätter både tradition och teori, ty
det är inte möjligt att värdera och ta beslut utan erfarenheter och förebilder.” Att, enligt Løvlie (2007:100), göra taktfulla och följsamma omdömen
i pedagogiska situationer, handlar inte om en förmåga eller en metod som
lärare ska lära sig, utan snarare om sätt att agera med moralisk sensibilitet.
Dispositioner för sådant agerande kan utvecklas med stöd av omdömesbildande processer genom reflektion över genomlevda erfarenheter. Dessa
processer kan förändra, vidga och berika lärarskapets pedagogiska repertoar av erfarenheter.
Denna vidgade innebörd av temporala aspekter ger skäl till att i omdömesbildande samtal om pedagogiska situationer och avgränsat från dessa
sätta fokus på kommande pedagogiska rum. Ett sådant omdömesbildande
samtal står i överensstämmelse med Deweys (1922:182) sätt att beskriva
människors agerande i stort, i erinran, i iakttagelse och i planering. Tillbakablicken kan synliggöra interaktion och pedagogisk rytm och de intentioner som utmärker tidigare pedagogiska situationer och framåtblicken
med imaginärt konstruerade pedagogiska rum kan värderas i förhållande
till en önskvärd pedagogisk rytm.
Vad som ryms i det önskvärda knyter an till analyser av didaktiska möjligheter framtagna ur ett sociopolitiskt forskningsperspektiv där didaktiska
handlingsalternativ kan ligga till grund för de moraliska ställningstaganden
som lärare står inför när pedagogiska rum planeras. Jag avser att återkomma till denna diskussion senare i kapitlet men förtydligar först den
innebörd som jag lägger i begreppet pedagogiskt rum.

Pedagogiskt rum – en precisering
Det ligger nära till hands att associera begreppet pedagogiskt rum med ett
fysiskt rum som exempelvis ett klassrum. Det är naturligtvis en helt korrekt
association men även om så görs är begreppet rum, i bemärkelsen klassrum, behäftat med en rad konnotationer. Det råder heller inget tvivel om
att lärarskapets ansvarsområde sträcker sig utanför det fysiska klassrummet. På så sätt är det pedagogiska rummet större än varje fysisk avgränsning. I enlighet med ovanstående diskussion och det pedagogiskt didaktiska perspektiv som utvecklas i avhandlingen, menar jag att pedagogiskt
rum som begrepp ska förstås som intentioner i kommande pedagogiska
situationer.
Med denna bestämning menar jag att det uppstår ett pedagogiskt rum i
den stund lärare eller elever tar initiativ till ett samtal som utmärks av ett
ansvarsförhållande dem emellan. Det kan ske i klassrum, i samband med
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en rast men även efter skoltid där lärare på eget initiativ ger uttryck för ett
ansvar eller att elever efterfrågar ett ansvar från lärarens sida.
Det fysiska rummet, klassrummet, skolan eller skolgården har samtidigt
betydelse för det pedagogiska rummet eftersom alla situationer som där
utspelar sig kan uppfattas som uttryck för intentioner. Om exempelvis en
lärare på väg till sin lunch passerar en grupp elever utan att reagera på det
som där händer, kanske eftersom han eller hon tänker på annat, får det
följder för hur elever uppfattar att läraren tar sitt ansvar, det vill säga med
vilka intentioner läraren agerar i situationen. En motsvarande utebliven
reaktion utanför skoltid i ett annat fysiskt rum skulle troligtvis inte uppmärksammas på samma sätt av elever, eftersom ansvarsförhållandet kan
uppfattas som ett annat. Detta innebär att det fysiska rummet som det
framträder har betydelse för uppkomsten av pedagogiska rum.
Med den digitala revolution som inträffat under senare decennier och
framväxten av bland annat sociala medier och den interaktion som där
utspelas mellan elever och emellanåt med lärare vidgas också det fysiska
rummet till att omfatta ett digitalt rum av betydelse för uppkomsten av
pedagogiska rum. I växande omfattning möjliggörs också att pedagogiska
aktiviteter genomförs interaktivt i digital miljö.
Biesta (1999:29-37) gör ett försök att vidga vår förståelse av vad ett rum
kan vara genom att diskutera fyra olika bestämningar. Det objektiva rummet avser en geografisk positionering, bokstavligt talat på kartan. Det står
för en mycket påtaglig förståelse, vilken i vardagligt språkbruk tycks ha
stor betydelse, exempelvis som en första fråga ”Var är du?” vid samtal i
mobiltelefon. Det förefaller som om en uppgift om den geografiska platsen
innehåller ett budskap om ett sammanhang som har betydelse för hur vi
ska uppfatta varandras hållning till, och riktning i, tillvaron.
En andra bestämning benämns som ett åtskiljande av rummet i förhållande till andra rum. Det rör sig om en precisering av det objektiva rummet
som skapats för ett särskilt ändamål, som exempelvis skolbyggnaden40.
Unikt för varje rum är således att det skiljer sig åt i förhållande till andra
rum, eftersom särskilda händelser är tänkta att utspela sig i de rum som
skapats. Personer som är närvarande i rum behöver således förhålla sig på
ett eller annat sätt till rummets tillkomst och syfte, varvid förväntningar
om ett särskilt agerande uppstår som en konsekvens av rummets utformning. Framväxten av skilda sajter för kommunikation på nätet utgör i

40
Linné (2004:49) lyfter bland annat fram hur skolbyggnader uppförda för flickors
utbildning designades för att representera det privata hemmets ethos vid sekelskiftet
1900 i Stockholm.
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denna bemärkelse ett nytt fenomen, vilket också öppnat för skapande av
skilda digitala rum för olika ändamål.
Det som sker i ett rum behöver dock inte nödvändigtvis överensstämma
med den avsikt som ursprungligen låg bakom rummets uppkomst. I varje
rum kan alltid andra händelser utspela sig. Om och när så sker uppstår en
process i motsatt riktning där nya händelser utmanar uppfattningar om de
intentioner som rummet är skapat för. Om dessutom liknande händelser
upprepas och nya vanor växer fram kommer på sikt också uppfattningar
om rummets avsikt att förändras. Det som ”äger rum” motsvarar således
ett skeende som över tid skapar en förändrad åtskillnad av rummet i förhållande till andra rum.
Av detta resonemang följer en tredje bestämning av rummet som Biesta
(1999:35), med hänvisning till George Herbert Mead och en diskussion om
att ”the self comes after the social”, benämner det intersubjektiva rummet.
Det är en vidgning av rumsbegreppet som svarar mot en förståelse av moral och intentioner som framväxta i interaktion. Det är ett rum som uppstår när minst två personer agerar i förhållande till varandra oavsett om
mötet sker fysiskt eller virtuellt ”face to face”. Det intersubjektiva rummet
skapas i situationen där individer i olika grad träder fram inför varandra i
mötet dem emellan. På vilket sätt det sker kan inte förutses eftersom rummet utgörs av en intersubjektiv process i kontinuerlig förändring.
Ingen kan med andra ord helt själv välja rummets villkor för vederbörandes möjligheter att agera. Dessa växer alltid fram tillsammans med
andra personers agerande och i relation till den åtskillnad av rummet som
kontinuerligt förändras som en konsekvens av en interaktionsprocess. Det
rör sig om en förståelse av rummet som svarar mot Deweys sätt att definiera kunskap, vilket Wahlström (2004:95) sammanfattar med orden
”(k)unskap är inte en representation av världen utan en kontinuerlig handling i världen”. Förståelsen av begreppet pedagogisk situation svarar på
detta sätt också mot den ömsesidighet mellan intention och situation som
diskuterats ovan.
Slutligen, med hänvisning till Emmanuel Levinas och idén om det
grundvillkor som gäller för oss alla i form av ett ovillkorligt ansvar för
”den andre” lyfter Biesta (1999:36) fram att rummet också kan bestämmas
som ett etiskt rum. Denna bestämning av rummet ska liksom de övriga
bestämningarna ses i relation till varandra men vad som framkommer i den
sistnämnda förståelsen är att vi med begreppet rum också kan avse en
framåtriktad intention som är närvarande i intersubjektiva processer. Genom att vara inriktad mot andra agerar vi med intention. Vi agerar på sätt
som motsvarar tankar om framtida rum där ett visst framtida agerande blir
möjligt. När vi interagerar med andra förhåller vi oss med andra ord sam-
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tidigt etiskt till varandra. Begreppet pedagogiskt rum avser denna framåtriktade dimension av interaktionen lärare och elever emellan.
Interaktion i pedagogiska situationer kan med stöd av diskussionen om
det intersubjektiva rummet beskrivas som ett rum där moral växer fram.
Vad som kommer att ske i dessa situationer kan vi som tidigare diskuterats
omöjligt på förhand veta. Men mot bakgrund av det som sker växer det
pedagogiska rummet kontinuerligt fram som en respons med möjligheter
till framtida agerande.
Den distinktion jag vill göra mellan pedagogisk situation och pedagogiskt rum uttrycks delvis av Andersson (2013:109) som gör en distinktion
mellan plats och rum, där platsen ”blir till” för personer genom deras rörelser och deras agerande i rummet, innebärande att platsen i första hand
ses som ett personanknutet begrepp. Denna distinktion leder till att begreppet rum avser en mer institutionell förståelse som blickar framåt och
sätter sitt fokus på de möjligheter som rummet erbjuder. Det skulle kunna
uttryckas som institutionella villkor sprungna ur vanor, men en sådan definition behöver kompletteras eftersom jag med begreppet rum vill innefatta
möjligheten att också spränga villkor det vill säga att lyssna till impulser
och att sätta tillit till hopp om förändring.
Genom att knyta intention till pedagogiskt rum får begreppet en betydelse som jag menar motsvarar det arbete som lärare alltid står inför att
påbörja. Lärares arbete är framtidsinriktat vilket i symbolisk mening skulle
kunna beskrivas som att lärare går in i ett pedagogiskt rum för att interagera med elever och när så skett lämnar lärare en eller kanske rättare sagt
flera pedagogiska situationer bakom sig, där gränsen mellan vad som utgör
ett då i förhållande till ett sedan ständigt flyttas fram i ett nu. Denna pågående process innebär att nya pedagogiska situationer kontinuerligt läggs
till varandra och skapar en repertoar av erfarenheter, vilka kan komma till
användning i fortsatta omdömesbildande processer inför framtida agerande
i pedagogiska rum. Detta i enlighet med Deweys (1922/2005:157) konstaterande att ”ju talrikare våra vanor är desto vidsträcktare blir området för
iakttagelse och förutseende”.

Önskvärda intentioner, moraliska ställningstaganden och stöd i
pedagogiskt didaktisk forskning
På vilket sätt lärare går in i eller kan gå in i pedagogiska rum menar jag är
en fråga som studerats inom ramen för den vidare gren av pedagogiskt
didaktisk forskning som är sprungen ur läroplansteoretisk forskning
(Englund 1986/2005:367). Skillnader i möjliga val av innehåll och intentioner har beskrivits i termer av utbildningskonceptioner som var för sig
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representerar koherenta men skilda förhållningssätt och tolkningsramar för
utbildning i stort (Englund 1986/2005:31).
På skolämnesnivå tar sig dessa uttryck i skilda ämneskonceptioner och
olika didaktiska typologier41, vilka textanalytiskt identifierats via studier av
läroplans- och läromedelstexter. Denna sociopolitiska gren av didaktiken
har därtill ägnat sig åt empiriskt arbete att kartlägga vad som innehållsligt
är föremål för undervisning i pedagogiska situationer för att därigenom
identifiera övergripande selektiva traditioner och mer klassrumsnära skilda
undervisningstraditioner, vilka sedan också är möjliga att förstå i relation
till skilda utbildningskonceptioner, ämneskonceptioner och didaktiska
typologier.
Undervisningstraditioner kan därigenom sägas svara mot mer eller
mindre förhärskande vanor i lärares arbete där vanor i de fall de utgör ett
starkt stöd för inträde i pedagogiska rum indikerar ett agerande som i
högre utsträckning är förankrat i just dessa undervisningstraditioner snarare än i skolors och lärares egna övertygelser och omdömen.
Denna inriktning inom det didaktiska forskningsfältet har kunnat visa
att när lärare tillsammans med elever omsätter pedagogiska rum i pedagogiska situationer skapas skilda meningserbjudanden som avsevärt skiljer sig
åt (Englund 1997). Det är en variation i intentioner som inte med självklarhet uppmärksammas av enskilda lärare, vilket förtydligar den indirekta
påverkan som vanor och traditioner har på de intentioner som interaktivt
skapas i pedagogiska situationer. Jag lyfter nedan fram några enstaka studier för att påvisa den kunskapsbank som lärare kan ta stöd i när pedagogiska rum imaginärt skapas.
Exempelvis har Hultin (2006) genom deltagande observationer och intervjuer identifierat fyra olika samtalsgenrer (undervisningstraditioner) i
gymnasieskolans litteraturundervisning. Hennes forskning visar att lärare
på ett övergripande plan kan vara överens om att i undervisningen tillsammans med elever ägna sig åt litteratursamtal, men att de intentioner
som senare framträder i pedagogiska situationer varierar. Detta eftersom
samtal i de samtalsgenrer hon identifierar kan beskrivas som för det första
ett undervisande förhör där syftet är att förmedla och fastställa säker kunskap och för det andra ett texttolkande samtal där syftet istället är att tolka
och analysera texter för fördjupad förståelse av texten. I en tredje samtalsgenre kultur- och normorienterade samtal identifieras intentionen att med
41

Begreppen ämneskonception och didaktisk typologi ligger nära varandra men
urskiljs så att en ämneskonception ”förstås som en yttre ram som definierar och ger
mening åt ämnets innehåll (Hultin 2004:229), medan didaktisk typologi avser ett
ämnes plats, roll och funktion i skolans undervisning (Englund 1986/2005:290).

90

I SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension

hjälp av litteraturen göra jämförelser och problematiseringar av kulturella
fenomen och normer, vilket skiljer sig i förhållande till en fjärde samtalsgenre som benämns informella boksamtal. Denna sista kategori syftar till
att väcka läslust och att eleverna ska utvidga sin litterära repertoar.
Dessa skilda samtalsgenrer som skulle kunna beskrivas som vanor äger
en ytterligare problematik när det kommer till förståelsen för vilka intentioner som dessa rymmer. När Hultin (2006) analyserar olika lärares litteratursamtal med elever framträder att varje samtalsgenre dessutom i relation
till olika svenskämneskonceptioner kan leda till att skilda intentioner växer
fram i interaktion lärare och elever emellan. Om litteratursamtal förstås
som aktiviteter i relation till ett högre bildningsämne, ett färdighetsämne
eller ett erfarenhetspedagogiskt ämne, framträder skilda potentiella intentioner för varje samtalsgenre.
Sternudd (2000) har i sin studie med stöd av utvecklandet av skilda perspektiv kommit fram till andra skillnader i intentioner inom dramaundervisning. Genom att utgå från dramapedagogisk teori identifierar hon fyra
perspektiv (didaktiska typologier) och visar hur de olika perspektiven leder
till skillnader i intentioner, när det pedagogiska rummet har sikte på demokratisk fostran av elever.
Med ett konstpedagogiskt perspektiv eftersträvas hos eleven ett aktivt
sökande av kunskap liksom förmåga att vara skapare av kunskap i samarbete med andra, medan intentionen i ett personlighetsutvecklande perspektiv innebär att elever ska erövra redskap att förstå sig själv i relation till
andra och träna förmågan att fatta beslut i komplicerade mänskliga situationer. I det tredje perspektivet, det kritiskt frigörande, urskiljs en intention
om att elever ska erövra kunskap att i ord och handling undersöka maktrelationer i samhället för att få kunskap om konsekvenser som kan uppstå i
försöken att häva förtryck, se sin egen plats i samhället och hur ett solidariskt samhälle kan skapas. Skillnader i möjliga intentioner inom dramaämnet åskådliggörs till sist med stöd av ett holistiskt lärande perspektiv, där
intentionerna är att stödja en kollektiv och kommunikativ process om
andra skolämnens kunskapsinnehåll.
Skillnader i selektiva traditioner för miljöundervisning och vilka konsekvenser det får för lärares intentioner i pedagogiska rum identifierar också
Öhman (2006) där han visar att traditionerna faktabaserad, normerande
eller pluralistisk miljöundervisning i tur och ordning leder till skilda ambitioner. I det första fallet förses eleverna med objektiva fakta som de själva
på egen hand har att förhålla sig till. I det andra fallet är intentionen att
med stöd av vetenskapliga fakta försöka förmå eleverna att inta ett specifikt förhållningssätt som står i överensstämmelse med en förhärskande
politisk vilja. Slutligen i det tredje fallet finns en intention att med stöd i de
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meningsskillnader som återfinns i en politisk diskussion om miljöproblem
låta elever på motsvarande sätt delta i omdömesbildande processer.
De tre identifierade traditionerna implicerar klart åtskilda intentioner
när pedagogiska rum planeras, vilket Öhman (2006) beskriver i termer av
att den demokratiska processen kommer efter utbildningen, föregår utbildningen eller utgörs av en ingrediens i själva utbildningen.
Ovanstående tre studier ger exempel på hur olika undervisningstraditioner gestaltas eller skulle kunna gestaltas inom ramen för de pedagogiska
situationer som tar form över tid i interaktion lärare och elever emellan.
Den didaktiska forskningens resultat kan på detta sätt synliggöra skilda
moraliska ställningstaganden som finns inbäddade i vanor och bidra till
ökad förståelse för vad som kan leda till rubbade rytmer, det vill säga att
ökade förutsättningar kan ges för analys av pedagogiska situationer med
stöd i pedagogiskt didaktisk forskning. När så lärare står inför att planera
framtida pedagogiska rum kan den didaktiska forskningens resultat på
motsvarande sätt vidga lärares repertoar av egna erfarenheter och verka
inspirerande för den imaginära process som krävs när rubbade rytmer
uppmärksammas och en växling av intention framstår som önskvärd.
Den didaktiska forskningens fokus på läromedelsanalys äger motsvarande värde och möjligheter i det att skilda didaktiska typologier som omfattar skilda värden och förhållningssätt identifierats i läromedel. Ett synliggörande av dessa skillnader klargör att användning av läromedel i pedagogiska situationer utgör en indirekt påverkan på det moraliska agerande
som interaktivt tar form42. Östman (1995:16) benämner denna indirekta
påverkan för följemening och tar i sitt arbete stöd av Douglas A. Roberts
som uttryckt skillnader i No-ämnets intentioner i termer av kunskapsemfaser (Östman 1995:42).
I sin analys av läromedel i bland annat kemi och biologi ställs aktuella
texter och deras fokus i relation till skilda kunskapsemfaser, vilka uttrycks
som en strävan efter i) den rätta förklaringen, ii) vetenskapens intellektuella process, iii) den vetenskapliga metoden, iv) den säkra grunden, v) vardagsemfas, vi) naturvetenskap, normer och beslut respektive en strävan
efter att elever via ämnets innehåll ska vii) förstå sig själva. Analysen visar
att vissa av dessa intentioner framträder tydligare än andra, vilket för un42

I dagarna för författandet av detta textavsnitt publicerar Dagens Nyheter (2015)
en egen granskning av läroböcker i skolämnet Historia. Av undersökningen framgår i genomsnitt att endast 13 procent av alla namngivna personer i dessa böcker är
kvinnor och att andelen även minskar i kapitlen om 1900-talet. I den efterföljande
debatten sätts framförallt ljuset på förlagens bristande medvetenhet om den konstruktion av historien som de därigenom skapar. Det är en kritik som återspeglar
en insikt om den indirekta påverkan som läromedel har.
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dervisande lärare i pedagogiska situationer skulle kunna innebära att alternativa och önskvärda intentioner kan vara rimliga att vara förtrogna med
när växlingar av intentioner framstår som nödvändiga. Det förutsätter att
motsvarande analys görs av de aktuella läromedel som används i pedagogiska situationer.
Den didaktiska forskningen synliggör med andra ord att varje ämnesinnehåll som bearbetas i pedagogiska situationer får betydelsebärande skillnader av de skilda intentioner som omger innehållet (se Englund 1997:127,
Hansen 2001a:62). Hansen (1995:44-113) ger också exempel på hur bearbetningen av ämnesstoff tar sig olika uttryck när lärare agerar med skilda
intentioner i vad som skulle kunna förstås som en inplacering i spänningsfält mellan olika intentionella poler.
Exempel på sådana spänningsfält kan uttryckas i termer av att å ena sidan från lärares sida sträva efter att elever ska överta viss förståelse och
idéer kontra att elever ska utveckla egna idéer (Hansen 1995:54) eller att
lärare försöker bringa ordning i ett innehållsligt kaos kontra att undervisningen strävar efter att stödja elever att kunna förhålla sig till ett innehållsligt kaos (Hansen 1995:67).
Skillnader i intentioner i pedagogiska rum kan vara att elever ska kunna
framställa innehållet sakligt kontra viktigt i förhållande till ett ändamål
(Hansen 1995:56) eller att undervisningen ska täcka av ett innehåll kontra
att undervisningen ska sträva efter att åstadkomma diskussioner om skilda
innehåll (Hansen 1995:109).
Andra intentionella spänningsfält kan vara att lärare å ena sidan strävar
efter att elever ska bringas att tro på det som innehållsligt bearbetas i pedagogiska situationer kontra å andra sidan en strävan att elever ska känna
in vad det innebär att tro på något av det som innehållsligt bearbetas
(Hansen 1995:57).
Vidare lyfter Hansen (1995:98) fram exempel som klargör att intentioner kan spänna mellan en ambition att presentera en sammanhängande
världsbild för elever kontra en mångfald av presentationer av världsbilder
för att med dessa som utgångpunkt kommunicera skilda värden. Innehållet
kan också tas som utgångspunkt för en strävan efter att elever enskilt ska
utveckla förmågor och förhållningssätt för att självständigt kunna agera i
olika problemsituationer kontra att de gemensamt i ett samarbete ska klara
av att bemöta problemsituationer (Hansen 1995:55).
Den komplexitet som infinner sig i pedagogiska situationer av att innehåll samverkar med intentioner i skapandet av olika meningserbjudanden
ger också möjligheter för lärare och elever att i interaktion närma sig olika
ämnesinnehåll och gå in i pedagogiska rum med förnyade intentioner. I de
fall lärare gjort sig medvetna om ett antal skilda inriktningar som är möj-
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liga att ta, vilket tydliggörs av skilda didaktiska typologier och undervisningstraditioner, äger lärare rimligtvis större möjligheter att initiera förändringar i verksamheten i en riktning som i det aktuella sammanhanget
framstår som mer önskvärd och meningsfull (se Englund 1997:142).
För att lärare sedan ska, som ovan diskuterats, kunna veta när växlingar
av intentioner framstår som befogade, både när pedagogiska rum planeras
men också i stunden, krävs en uppmärksamhet på elevers responser. Lärare
har att ständigt både vara framåtblickande och agera intentionellt och
samtidigt vara tillbakablickande och inriktade både på de sätt elever responderar såväl enskilt som i grupp, med avseende på de rytmer som utvecklats och utvecklas i pedagogiska situationer. För att denna lyhördhet
och kvalitet inte ska förloras i en pedagogik präglad av tillfälligheter krävs
av lärare en förmåga att samtidigt betrakta intentioner i pedagogiska rum
som medel för övergripande ambitioner, vilket understryker de möjligheter
som inryms i att agera med olika intentioner vid olika tillfällen och därmed
värdet av en verksamhet som har karaktär av rytm.

Möjligheter till skillnader i pedagogisk rytm
Med en variation av intentioner i pedagogisk verksamhet möjliggörs att
skilda kvaliteter i horisontell mening kan växa fram. Hur dessa kvaliteter
samspelar med varandra kan sedan dessutom värderas i termer av kvalitet.
När Hansen och Laverty (2010:227) hänvisar till Simone Weil för att med
en metafor synliggöra var vi kan söka kvalitet i utbildning använder de sig
av en metafor där läraren jämförs med en brinnande fackla som lyser upp
sin omgivning. Den poäng de gör är att det inte är facklan som är föremål
för intresset utan att intresset ligger i vad facklan förmår att lysa upp. Jag
menar att det är en metafor som kan ge stöd åt en förståelse av relationen
mellan en pedagogisk situation, ett pedagogiskt rum och en pedagogisk
rytm i så måtto att kvalitet i utbildning inte endast ska sökas i enskilda
pedagogiska situationer eller enskilda pedagogiska rum (facklan) utan att
kvalitet också står att finna i den pedagogiska rytm som utvecklas över tid
(det som lyses upp).
Pedagogisk rytm är på så sätt alltid en konsekvens av lärares intentioner
i pedagogiska rum och framvuxna händelser i pedagogiska situationer. Det
är en förståelse som möjliggör en förståelse av pedagogiska rum som medel
för en övergripande idé om vad den pedagogiska rytmen skulle kunna
åstadkomma.
Pedagogisk rytm är en konsekvens av att som Hansen och Laverty
(2010:228) säger:
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Good teachers enlist many models and conceptions of teaching in order to
perform the work effectively. John Dewey and Paulo Freire notwithstanding, sometimes teachers do seek to “fill” the student with knowledge. At
certain moments such cramming is invaluable in order to ascend to another
plane of learning. At other moments teacher facilitate intellectual and emotional movement in order to encourage students to take the lead in determining what to study. There are moments when teachers choose to confront
their students about such negative attitudes as laziness and disregard, gambling that the conflict will lead to greater student resolve and improved
teacher – student relations. At still other moments teachers strive to care: to
comfort, to encourage, to support and to console.

Citatet ger uttryck för nödvändiga växlingar av intentioner vilka över tid
skapar en pedagogisk rytm, men inte något om när dessa växlingar ska ske
eller vilka proportioner olika intentioner ska ha i förhållande till varandra.
Det svar som ges är att den goda läraren, vars agerande i abstrakt mening
låter sig beskrivas, i praktiken kan agera på många olika sätt. Däremot kan
sägas att oavsett hur olika pedagogiska rytmer tar form på kvalitativt
skilda sätt står lärare ständigt inför en mångfald av olika didaktiska handlingsalternativ som kräver ett moraliskt omdöme.
I den diskussion som här växer fram kan skönjas något av en paradox,
det vill säga att lärares agerande i pedagogiska situationer kräver en uppmärksamhet och tillbakablick för iscensättandet av pedagogiska rum, vilka
låter sig förändras av de rubbade rytmer som uppstått och ständigt uppstår. Det förutsätter samtidigt att denna anpassning till relationella och
kontextuella villkor tar stöd i en framåtblick av mer övergripande intentioner om utbildningens mål och mening och de frågor som aktualiserats
inom ramen för bland annat läroplansteoretisk och sociopolitisk forskning.
Hansen och Laverty (2010:229) menar analogt med detta resonemang
att lärares agerande kräver en pedagogisk stadga och regelbundenhet43,
som kan beskrivas som en orientering mot utbildning och bildning som
sådan. Det rör sig om omdömesbildande processer på en mer abstrakt nivå,
vilka kräver en metadiskurs om vart utbildning leder i termer av pedagogisk rytm i stort, det vill säga skilt från en mer näraliggande objektsdiskurs
där pedagogiska situationer evalueras och pedagogiska rum konstrueras
imaginärt (jfr Roth 2006:299).
Den pedagogiska rytmens orientering kan således relateras till selektiva
traditioner och mer näraliggande skilda undervisningstraditioner där lärare

43
Hansen och Laverty använder begreppet pedagogical steadyfastness. Jag översätter det med begreppen stadga och regelbundenhet för att också understryka dess
samhörighet med begreppet rytm.

SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension I

95

i interaktion med elever oftare och i större utsträckning accentuerar vissa
intentioner i förhållande till andra.
Hansen (2008:12-14) lyfter fram att lärare kan vara orienterade mot
olika övergripande idéer som exempelvis elevers möjligheter att i framtiden
delta på arbetsmarknaden eller att kunna behärska akademiska discipliners
innehållsliga kunskap. Dessa skillnader i orientering leder rimligtvis till att
särskilda prioriteringar görs när växlingar av intentioner sker i pedagogiska situationer.
Ytterligare skillnader i pedagogisk rytm kan förväntas uppstå om lärares
orientering riktas mot elevers möjligheter att fritt få utvecklas utifrån sina
inneboende potentialer eller om fokus för utbildningens bärande idé är att
förändra samhället i en socialt mer jämlik och jämställd riktning. Vad som
utgör kvalitet i utbildning och pedagogisk rytm kan vidare problematiseras
och nyanseras utifrån att orienteringen kan riktas mot ökad kulturell förståelse eller att den övergripande ambitionen kan utgöras av ett medborgerligt och demokratiskt ideal44.
Denna mångfald av möjliga övergripande riktningsgivare för den pedagogiska rytm som tar form i interaktion lärare och elever emellan behöver
förvisso inte nödvändigtvis alltid stå i motsatsställning till varandra, men
de är intressen (Hansen 2008:18) som ger uttryck för skilda eftersträvansvärda värden vilka rimligtvis äger påverkan både på när rubbade rytmer
uppmärksammas i pedagogiska situationer, om de ger skäl till växling av
intention och hur nya pedagogiska rum imaginärt tar form. Med andra ord
kan konstateras att det råder ett samband mellan skillnader i hur pedagogisk rytm utvecklas och på vilket sätt lärare agerar i förhållande till både
pedagogiska situationer och pedagogiska rum.
Diskussionen ovan ger nu stöd för en sammanfattning av begreppet pedagogisk rytm och en återkoppling till den definition som inledningsvis
presenterades i kapitlet.

Pedagogisk rytm, sammanfattning och definition
Olika vanor som växer fram i lärares arbete kan förstås som skilda svar, i
form av olika sätt att agera, för att möta den dubbelhet och den osäkerhet
som utmärker lärares arbete. Vanor rymmer också med tiden alltid intentioner som är mer eller mindre uttalade. Detta förhållande med den dubbelhet i intentioner som infinner sig i pedagogiska situationer ger skäl till att
uppmärksamma växlingar av intentioner, både för att kunna legitimera att
så sker men också för att skapa möjligheter till kritik av den pedagogiska
rytm som över tid växer fram.
44
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När impulser till förändringar av agerande uppstår kan dessa förstås
som konsekvenser av att cykliska och linjära rytmer som lärare och elever
genomlever rubbas i förhållande till varandra, varför lärare genom att ta
ansvar för pedagogiska situationer har anledning att förändra verksamheten och ge den en annan inriktning med andra intentioner. Lärares ansvarstagande utmärks av en önskan om att uppnå harmoniska och så långt det
är möjligt lika rytmer, där elever och lärare är gemensamt orienterade mot
ett kunskapsinnehåll. Den imaginära föreställningen om hur detta skulle
kunna iscensättas leder till en planering av pedagogiska rum, som är betjänt av egna och andras erfarenheter samt resultat från pedagogiskt etisk
och pedagogiskt didaktisk forskning.
För att inkapsla denna ständigt pågående process introduceras begreppet
pedagogisk rytm som pedagogiskt didaktiskt begrepp och definieras som
de växlingar av skilda och återkommande intentioner, av både didaktisk
och etisk karaktär, som skapas i interaktion mellan lärare och elever i pedagogisk verksamhet över tid.
Hur den pedagogiska rytmen tar form och vad som i den accentueras är en
empirisk fråga som svarar mot interaktion i pedagogiska situationer över
tid och de övergripande ambitioner som präglat pedagogiska rum.
Huruvida den sedan är att betrakta som önskvärd eller inte blir en fråga
för ytterligare omdömesbildande processer vilka både öppnar för en intern
kritik där fokus sätts på vad som kan uppfattas som rätt i stunden i ett
kontextuellt sammanhang och en extern kritik om varthän utbildning leder
i stort.
Dessa båda fokus som båda rimligtvis utgör innehåll och riktning för
samtal om lärares arbete i lärarutbildningens seminarieverksamhet leder
min diskussion vidare till innehållet i nästa kapitel. I detta fjärde och sista
kapitel i avhandlingens första del avser jag att diskutera önskvärda kännetecken för samtal om lärares arbete vilka framträder som en konsekvens av
perspektivet lärarskapets moraliska dimension, givet den framskrivning
och det begreppsliggörande som härmed gjorts och bildat svar till forskningsfråga 1a – Hur kan lärarskapets moraliska dimension begreppsliggöras?
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Kapitel 4 Önskvärda samtal i lärarutbildning
Givet att det är möjligt att med perspektivet lärarskapets moraliska dimension synliggöra väsentliga aspekter av lärares arbete och att det finns
ett värde att inom ramen för lärarutbildning tala om lärares arbete på ett
sätt som rymmer en moralisk dimension avser jag i detta kapitel att urskilja
vad som kan karaktärisera önskvärda seminariesamtal i lärarutbildning.
Lärares arbete kommuniceras självklart i många olika sammanhang, allt
ifrån i föräldrars samtal hemma vid köksbordet till utbildningspolitiska
debatter, muntligt som skriftligt, i offentliga sammanhang. Det rör sig om
olika samtal som på olika sätt och i olika grad påverkar varandra i ett
komplext samspel där skilda perspektiv bildar utgångspunkt för de slutsatser som dras och kan dras. När omdömen om pedagogisk verksamhet bildas sker det i en intrikat process där skilda intressen och perspektiv leder
fram till varierande svar på vad som kan uppfattas som kvalitet i pedagogiska situationer liksom vilka intentioner som bör finnas närvarande i pedagogiska rum.
Vi kan mot en sådan bakgrund förstå det rimliga i att både tillbakablickande och framåtblickande frågor erhåller många skilda svar.
Centralt för avhandlingens utgångspunkt att lärarskapet har en moralisk
dimension är att det finns ett värde i att kontinuerligt kommunicera lärares
arbete utifrån de villkor som lärarskapets ansvar rymmer. I så måtto, utgör
begreppsliggörandet av det pedagogiskt didaktiska perspektivet ett försök
att styra samtalet i en riktning som gör det möjligt för lärarprofessionen att
internt men kanske också externt tala om lärares arbete på ett sätt som
svarar mot en sådan önskan.
Denna normativa konsekvens av perspektivet lärarskapets moraliska
dimension ska dock inte förstås som överordnad andra intressen. Att lärares arbete kommuniceras utifrån andra perspektiv än utifrån professionens
interna villkor äger absolut ett värde, men om lärarprofessionen inte
förmår att i tillräckligt hög grad och omfattning föra ett samtal med didaktiska och etiska utgångspunkter riskerar också läraryrket att drivas bort
från ett professionellt ansvar (se Englund & Solbrekke 2011, Morawski
2009, Nylund 2013, Sundberg 2005, Unemar Öst 2009).
Kapitlets diskussion svarar mot forskningsfråga 1b – Vilka önskvärda
kännetecken framträder för samtal i lärarutbildning som en konsekvens av
ett perspektiv på lärares arbete som lyfter fram dess moraliska dimension?
– där utgångspunkten för detta resonemang är att perspektivet lärarskapets
moraliska dimension äger en potential för framförallt lärare och lärarutbildare liksom för lärarstuderande att skapa förnyade möjligheter att samtala
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om lärares arbete. Detta genom att synliggöra aspekter och kvaliteter i
lärares arbete som annars riskerar att trängas undan.
Inom ramen för lärarutbildning utgör seminariet en central plats för sådana samtal. Denna omständighet föranleder en diskussion om seminariesamtals ambition, på det sätt olika ambitioner utvecklats, hur de skulle
kunna utvecklas men också i vad mån konsekvenser av perspektivet lärarskapets moraliska dimension leder till vad som kan ses som önskvärt när
lärarstuderande möts i seminariesamtal för att tala om lärares arbete. Den
fortsatta diskussionen i detta kapitel utgörs därför av en historisk tillbakablick på seminarieformen bland annat med stöd av begreppsparet presenterande och utforskande samtal. Därefter förs ett hypotetiskt resonemang om hur seminarier kan tänkas ta form på ett antal skilda sätt med
stöd av i andra sammanhang identifierade skilda samtalsgenrer. Genom att
ta spjärn mot dessa konstruktioner av seminariesamtals syften synliggör
diskussionen vad som kan förstås som önskvärt i samtal om lärares arbete
för seminariesamtal i lärarutbildning, givet perspektivet lärarskapets moraliska dimension.
Det är en diskussion som avslutningsvis ytterligare nyanseras genom att
ta stöd i begreppet reflektion och de olika riktningar med olika ambitioner
för samtalet som inryms i skilda sätt att reflektera. Kapitlet landar därmed
i en normativ slutsats vilken sammanfattas i formulerandet av ett antal
kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete, företrädesvis i lärarutbildning.
När lärares arbete står i fokus för seminariesamtal i lärarutbildning
framstår det som önskvärt att reflektionen förs i skilda och återkommande
riktningar där om vartannat både kunskapsbildande och omdömesbildande
processer står i fokus. Den diskussion som här riktas mot lärarutbildningen
och även mot lärarkåren skulle även kunna föras i media eller i politiska
sammanhang. Det kan tyckas som en något ansträngd logik eftersom varken samtal i media eller utbildningspolitiska sammanhang rimligtvis har
anledning till att i större utsträckning belysa yrkets inre villkor. Dock mot
bakgrund av att diskussionen om lärares arbete förs med andra utgångspunkter (se Englund 2004b, Wiklund 2006) och att denna diskussion utgör
en allt större påverkan på läraryrkets utövning framstår detta paradoxalt
nog som alltmer nödvändigt. Det vill säga att när förtroendet för lärarkårens förmåga att ta ett professionellt ansvar för yrkets utövning sjunker
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kommer yrkets företrädare att ha ökad anledning att i en större kontext
lyfta fram yrkets interna villkor45.
Diskussionen om önskvärda samtal om lärares arbete är också en avgränsning i förhållande till de seminarier, också i lärarutbildning som utgörs av ämnesstudier, vars karaktär jag menar skiljer sig från seminarier
där lärares arbete står i fokus i och med att dessa seminariers syfte kan
avgränsas till en kunskapsbildande process utan direkt koppling till lärares
agerande och interaktion tillsammans med elever.
Kapitlets avslutning med formulerandet av kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete, bryggar i och med detta över mot avhandlingens
andra del och de metodologiska överväganden46 som görs inför avhandlingens empiriska undersökning och det andra syftet att skapa kunskap om
blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal.

Presenterande och utforskande samtal
När lärarstuderande inom ramen för sin utbildning kommer till ett seminarium för att där samtala om ett specifikt innehåll möter de en avsiktligt
uppfunnen undervisningsform med specifika mål (Öberg 2011:53) som är
sprungen ur en kommunikativ men samtidigt mångfasetterad tradition. Det
gemensamma för seminariet som idé ligger i allas aktiva deltagande och
betydelsen av en för individers utveckling ömsesidig kommunikation.
Det är en idé, vilken skiljer sig från föreläsningen som enkelt uttryckt är
sprungen ur en kunskapssyn där kunskap ses som möjlig att överföra från
en person till en annan. När det kommer till människors erfarenheter av
seminarier i utbildningssituationer och hur olika seminarietraditioner47
utvecklats i olika sammanhang är det likväl inte alltid självklart att en klar
åtskillnad mellan de två undervisningsformerna kan göras. Seminariet kan
ges en föreläsande riktning och tvärtom kan föreläsningen innehålla en
dialogisk kommunikation.

45
Det är en omständighet som mer för diskussionen i riktning mot frågor kring
lärarkårens professionaliseringsprocess i samhället, vilket faller utanför avhandlingsarbetets ram, men är samtidigt den omständighet som byggt upp ett intresse
för avhandlingens arbete (se kapitel ett). I avhandlingens tredje del kommer dessa
frågor att åter tangeras då diskussionen vidgas till att beröra konsekvenser av avhandlingens empiriska undersökning.
46

Se vidare kapitel sex, där överbryggningen mellan avhandlingens första och
andra del tar vid.
47

Som tidigare påpekats i fotnot fyra avses här den innebörd av seminariet och de
seminarietraditioner som utvecklats inom universitetsvärlden.
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De olika formerna återspeglar trots detta en skillnad i sättet att tala som
även kan urskiljas vid flerpartssamtal när studerande samtalar med
varandra. Malmbjer (2007:50) benämner samtal vilka är präglade av ett
utbyte av mer färdigformulerade tankar och idéer som presenterande samtal. Dessa kan också underkategoriseras i samtal, som av Mercer
(1995:104) beskrivs som mer konfrontativa (disputational talk) alternativt
bekräftande samtal (cumulative talk).
I konfrontativa samtal presenteras olika ståndpunkter utan att olika argument leder samtalet vidare, det vill säga vad Lauvås och Handal
(2001:254) beskriver som utmärkande för en debatt där personer via dominans försöker vinna en sakfrågas innebörd.
Det bekräftande samtalet å sin sida kan också förstås som ett presenterande samtal. Skillnaden ligger i att deltagarna i detta samtal bygger vidare
på varandras påståenden, men att det sker genom en mer okritisk strävan
efter samstämmighet (Malmbjer 2007:50, Mercer 1995:104). Det är en
påbyggnad som sker utan att samtalet kvalitativt förändras, varför dess
presenterande riktning kvarstår och närmast motsvarar vad Lauvås och
Handal (2001:255) benämner som en konversation. En konversation är
uttryck för ett mer jämlikt samtal jämfört med debatten eftersom strävan
för samtalet utgörs av ett stärkande av samtalsdeltagarnas relation, snarare
än ett vunnet samtal, även om sakfrågan i båda fallen står i fokus.
Det är istället när kunskap och insikt utgör samtalets syfte som ett alternativ till presenterande samtal kan urskiljas. I kontrast till presenterande
samtal ställer således Malmbjer (2007:50) utforskande samtal, vilka äger
en riktning som karaktäriseras av att ”deltagare tillsammans kritiskt men
konstruktivt utforskar och bygger vidare på varandras påståenden och
förslag”. Det är samtal, säger Mercer (1995:104), där kunskapen redovisas
mer öppet och där resonerandet och övervägandet framstår som mer synligt i samtalet.
Det utforskande samtalet som med ett utbyte av tankar och idéer strävar
efter att vid seminariet konstruera kunskap, motsvarar i hög grad den seminarieidé som successivt utvecklats ur den tyska universitetskulturen från
tidigt 1800-tal. Seminariet som plats blev då de samhällsvetenskapliga
ämnenas motsvarighet till naturvetenskapens laboratorier (Öberg
2011:55). Det ursprungliga forskarseminariet, samtida med framväxten av
positivistiska ideal, där ett prövande av kunskaper avsågs att äga rum i
syfte att komma fram till bevis, kom på sitt sätt att skilja sig från en seminariekultur i prästutbildning som inom humanistiska ämnen senare lett
fram till en mer hermeneutisk tradition (Öberg 2011:57). Det sistnämnda
är dock en förskjutning i seminariets syfte som står oberoende av distinktionen presenterande respektive utforskande samtal.
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Det framstår i högsta grad som rimligt att anta att spänningar i sättet att
förstå seminariets idé kan relateras till den vikt som inom olika utbildningstraditioner lagts vid presenterande respektive utforskande samtal vid
seminariet. Det rör sig om en avvägning dem emellan eftersom det utforskande samtalet också kräver inslag av presenterande samtal. Däremot inte
det omvända. Presentationer i form av beskrivningar av lärares arbete bildar således förutsättning i lärarutbildning för att utforskande samtal ska
kunna möjliggöras. Det är utifrån en presenterad återgivning som trovärdigheten i återgivningen kan granskas liksom att återgivningen som den
presenterats ger möjlighet till perspektivering och skilda tolkningar.
Kravet på presenterande inslag i samtalet är också en faktor som sätter
fokus på frågor rörande hur seminarier kan förberedas och efterarbetas för
att lägga större eller mindre vikt vid gemensamma utforskande samtalsinslag i relation till presenterande återgivningar. Det rör sig med andra ord
om frågor med bäring på de intentioner som utmärker olika traditioner av
seminariers uppläggning i lärarutbildning. De skilda kvaliteter som inryms
i presenterande respektive utforskande samtal äger således avgörande betydelse för på vilket sätt som samtal om lärares arbete utvecklas.

Idén om förändrad förståelse för förändrat framtida agerande
För att beskriva seminariets idé48 med det utforskande samtalet i centrum
ger Petterson (2013:49) i en personlig betraktelse Richard Rorty rätt när
han hävdar att humanistiska intellektuellas uppgifter är att ”ruska om”
deltagarna och främja tvivel när det kommer till deras självbilder och förgivettaganden av det samhälle som de tillhör. Petterson (2013:50) menar
att det i huvudsak inte är ”aha-upplevelser” som eftersträvas utan snarare
”nähä-upplevelser”. Grundhållningen, menar han, måste vara att allas vårt
vanetänkande utmanas vid seminariet.
Genom att problematisera det till synes självklara möjliggörs alternativa
sätt att förhålla sig och agera, först i tanken och senare i nya situationer.
Det är en tanke som stöds av Hansen (2007:15) som menar att ”(o)ur most
influential educational experiences derive from the violation of our expectations, not from their confirmation”. Det är också en återspegling av
den tanke som Lefebvre (1958/1991:95, 1992/2013b:15) avser med att
48
Den beskrivning av seminariets idé som i det följande görs ska förstås i förhållande till pragmatismens ställningstagande, att det inte finns någon över tid sann
verklighet och följaktligen inte heller några epistemologiska svar på hur kunskap
erhålls. Detta bildar skäl till att den sokratiska seminarietraditionen inte lyfts till
diskussion i och med att den förlossningskonst som inom denna tradition diskuteras förutsätter att det finns svar att förlösa.
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anta en teoretiskt färgad blick och återvända i vardagen, för att på så sätt
möjliggöra en kritik av densamma, bland annat i form av rytmanalyser49.
Dewey (1922:190) säger att om överväganden sker då prövas olika vanor mot varandra. Genom att tänka sig in i vad konsekvenserna skulle
kunna vara av olika möjliga sätt att agera i världen menar Dewey
(1922:190) att alternativen kan övervägas på ett liknande sätt som när ett
experiment genomförs. För blivande lärare motsvarar det ett fantasifullt
intellektuellt tankearbete att försöka förutse konsekvenserna av olika möjliga sätt att agera i pedagogiska situationer. Det experimentella övervägandet, deliberationen, att överväga skilda synsätt och handlingsalternativ och
värdera dess konsekvenser i syfte att urskilja det mest önskvärda alternativet är en process där konsekvenser av olika alternativ beaktas så länge som
det framstår som meningsfullt.
Om lärarstuderande i samtalet upplever att något som tidigare uppfattats som självklart plötsligt inte längre är det kan det ruska om och initiera
ytterligare deliberation. Men på motsvarande sätt, säger Dewey
(1922:192), att i den stund deliberationen upphör fattas ett direkt eller
indirekt beslut. När övervägandet avslutas och inte längre utgörs av en
aktiv process görs med andra ord samtidigt ett val som speglar ett omdöme. Valet kan ses som en avslutad förberedelse eller en framväxt av en
beredvillighet till en viss gräns med en disposition inför framtida agerande.
Deliberation är, enligt Dewey (1922:193), ett sökande efter lämpligt sätt
att agera där olika preferenser manifesterade i vanor ställs mot varandra
innebärande att när deliberationen upphör och ett val görs sker ett moraliskt ställningstagande. Emellanåt uttrycks detta val explicit men oftast
inte, vilket betyder att ett samtals avslut på ett eller annat sätt landar i ett
implicit omdöme om exempelvis en aspekt av lärares arbete som berörts i
ett samtal.
Det utforskande samtalet kan mot denna bakgrund förstås som ett samtal vilket ger förutsättningar för ett framtida förändrat och mer övervägt
agerande, det vill säga att det utforskande samtalet rymmer en kunskapsbildande process som ger förutsättningar för ett explicit omdömesbildande
samtal. Men huruvida sådana sammanvävda kunskapsbildande och omdömesbildande processer leder till förändrade ställningstaganden eller inte
är en ytterst komplicerad fråga även för individer själva att reda ut.
En avslutad deliberation kan också förstås som en bordläggning av en
fråga, vilket rimligtvis inkluderar en öppenhet för fortsatt kommunikation
men också att en sådan otydlighet kan landa i, och troligtvis landar i att
49

Se kapitel 3 under rubriken ”Vardagen som rytm och implikationer för pedagogiska situationer”.
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vanor i begränsad omfattning förändras. Men samtidigt kan det dessutom
vara möjligt att med utgångspunkt i ett tidigare fört resonemang härleda en
framtida impuls till förändringar i framtida pedagogiska rum.
Impulsen, säger Dewey (1922:197), är omedelbar och ger varken tid till
att lyfta fram ett minne av något liknande, en förutsägelse av dess konsekvenser eller en värdering av dess värde. Men trots sin omedelbarhet är den
likväl sekundär och framvuxen ur tidigare omständigheter. Det krävs också
någon form av kraft för att stoppa impulsen. I så måtto liknar den vanan,
men den uppstår i förhållande till en unik situation där uppmärksamheten50 riktas mot något som tidigare i liknande situationer inte framträtt lika
tydligt.
Det är också just frågan om vad vi uppmärksammar i pedagogiska
sammanhang som återspeglar ett utforskande samtal. När lärarstuderande
i ett mer långsamt samtal kommunicerar med stöd av mer eller mindre
uttalade skilda perspektiv applicerade på pedagogiska situationer, kan ett
synliggörande av olika handlingsalternativ möjliggöras, vilket i ett nästa
steg kan skapa förutsättningar för moraliska ställningstaganden. Det är en
process där synliggörandet skapar potential för lärarstuderande att förändra sina begynnande vanor, vilket kan förstås som att lärarstuderande i
lärarutbildningens seminarieverksamhet med stöd av utforskande samtal
ges möjlighet att utveckla nya dispositioner för kommande intentioner i
pedagogiska rum.
Lärarstuderandes dispositioner får därmed en betydelse som kan
uttryckas som ”habits of mind” vilket Dottin (2009:85) med stöd i John
Dewey hävdar ”represent characteristics that animate, motivate, and direct…abilities toward good and productive professional conduct and are
recognized in the patterns of...frequently exhibited, voluntary behaviors”.
Dispositionen, benägenheten att agera, kan därmed sägas svara mot lärarstuderandes vilja att agera i en viss riktning, vilket i förhållande till deras
förmåga kan antas ha betydelse för den pedagogiska rytm som i pedagogiska situationer över tid kommer att växa fram och ta form i interaktion
tillsammans med elever.

50

John Dewey använder termen intelligence för att beskriva det fokus eller det
intresse för vilket jag använder termen uppmärksamhet. Det är en översättning som
väl svarar mot ”particular interest and personal preferences” som Ljunggren och
Unemar Öst (2008:21) jämställer med Deweys intelligence i kontrast till hans begrepp reason.
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Skillnader i seminariesamtal?
Den distinktion mellan presenterande och utforskande samtal som görs av
Malmbjer (2007:50) ger upphov till en förståelse att seminariesamtal kan
realiseras på en mängd olika sätt, där tonviken på presenterande respektive
utforskande inslag kan ses som en av flera möjliga parametrar för att fånga
in seminariesamtals karaktäristik i lärarutbildning.
På motsvarande sätt som Hultin (2006:151-279) visat att samtal i gymnasieskolans litteraturundervisning kan ha karaktär av undervisande förhör, texttolkande samtal, kultur- och normorienterande samtal eller informella boksamtal kan seminariesamtal i lärarutbildning tänkas ha en förhörsliknande utformning där lärarstuderande avkrävs mer presenterande
samtalsinlägg. Det kan tänkas att kultur- och normorienterande inslag kan
prägla samtalen om vissa presenterade metoder eller förhållningssätt i pedagogiska situationer tas som utgångspunkt och lämnas outforskade.
I mer utforskande samtal kan fokus sättas på teorier och perspektiv, i
form av en texttolkningsliknande process med syfte att studerande ska
erövra teoretiska redskap inför senare förväntat analysarbete av den praktik de utbildar sig för. Men tonvikten i dessa samtal kan också ligga på att
studerande ska erövra förståelse för teorier och perspektiv i sig, istället för
försök att med stöd av dessa analysera pedagogiska situationer. Det är
också mycket tänkbart att informella samtal kan ges olika utrymme i seminariesamtal, där lärarstuderande erbjuds möjlighet att på olika sätt berätta
och presentera egna upplevelser, vilka sedan i olika grad görs till föremål
för ett utforskande samtal.
Hur seminariesamtal tar form är med andra ord alltid en empirisk fråga.
På motsvarande sätt som det utvecklas vanor och traditioner i andra utbildningssammanhang kan vi anta att seminariesamtal i lärarutbildning
kan växa fram på vitt skilda sätt, där avgörande faktorer bland annat kan
utgöras av kursupplägg, tidsramar, gruppstorlekar, samtalsledares och
studerandes agerande och förhållningssätt, övergripande och näraliggande
intentioner, uppgiftskonstruktioner, förberedelser, examinationskrav, aktuell tematik med mera.
Att skillnader i seminariesamtal uppstår och att selektiva traditioner bör
kunna identifieras ter sig följaktligen rimligt. Men att därifrån ställa frågor
om hur vi vill att seminariesamtal ska ta form i lärarutbildning förändrar
diskussionen och ger den en sociopolitisk riktning som involverar etiska
och didaktiska överväganden (Englund 1996b, 1996c, 2004b). Det är en
diskussion som får en normativ riktning när riktlinjer för seminariesamtals
ambition föreslås som en konsekvens av perspektivet lärarskapets moraliska dimension.
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Seminariesamtals övergripande ambition
Om lärarstuderande i utbildning bereds möjlighet att befinna sig i processer karaktäriserade som utforskande samtal där skilda handlingsalternativ
gällande lärares agerande i pedagogiska situationer synliggörs med stöd av
olika etiska och didaktiska perspektiv – ja, då kan hävdas att de studerande i sin utbildning ges möjlighet att genomgå en kunskapsbildande
process. När dessa handlingsalternativ också görs till föremål för en värdering, det vill säga där olika förståelser bryts mot varandra och i en närmast
parallell och växlande process öppet värderas i förhållande till varandra –
ja, då ter det sig rimligt att också hävda att studerande ges möjlighet att
explicit genomgå omdömesbildande processer. Med en sådan ambition för
seminariesamtal framstår det ur perspektivet lärarskapets moraliska dimension som möjligt att kunna tala om att lärarstuderande inom ramen för
sin utbildning ges förutsättningar att utveckla sitt lärarskap.
Med en sådan förståelse av vad som är en önskvärd strävan i seminariesamtal om lärares arbete bör de studerande med andra ord ges möjlighet
att både erfara upptäckter och problematiseringar av samband och sammanhang i kunskapsbildande processer samt också att i anslutning till
dessa omruskningar i ett fortsatt och sammanvävt samtal ges möjlighet att
ge uttryck för värderingar och pröva sina ställningstaganden.
Med dessa parallella processer framstår det möjligt för studerande att
imaginärt kunna utveckla sina tankar om önskvärda pedagogiska rum,
både i generella som i kontextuella termer. Dewey (1922:222) säger att det
är vanor och impulser som driver vårt agerande, men att det är med vår
intellektuella förmåga som vi med uppmärksamhetens och tankens hjälp
kan överväga vad som är att betrakta som ett lämpligt och önskvärt agerande.
Detta implicerar i enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension att samtal om lärares arbete kräver ett seminariesamtal där både
kunskapsbildande och omdömesbildande processer ges ett framträdande
utrymme. Det är en slutsats som överensstämmer med vad Hansen
(2007:14) indirekt säger om lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt
lärarskap.
Correspondingly, just as nobody can hand over an idea to another person,
so nobody can give another educator a philosophy of education. Every
teacher must work out his or her own ideas and educational philosophy, a
process that necessitates thinking, careful study, experience with students,
and dialogue with other educators.

En övergripande ambition för seminariesamtal om lärares arbete innebär
med andra ord att dessa samtal innehåller en växling och en sammanväv-
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ning av skilda fokus på kunskap respektive omdöme, där dessa samtidiga
aspekter ingår i en gemensam process.
När argument för ett vetenskapligt förhållningssätt i termer av ett utforskande samtal framförs med avseende på lärarutbildning sker det ofta
som ett uttryck för värdet av att blivande lärare utvecklar en förmåga att
problematisera företeelser i lärares vardagsarbete51 (se exempelvis Dimenäs
2007). Det är uttryck för en ambition om att studerande, genom att ta stöd
i forskning successivt ska utveckla en förmåga att på egen hand och tillsammans med andra kunna anlägga perspektiv på det till synes självklara.
Burman (2011:26) beskriver det som ”en vilja att ständigt lära sig nya
saker, en öppenhet för oväntade perspektiv och en beredvillighet att i
grunden omvärdera sina egna värderingar och föreställningar” och hävdar
att det är ett förhållningssätt som kännetecknar bildning i allmänhet och
medborgarbildning i synnerhet.
Ambitionen att studerande ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt kan således beskrivas i termer av att de studerande ska internalisera
seminariets idé som det utforskande samtalet där värdet av en kontinuerlig
kunskapsbildande process inryms i ett självständigt professionellt förhållningssätt. Det är ett argument som väl svarar mot de krav som ställs på
lärare givet en förståelse av lärares arbete som komplext med ansvar inför
pedagogiska situationers osäkerhet. Men med utgångspunkt i att lärarskapet har en moralisk dimension riskerar innebörden av ett vetenskapligt
förhållningssätt att leda till att övergripande ambitioner för seminariesamtal stannar vid ett fokus på en kunskapsbildande process. En process som
avgränsas till kunskapsbildande processer ger endast indirekt implikationer
för hur detta ansvar ska utövas och ger endast indirekt i mer än ett led stöd
för lärares agerande. Noddings (1998:93) uttrycker detta genom att slå fast
att:
Critical thinking serves a morally admirable purpose in the first stage and an
ignoble one in a later stage, or, as advocates of critical thinking might argue,
it is simply abandoned in the later stage.

En farhåga som reser sig utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension är med andra ord att lärarutbildning som sätter vikt vid ett veten-

51

Jag åsyftar i detta sammanhang inte en strävan efter att lärare, på vad som uttrycks som en vetenskaplig grund, ska söka mer generella svar på den i enlighet
med avhandlingens utgångspunkt tvivelaktigt ställda frågan om vad som utmärker
”best practice”, vilket haft allt större genomslag i svensk utbildningspolitik under
senare tid samt även inom vissa forskningstraditioner, inte minst där studerandes
lärande i digitala miljöer fokuserats.
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skapligt förhållningssätt likväl leder till att önskvärt fokus på omdömesbildande processer riskerar att utebli.

Önskvärda seminariesamtal i lärarutbildning
Centralt för lärares ansvar att agera i pedagogiska situationer är som diskuterats de svar som kommer ur vad lärarstuderande kan och ska göra
med den mångfald av perspektiveringar av lärares arbete som all problematisering av lärares arbete innebär. Det är heller inte en självklar konsekvens
att en kunskapsbildande process, stödd av ett vetenskapligt förhållningssätt, leder till att lärarstuderande bildar sig ett förändrat omdöme (se Brodin 2007:221, Sockett & LePage, 2002:170). Att inom högre utbildning
sätta för mycket tillit till erövrandet av ett vetenskapligt förhållningssätt
ifrågasätts också av Maxwell (2008:9) som menar att upplysningens idéer
om att vetenskaplig kunskap kan ge svar på samhälleliga frågor, likt naturvetenskapen, har lett till att fokus satts på kunskapen i sig snarare än på
vilket sätt kunskapen kan bidra till någonting bättre.
Instead of applying the hierarchical methodology to social life, the philosophes sought to apply a seriously defective conception of scientific method to
social science, to the task of making progress towards, not a better world,
but to better knowledge of social phenomena (Maxwell 2008:11).

Att vid ett seminarium inom lärarutbildning landa i en förståelse för möjligheten att agera utifrån en mångfald av didaktiska handlingsalternativ är
därför i första hand en förutsättning för omdömesbildande processer, vilka
i en andra fas bör ges explicit eget parallellt utrymme för att möjliggöra ett
gemensamt övervägande av önskvärda ställningstaganden både i generella
och kontextuella termer. Att genomgå omdömesbildande processer som
leder till någon form av förändring, vilket implicit ligger i idén om det utforskande samtalets värde, menar Stewart (2013:96) är en process som
också kräver kommunikation med andra. Med referens till Maxwells
(2007) argumentation att vi behöver förändra fokus från kunskap till visdom konstaterar Stewart (2013:96) i en återblick på sin egen akademiska
gärning följande:
(I)ntellectually I agree with the central argument, and I have no decisive objections; and yet… I have not seriously moved on to put “wisdom inquiry”
into practice myself. Why not? The answer that comes to mind is that “wisdom inquiry” is not something that either I or anyone else can do on their
own. Quite pragmatically, the whole process of rational discussion only
functions effectively in a group.
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Omdömen, poängterar också Peters (1965/2007:65) kan inte läras in på
enbart teoretiska grunder, de förvärvas i interaktion med andra när människors omdömen kommer till uttryck.
Att sådana gemensamma efterföljande omdömesbildande processer har
ett värde visar sig också indirekt genom uppkomsten av alternativa försök
att i utbildning ta utgångspunkt i yrkespraxis och konkreta händelser som
belyser kontextuella problem och dilemman (se exempelvis Josefson 2011).
Även von Wright (2002:415) menar med stöd av framförallt George Herbert Mead att en av den högre utbildningens stora utmaningar ”is to avoid
letting facts and knowledge lead to irony, indifference, and detachment”.
Det förefaller med andra ord rimligt att ifrågasätta tanken på att kunskapsbildande processer där studerande utvecklar en beredvillighet att
omvärdera sina föreställningar också per automatik leder till att studerande utvecklar egna ställningstaganden. Tvärtom ter det sig rimligt att
anta att om lärarstuderande i lärarutbildning ska utveckla egna ställningstaganden och tankar om förfaringssätt både i specifika pedagogiska situationer som i pedagogiska situationer över tid då behöver de genomleva processer i seminariesamtal där de kan utforska och söka svar på vad som i
situationen kan utgöra ett lämpligt didaktiskt handlingsalternativ.
Det utforskande samtalet, likställt med ett vetenskapligt förhållningssätt,
har haft och har ett stort inflytande på seminariets idé genom att sätta
fokus på frågor knutna till vad vi kan veta och vad vi kan göra, men står
till sist overksamt i förhållande till vad vi ska eller bör göra. Inte heller
skilda etiska perspektiv ger oss svar, men de kan hjälpa lärarstuderande att
beakta konsekvenserna av den moraliska dimension som i bästa fall synliggörs i en kunskapsbildande process, så att skilda handlingsalternativ med
stöd av etiska begrepp kan framstå tydligare. Att i enlighet med seminariesamtals ambition upptäcka att det till synes självklara inte längre framstår
som självklart är som påtalats en viktig förutsättning för lärarstuderande
att också inom ramen för seminariesamtal förhålla sig till en problematisering av lärares arbete.
Således, i enlighet med ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som sätter
fokus på lärarskapets moraliska dimension bör seminarier i lärarutbildning
erbjuda ett betydande kommunikativt utrymme för studerande att erfara
omdömesbildande processer. Via gemensamma försök i avsikt att värdera
skilda sätt att agera i pedagogiska situationer för att försöka finna vad som
kan bedömas som kontextuellt rätt agerande från lärarens sida framträder
det som värdefullt för lärarstuderande att i seminariesamtal försöka sätta
ord på det som Hansen (1992:358) påvisar kan vara lärares uttryckliga
strävan, men som likväl är oerhört svår att formulera.
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Viktigt att påpeka är att en normativ idé om en process där studerande i
utforskande samtal i förhållande till övergripande ambitioner värderar
olika möjliga förhållningssätt och intentioner i pedagogiska rum inte bär
på normativa svar om vad lärarstuderande bör komma fram till. I enlighet
med perspektivet lärarskapets moraliska dimension finns också en öppenhet inför frågan om omdömesbildande processer bör ha en deliberativ
(Englund 2007a), agonistisk (Ljunggren 2007) eller annan alternativ riktning. Seminariesamtal om lärares arbete utgör en unik möjlighet som skiljer sig från lärares operativa arbete i pedagogiska situationer, där i princip
alltid ett omedelbart moraliskt agerande krävs. Vid seminariet kan möjligheter skapas för lärarstuderande att stanna upp och undra över, hålla med,
ifrågasätta, värdera, gå emot, tydliggöra och förstärka diverse skilda ställningstaganden och förhållningssätt. I seminariesamtalet kan även kontexten med ett penndrag förändras så att ett till synes självklart ställningstagande framstår som djupt problematiskt och vice versa.
Med en utgångspunkt i att all undervisning äger en moralisk dimension
kan därmed seminariesamtals ambition vidgas till att omfatta både kunskapsbildande och omdömesbildande processer. Seminariets idé utmärks
då av att impulser till att som lärare kunna agera på ett annat sätt, framsprungna ur en kunskapsbildande process, görs till föremål för ett reflekterande och omdömesbildande samtal. Därmed kan också förståelsen av
seminariets idé vidgas till att omfatta en process i två parallella riktningar
vilka ständigt i upprepande mönster återkommer, dels för det första genom
att problematisera övergripande ambitioner och det till synes självklara i
närliggande intentioner, dels för det andra att inleda ett sökande efter
lämpligt, föränderligt och varierat agerande från lärares sida givet de skilda
och specifika kontextuella villkor som framkommer.
Utifrån avhandlingens utgångspunkt och perspektivet lärarskapets moraliska dimension innebär önskvärda seminariesamtal att ett tydligt fokus
sätts på ett gemensamt omdömesgillt övervägande av skilda handlingsalternativ, vilka är sprungna ur en vidgad och fördjupad uppmärksamhet.
Seminariet utgör ett tillfälle för lärarstuderande att utveckla och problematisera lärarskapets intentioner för att nya dispositioner ska kunna växa
fram av betydelse för den framtida pedagogiska rytm som på ett eller annat
sätt kommer att ta form i kommande lärararbete tillsammans med elever.
Strategin för denna process är som sagt samtalet och reflektionen, varför
det finns skäl att närmare också beakta möjligheter och svårigheter i seminariesamtal och de aspekter som kan knytas till omständigheten att seminarier i lärarutbildning utgörs av flerpartssamtal.
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Möjligheter och svårigheter i seminariesamtal
Malmbjer (2007:57) konstaterar att forskning om flerpartssamtal av relevans för lärarutbildning visar att denna typ av samtal är interaktionellt
krävande52. Det finns en mängd faktorer av betydelse som spelar in för att
ett flerpartssamtal ska kunna utvecklas till ett givande samtal. Malmbjer
(2007:56) finner att deltagarna måste kunna samordna sina perspektiveringar för att samtalets målsättning, ”att lyfta fram vissa bestämda
aspekter av ett fenomen ”och ”placera in dessa i ett visst sammanhang”,
ska kunna uppnås. Av avgörande betydelse är därför att de studerande
agerar samstämmigt i förhållande till vad som skulle kunna beskrivas som
en gemensam uppfattning om seminariesamtalets ambition men också vad
som för tillfället utgör dess perspektiv och fokus.
Vidare visar Malmbjers (2007:57) genomgång att agendor måste samordnas, samtalsinnehåll struktureras och turtagning regleras ”för att samtalen ska fylla sitt syfte”. Viktigt är genomtänkta uppgifter och förberedelser samt att flerpartssamtal leds med ”fast hand av en medveten och kunnig lärare”, att samtalen fokuserar centrala förhållanden, att studerande
förmår använda relevanta begrepp som perspektiverar aktuellt innehåll och
att studerande ”summerar, förklarar, förtydligar, jämför, generaliserar och
preciserar sina tankar, erfarenheter och iakttagelser”.
En av Malmbjers (2007:225) egna slutsatser är att flerpartssamtal kan
beskrivas som en kompromiss mellan tre olika samtalsriktningar: en uppgiftsinriktning, en intresseriktning och en social riktning, vilka tillsammans
speglar kommunikativa dilemman. Den konflikt som dessa skilda riktningar rymmer bildar för Malmbjer (2007:227) möjliga förklaringsgrunder till
en andra slutsats att lärarstuderande har svårt att med hjälp av vetenskapligt förankrade begrepp tala om lärares arbete. Malmbjer (2007:229) konstaterar bland annat att samtalsutvecklingen leder till att ”grupper fastnar i
en konkret och värderande samtalskontext”.
Relevansen i uttrycket att studerande ”fastnar i en konkret och värderande samtalskontext” menar jag ska förstås som att de studerande är
involverade i en omdömesbildande process som inte involverar en parallell
kunskapsbildande process. Att vara i en process, att ”fastna”, behöver inte
52

Malmbjers (2007:56) studie ska förstås i relationen till den kritik som riktats mot
att samtalsinnehållet fått en alltför underordnad betydelse i språkvetenskapliga
studier. Detta får sin motsvarighet inom ramen för detta avhandlingsarbete, om än
av annat skäl. Utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension riktas på
motsvarande sätt uppmärksamheten mot seminariets idé och samtalsinnehåll, men
här i betydelse för lärarstuderandes omdömesbildande processer.
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vara fel, eftersom omdömesbildande processer aldrig kan förstås som avslutade. Men problemet kan sägas avse sådana förhållanden där seminariesamtal inte förmår deltagarna att pröva nya ställningstaganden och där
samtalen stannar vid ett antal presentationer av omdömen. Det vetenskapliga förhållningssättet har således sitt värde i att för blivande lärare erbjuda
möjligheter till förnyad förståelse och ge ökade förutsättningar för mer
nyanserade omdömesbildande processer att landa i kloka och eftertänksamma intentioner. Men som tidigare påpekats är det på intet sätt självklart att sådana omdömesbildande processer görs explicita som en följd av
kunskapsbildande processer.
Värdet av både kunskapsbildande och omdömesbildande processer vid
seminarier (flerpartssamtal) sätter också fokus på värdet och nödvändigheten av att lärarstuderande förmås träda fram och visa både sin förståelse
och sitt omdöme inför övriga seminariedeltagare. Vidare krävs att seminariedeltagare responderar på det som sägs i en konstruktiv anda av att
bättre försöka förstå lärares arbete och att väga in det som sägs när försök
till ställningstaganden görs. Att initiera en växling mellan å ena sidan ett
fokus på en kunskapsbildande och å andra sidan en omdömesbildande
process och ett kontinuerligt upprätthållande av dessa processer kräver
därmed ett mod från seminariedeltagares sida att träda fram som påminner
om det mod Sockett (1993:70-77) menar att lärares arbete kräver, kanske
framförallt när det kommer till omdömesbildande processer.
Detta ger skäl till att utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension närmare lyfta fram innehållsliga aspekter av reflektionen i seminariesamtal i lärarutbildning, det vill säga att klargöra vad som utmärker önskvärda inslag i omdömesbildande processer givet perspektivet lärarskapets
moraliska dimension. Men innan dess och för att tydliggöra vad som utmärker skillnader mellan att i seminariesamtal fokusera kunskapsbildande
respektive omdömesbildande processer, tar jag stöd i reflektionsbegreppet
för att med dess hjälp synliggöra de möjligheter som ligger i att urskilja
skilda riktningar i reflektion. Med stöd av skilda reflektionsriktningar
skapas också förutsättningar för att i avhandlingens empiriska undersökning uppmärksamma när kunskapsbildande respektive omdömesbildande
processer framträder53.

Reflektionens riktning
Den innebörd som läggs i begreppet reflektion varierar i olika sammanhang och därmed också dess konsekvenser, vilket kan sägas motsvara den
mängd skilda intressen med olika ontologiska och epistemologiska ut53

Denna diskussion återkommer i kapitel sex och sju.
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gångspunkter som är förenade med begreppets användning. Alexandersson
(1994b:29) tar utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv när han
hävdar att diskussionen om reflektion kännetecknas av en oklarhet där en
vardaglig förståelse av begreppet reflektion kan beskrivas som att ”tänka
intensivt på någonting” medan begreppet i filosofiskt språkbruk54 ofta
betraktas som ett ”medvetandeproblem” vilket snarast refererar till personers tänkande över det egna medvetandet. Alexandersson (1994b:29) menar därmed att ”(i) den ’äkta’ reflektionen uppmärksammas betingelserna
för det egna medvetandet”.
Dessa skilda innebörder, vilka jag delvis förstår som skilda ytterligheter
nyanseras av Alexandersson (1994a:165-168) bland annat med stöd av van
Manen (1991:100) genom den precisering de gör av reflektionsbegreppet i
fyra olika nivåer. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv menar jag att det är en
nivåindelning som bättre beskrivs som fyra skilda möjliga sätt att i interaktion reflektera och agera i seminariesamtal.
Istället för att precisera skillnader av reflektion i termer av nivåer, väljer
jag därför att istället använda den sammansatta termen reflektionsriktning55 som åtskiljande begrepp. En reflektionsriktning menar jag utgörs av
en tillbakablickande alternativt en framåtblickande aktivitet, ur vilken det
är möjligt att särskilja reflektionens syfte. Med stöd av Alexanderssons och
van Manens kategorisering kan fyra reflektionsriktningar beskrivas.
Den första reflektionsriktningen56 beskrivs i termer av ett spontant och
rutinmässigt vardagstänkande som innehåller vanemässiga återspeglingar
av händelser, ofta förknippade med uppfattningar om att det råder en gemensam förståelse av exempelvis pedagogiska situationer. Inte sällan sägs
dylika uppfattningar värderas som ett utslag av så kallat ”sunt förnuft”57.
I en andra reflektionsriktning förs samtalet i förhållande till något specifikt. Det kan vara en incident eller ett problem som uppstått i en pedagogisk situation, vilken behöver bemötas på ett eller annat sätt, att exempelvis jämföra med en upplevelse av rubbade rytmer58 hos enskilda elever eller
54

Läs ”fenomenologiskt filosofiskt språkbruk”.

55

Begreppet ”reflektionsriktning” har i den empiriska undersökningen funktion
som centralt analytiskt begrepp. Se avhandlingens del två.

56

Jag väljer att fortsättningsvis, även vid referens till Alexandersson och van Manen att benämna vad de uttrycker som skilda reflektionsnivåer för skilda reflektionsriktningar.
57

Engelskans begrepp ”common sense” ger måhända en bättre förståelse för den
innebörd som läggs i vardagstänkandet i och med att det ger uttryck för ett gemensamt förnuft. Vad som är ”sunt” i det sunda förnuftet är onekligen en öppen fråga.

58

Se kapitel tre under rubriken ”Vardagen som rytm och implikationer för pedagogiska situationer”.
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bland elever i grupp. Reflektionsriktningen utgörs av ett sökande efter
praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda
mål. I enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan
detta uttryckas som ett sökande efter metoder inom ramen för förgivettagna intentioner i pedagogiska rum. Detta tänkande karaktäriseras som
ett vanemässigt tänkande i och med att den problemlösning som eftersträvas har syftet att återställa rubbade rytmer utan att rådande vanor och
förhållanden förändras.
Dessa två reflektionsriktningar kan, som också Alexandersson
(1994a:167) översiktligt gör, relateras till Deweys (se 1910/1997:13,
1922:69) konstaterande att även tänkandet är influerat av vanor59. Därvidlag existerar enligt Dewey ingen skillnad mellan agerandet och tänkandet.
När vi människor vill något, ofta av vana, men möter hinder för att förverkliga våra mål, menar Dewey (1910/1997:11) att en tillbakablickande
reflektionsprocess påbörjas vars syfte är att i en framåtblickande kunskapsbildande process upptäcka fakta som gör det möjligt att åstadkomma
det vi (vanligtvis) vill.
Men det är när reflektionen får en riktning som kännetecknas av en systematik, vars strävan är att utveckla ny förståelse av vardagliga händelser
(van Manen 1991:100), som avgörande skillnader i reflektionens riktning
uppstår. Alexandersson (1994a:167) beskriver reflektionen för denna
tredje riktning som fördjupad och mer komplex där uppmärksamheten
riktar sig mot relationer mellan ”principer för den praktiska verkligheten
och den praktiska verkligheten i sig”. Att reflektera i denna riktning innebär därmed att den vardagliga förståelsen av händelser, såsom den framträder, låter sig utmanas med hjälp av teoretiskt formulerade påståenden
och perspektiv.
I utbildningssammanhang är tanken med denna reflektionsriktning att
det ska bli möjligt att i en kunskapsbildande process uppmärksamma underliggande antaganden om egna handlingar och egna värderingar, något
som för lärarstuderande ska öppna för omprövning av både didaktiska och
etiska ställningstaganden. Reflektion i denna riktning kan därmed i stort
sägas svara mot de intentioner som ett vetenskapligt förhållningssätt rymmer.
59
Den jämförelse Alexanderssons gör avser John Deweys distinktion mellan ”rutinmässigt tänkande” och ”reflekterade tänkande” i syfte att tydliggöra skillnaden
mellan å ena sidan reflektionsnivå ett och två och å andra sidan reflektionsnivå tre
och fyra. Vad som däremot i denna jämförelse inte framkommer är att Dewey tar
utgångspunkt i pragmatismen vilket skiljer sig från både Alexanderssons och van
Manens arbeten, vilka båda som tidigare nämnts tar utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv.
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Den fjärde reflektionsriktningen, slutligen, beskrivs av Alexandersson
(1994a:168) som en metareflektion, det vill säga ett tänkande över det
egna tänkandet, där syftet är att förstå varför exempelvis pedagogiska situationer erfars60 så som de görs. Att reflektera på detta sätt kan exemplifieras med att i seminariet flytta fokus från talet om lärares arbete till att
fokusera hur det talas om lärares arbete, det vill säga ett fokus som återspeglar avhandlingens önskan och skäl till utvecklingen och upparbetningen av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Men denna reflektionsriktning involverar i lärarutbildningssammanhang även ett skifte från
att tala om lärares arbete till att tala om sig själv i relation till arbetets
utförande.
I den genomgång som görs av Alexandersson (1994a:168) framförs argument för att en fördjupad reflektion61 i utbildningssammanhang skapar
förutsättningar för ett ökat lärande och ett ökat medvetande rörande de
egna handlingarna, men han påtalar samtidigt att resonemanget bär på en
svaghet. Utgångspunkten att människors tankar styr deras handlingar kan
inte tas för given eftersom det inte går att påvisa något direkt samband
mellan förståelse och handling. Denna osäkerhet till trots har reflektionsbegreppet i utbildningssammanhang under senare decennier erhållit hög
status som strategi för att explicit åstadkomma kunskapsbildande processer och även, men mer implicit, som strategi för att åstadkomma omdömesbildande processer som diskuterats ovan. Inte minst mot bakgrund av
att Alexandersson (1994b) har påvisat samband mellan lärares undervisning (metod) och vad lärare riktar medvetandeakten mot62.
Det samband som råder mellan tanke och handling är för Dewey
(1922:119) något som snarare liknar det omvända, om än inte riktigt så,
eftersom förhållandet, enligt honom, äger en ömsesidighet. Det är agerandet som bildar utgångspunkt, som vi vet något om och det vi kan förhålla
60

Att erfara något i fenomenologisk mening jämställer Alexandersson (1994b:70)
med att uppfatta något. Metareflektionen handlar därmed om en process som strävar efter att individen ska förstå varför situationer uppfattas så som de gör. Denna
förståelse skiljer sig från den innebörd John Dewey lägger i begreppet. För honom
och i enlighet med pragmatismen är att erfara något mer att jämställas med att
genomleva något, vilket snarare är en förutsättning för en förståelse än förståelsen i
sig.

61

Här avser Alexandersson reflektionsnivå tre och fyra.

62

Inom ramen för forskningstraditionen Teacher Thinking öppnar sig en omfattande mängd resultat, vars studier i huvudsak utgår från kognitiv psykologi (Alexandersson 1994b:20, Kansanen et al. 2000:2). En vanlig indelning är i dessa sammanhang att reflektion knyts till planering, undervisningsprocess respektive värdering.
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oss till, vilket svarar mot den indirekta moraliska dimension som lärares
och elevers agerande rymmer. Handlingar, säger Dewey (1922:156) resulterar i vanor som kan omorganiseras med hjälp av intellektet och vår uppmärksamhet, där reflektionen följaktligen också är att betrakta som en
handling. I enlighet med pragmatismen är det därför inte fruktbart att försöka säga något om förhållandet mellan tanke och handling eftersom det i
båda fallen rör sig om handlingar. Uppdelningen mellan tanke och handling är en dualistisk föreställning som med andra ord ifrågasätts.
Däremot, eftersom vårt intellekt både är upptaget av att försöka förutse
framtiden och att samtidigt försöka bringa önskvärd ordning i densamma,
är vår uppmärksamhet inställt på ett sökande efter principer och kriterier
som kan verka som stöd för våra omdömen (Dewey 1922:238). Praktisk
handling och tänkande som intellektuell handling förenas således i vilja och
intention. Viljan att reflektera, liksom i vilken riktning vi väljer att reflektera, står i överensstämmelse med vad exempelvis lärarstuderande uppmärksammar som problematiskt respektive önskvärt i de vanor och de
pedagogiska rytmer som utmärker lärares arbete. Där också viljan att förändra egna och gemensamma vanor står i samklang med vad de studerande
förmår att uppmärksamma med stöd av reflektionen.
Som en konsekvens av perspektivet lärarskapets moraliska dimension
kan vi av denna diskussion konstatera att en önskvärd nyansering av seminariets idé också kan uttryckas som en i seminariesamtal i lärarutbildning
önskvärd nyansering av reflektionens riktning.
Med en ökad betoning av omdömesbildande processer med stöd av kunskapsbildande processer följer att reflektionens riktning i ett första steg
utgörs av en vidgad uppmärksamhet och en problematisering av lärares
agerande tillsammans med elever som har beröringspunkter med den riktning och intention som Alexandersson och van Manen beskriver som reflektion på nivå tre63. Om skilda principer för den praktiska verkligheten
används som intellektuella redskap för att synliggöra olika konsekvenser i
pedagogiska situationer skapas möjligheter via reflekterande kunskapsbildande processer för studerande att inom ramen för seminariets reflekterande samtal även gemensamt utforska förändrade förutsättningar i explicita omdömesbildande processer.
Men detta andra steg av omdömesbildande processer med stöd av tidigare tillbakablickande kunskapsbildande processer kräver en reflektionsriktning som har beröringspunkter med den riktning och intention som
Alexandersson och van Manen beskriver som reflektion på nivå två64. Ge63

Som i texten ovan benämnts som den tredje reflektionsriktningen.

64

Som i texten ovan benämnts som den andra reflektionsriktningen.
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nom att värdera olika svar och sträva efter ställningstaganden i formulerandet av önskvärda intentioner efter eller i anslutning till reflekterande
kunskapsbildande processer möjliggörs en process med ett framåtblickande
fokus på sökandet efter, som Alexandersson (1994a:167) uttrycker det,
”olika praktiska tekniker och metoder för att försöka uppnå vissa bestämda mål”.
En sådan reflekterande, utforskande och omdömesbildande process, där
skilda ställningstaganden är möjliga att ta i beaktande med stöd av tidigare
synliggjorda konsekvenser kan beskrivas som en böjning65 av egna principer inför agerandet. En förändring av princip, säger Dewey
(1922/2005:205), är ur intellektuell synpunkt vad en förändring av en vana
är ur handlingssynpunkt.
Men för att en förändrad uppmärksamhet i en intellektuell process med
stöd av dessa reflektioners båda riktningar ska komma till stånd krävs en
övertygelse, en vilja och en öppenhet inför förändringar, vilket understryker värdet av att studerande i seminariesamtal erbjuds möjlighet att i interaktion med varandra erfara förändringar av omdömen och ställningstaganden. Det är när omdömen förändras som det meningsfulla i reflektionen skapas, vilket bildar disposition inför fortsatt uppmärksamhet av händelser i pedagogiska situationer och tankar om framtida pedagogiska rum.
Av detta kan den något paradoxala slutsatsen dras att meningsfulla omdömesbildande samtal endast kan erfaras när omdömesbildande samtal
erfars. Detta kan uttryckas som att det är när lärarstuderande och lärare i
tillbakablickande samtal erfar nya infallsviklar och uppmärksammar pedagogiska situationer på ett förändrat sätt och att de samtidigt förmår sätta
dessa reflektioner i samband med dess rimliga konsekvenser i ett framåtblickande sökande efter förändrade intentioner i pedagogiska rum, som
processen kan framstå som avgörande, viktig och meningsfull. Det är en
omständighet som understryker betydelsen av och det önskvärda i att lärarstuderande inom ramen för sin utbildning har möjlighet att mer explicit
i interaktion med andra studerande genomgå omdömesbildande processer.
I enlighet med pragmatismens synsätt kan inte reflektion isoleras från en
framtidsinriktad intention eftersom reflektion också är att betrakta som en
handling. Cherryholmes (1999:38) säger att:

65
Jag använder det svenska verbet böja som översättning för Deweys (1922:93)
användning av engelskans ”turn”. Att böja sina principer för det egna agerandet
ges därmed en betydelse av att förändrad förståelse äger kontinuitet med tidigare
förståelse (se Dewey 1922:244).
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Pragmatists are in the business of sorting through the texts66 with which
they come in contact while generating texts designed to produce more desirable and beautiful outcomes.

Att närma sig frågor rörande reflektionens möjligheter och svårigheter ur
perspektivet lärarskapets moraliska dimension innebär således att fokus
sätts både på kunskapsbildande och omdömesbildande processer, med
både tillbakablickande och framåtblickande frågor och svar. Dessa processer beskrivs, enligt Englund (2007b:10), bättre som dimensioner av kommunikation, delvis integrerade i varandra. Processers kunskapsbildande
aspekt äger samhörighet med ett vetenskapligt förhållningssätt och en reflektionsriktning som uppmärksammar relationer mellan principer för den
praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder i samtal. På motsvarande sätt äger processers omdömesbildande aspekt
samhörighet med lärarskapets moraliska dimension, etiska och didaktiska
val, önskvärda intentioner och en reflektionsriktning mot ett sökande efter
praktiska tekniker och metoder för att försöka uppnå vissa bestämda mål.

Önskvärda omdömesbildande samtal om lärares arbete
Det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension
implicerar således att reflektionens riktning i seminariesamtal behöver variera, det vill säga att en kontinuerlig växling mellan kunskapsbildande och
omdömesbildande processer ges en framträdande betydelse för att lärarstuderande inom ramen för sin lärarutbildning ska ges möjligheter att utveckla sitt lärarskap67. Till den önskan om fördjupad reflektion för ökat
lärande, som Alexandersson (1994a) uttryckt, läggs således också en önskan om ett utforskande samtal med riktning mot professionellt personförankrade omdömen, viljeyttringar och ställningstaganden. I så måtto
impliceras att önskvärda seminariesamtal i lärarutbildning äger vad som
även i högre utbildning skulle kunna kallas för en pedagogisk rytm, där
intentioner om både kunskapsbildande och omdömesbildande processer
omväxlande är närvarande.

66

Cherryholmes ordval ”text” ska i detta sammanhang förstås som lärares agerande i pedagogiska situationer, vilket alltid sker i någon form av interaktiv kontext.
67
Det går här att dra en parallell med den pluralistiska tradition som Öhman
(2006:161) diskuterar inom ramen för miljöundervisning, där elever ges utrymme
att inom ramen för undervisningen behandla frågor om vad som kan betraktas som
rätt eller fel, önskvärt eller inte. Se avhandlingens kapitel tre under rubriken
”Önskvärda intentioner, moraliska ställningstaganden och stöd i pedagogiskt didaktisk forskning”.
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I enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension rör det sig
om omdömesbildande processer som innehållsligt tar utgångspunkt i att
lärares arbete både förutsätter och alltid innehåller en inneboende osäkerhet för hur pedagogiska situationer utvecklas i interaktion lärare och elever
emellan. Det rör sig om ett önskvärt omdömesbildande samtal där studerande vid seminarier förmår förena ett tillbakablickande samtal med ett
framåtblickande samtal genom att uppmärksamma motstridigheter och
icke avsedda händelser i pedagogiska situationer, värdera dessa utifrån
skilda etiska och didaktiska utgångspunkter, tillsammans överväga skillnader i önskvärd pedagogisk verksamhet samt imaginärt försöka tänka sig in
i vad som bör utmärka i tid näraliggande pedagogiska rum.
I det önskvärda omdömesbildande samtalet om lärares arbete sätts fokus
på det nödvändiga i att ständigt och återkommande växla och förändra
intentioner i verksamheten. Dessa växlingar utgör en konsekvens av att
lärare ständigt har att beakta vad som kan vara lyckade och kritiska händelser i pedagogiska situationer på basis av elevers responser i kombination
med lärararbetets övergripande intentioner. Det omdömesbildande samtalet i lärarutbildning sätter därmed fokus på frågor om vad som är att betrakta som både det generellt önskvärda och det kontextuellt rätta där
studerande genomgår en process där de formulerar, prövar, ifrågasätter,
utmanar, omformulerar om och om igen, både egna som andras viljeyttringar och ställningstaganden.
Det rör sig om en önskvärd process som manar studerande att utveckla
idéer om vad de vill med sin undervisning, så att de i kommande pedagogiska situationer tillsammans med elever förmår ta stöd i internaliserade
tankar om övergripande intentioner för att också kritiskt kunna förhålla
sig till den pedagogiska rytm som över tid växer fram tillsammans med en
elevgrupp. Dessa samtal, som både bär på tillbakablickande och framåtblickande reflektionsriktningar, framstår som centrala för lärarstuderandes
möjligheter att utforma och agera i framtida pedagogiska rum.
Den normativitet för önskvärda omdömesbildande seminariesamtal om
lärares arbete som växer fram som en konsekvens av perspektivet lärarskapets moraliska dimension ska således förstås som en kommunikativ
normativitet, där en strävan i samtalet med vissa utgångspunkter om lärares arbete framstår som önskvärda, men där svaren på de frågeställningar
som inryms står öppna. Detta sammanfattas till sist i ett antal önskvärda
kriterier, vilka utkristalliserats ur diskussionen i avhandlingens del ett.
I förhållande till avhandlingens bakomliggande intresse att söka efter
förändringar i talet om lärares arbete68 utgör dessa kriterier ett uttryck för
68

Se inledningen av kapitel ett.
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en förhoppning om att stimulera till ett samtal om lärarskapets moraliska
dimension och i förlängningen ge lärare ökade förutsättningar att ta ansvar
för den pedagogiska rytm som utvecklas i interaktion med elever över tid.

Kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete
Utifrån det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska
dimension har följande kriterier för samtal om lärares arbete utkristalliserats:
Ett önskvärt samtal om lärares arbete tar utgångspunkt i att
x lärares arbete tar form i interaktion lärare och elever emellan
x lärares arbete både innehåller och förutsätter en inneboende osäkerhet för hur pedagogiska situationer utvecklas
x lärares arbete kräver intentionella växlingar i förhållande till situationella omständigheter, vilket över tid tar form i en pedagogisk
rytm
Ett önskvärt samtal om lärares arbete strävar efter att
x förena tillbakablickande samtal med framåtblickande samtal
där samtal om lärares arbete innehåller tillbakablickande frågeställningar som
o
o
o
o
o

uppmärksammar pedagogiska situationer med avseende
på elevers rubbade, harmoniska eller lika rytmer
uppmärksammar icke avsedda händelser i pedagogiska situationer
uppmärksammar motstridigheter i lärares arbete
möjliggör värdering av pedagogiska situationer, både ur
skilda etiska och skilda didaktiska aspekter
uppmärksammar förändringar och växlingar av intentioner i pedagogiska situationer

och där samtal om lärares arbete innehåller framåtblickande frågeställningar som
o
o

uppmärksammar skillnader i önskvärda övergripande ambitioner
möjliggör konstruktion av alternativa pedagogiska rum utifrån skilda etiska och skilda didaktiska aspekter
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o

möjliggör för studerande att formulera, pröva, driva, ifrågasätta, utmana med mera, egna och andras
 generellt önskvärda ambitioner
 ställningstaganden om vad som kan anses som
kontextuellt rätt i ett specifikt pedagogiskt rum

Sammanfattning
Kapitlet ger svar åt forskningsfråga 1b – Vilka önskvärda kännetecken
framträder för samtal i lärarutbildning som en konsekvens av ett perspektiv på lärares arbete som lyfter fram dess moraliska dimension? Den diskussion som förts i kapitlet resulterar i ett normativt svar givet perspektivet
lärarskapets moraliska dimension där de kriterier som formulerats som
önskvärda för samtal om lärares arbete innehåller svar om både utgångspunkter och strävan. Utgångspunkter tas i en förståelse av lärares arbete
som interaktivt, osäkert och motstridigt och samtalens strävan sammanfattas i ett förenande av både framåtblickande och tillbakablickande samtal
för att möjliggöra omdömesbildande processer i ett explicit samtal.
I kapitlet utvecklas diskussionen från en historisk tillbakablick på seminariets idé, via ett resonemang om dess koppling till utforskande samtal
och vetenskapligt förhållningssätt samt tankegångar om att seminariesamtal kan utvecklas i olika riktningar, till formulerandet av vad som kännetecknar önskvärda seminariesamtal om lärares arbete.
Den normativitet som finns inrymd i diskussionen, som en konsekvens
av perspektivet lärarskapets moraliska dimension, avser en kommunikativ
normativitet där innehållsliga svar på de samtal som förs på intet sätt bär
på normativa anspråk. Vilka svar de studerande bör utveckla i seminariesamtal i lärarutbildning är frågor som formulerade kriterier inte omnämner
och, som jag menar, heller inte ska omnämnas. Men däremot uttrycker de
kriterier som formulerats det önskvärda i att studerande i samtal överväger
olika handlingsalternativ i en strävan att formulera, pröva, ifrågasätta och
utmana svar i en viljeinriktad omdömesbildande process.
Genom att fastställa kriterier, vilka avser att ge uttryck för kännetecknande innehåll i önskvärda samtal om lärares arbete, givet utgångspunkten
lärarskapets moraliska dimension, synliggörs också möjligheter att operationalisera det teoretiskt upparbetade perspektivet till en metod för att undersöka lärarstuderandes samtal i lärarutbildning.
Med den teoretiska upparbetning som gjorts och med de kriterier för
samtal om lärares arbete som konstruerats avslutas avhandlingens första
del, vilket huvudsakligen svarar mot avhandlingens första syfte att med
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utgångspunkt i pragmatism utveckla ett perspektiv på lärares arbete som
rymmer en moralisk dimension.
I avhandlingens andra del redogör jag härnäst för avhandlingens andra
syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt
lärarskap i nätbaserade seminariesamtal. Därefter, för att ge ytterligare
svar åt det upparbetade perspektivets möjligheter och begränsningar, diskuteras i avhandlingens tredje och avslutande del den empiriska undersökningens resultat från avhandlingens andra del i förhållande till den upparbetning som här gjorts.
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DEL II

LÄRARSTUDERANDES SAMTAL
OM LÄRARES ARBETE
VID NÄTBASERADE SEMINARIER



Kapitel 5 Nätbaserade seminariesamtal
Detta femte kapitel bildar upptakt till avhandlingens empiriska undersökning och syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal. Undersökningen har
genomförts och presenteras här i avhandlingens andra del utifrån detta
självständiga syfte. Samtidigt bildar undersökningen och dess resultat förutsättning för ytterligare svar till avhandlingens första och övergripande
syfte att med utgångspunkt i pragmatism utveckla ett perspektiv på lärares
arbete som rymmer en moralisk dimension, till vilket jag återkommer i
avhandlingens tredje del.
Perspektivet lärarskapets moraliska dimension ger även riktning åt den
empiriska undersökningen genom att de kriterier för önskvärda seminariesamtal som tagit form i tidigare diskussion inneburit att uppmärksamhet i
undersökningen satts på lärarstuderandes omdömesbildande processer i
nätbaserade seminariesamtal. Detta har senare möjliggjort en värdering av
den empiriska undersökningens resultat med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. I så måtto ska avhandlingens empiriska
undersökning och avhandlingens andra syfte ses som ett medel för avhandlingens första och övergripande syfte att utveckla ett perspektiv på lärares
arbete som rymmer en moralisk dimension.
Valet att pröva perspektivets möjligheter i en analys av samtal om lärares arbete bland lärarstuderande i lärarutbildning som genomförs via nätbaserade seminariesamtal, har som tidigare omnämnts gjorts mot bakgrund av ett andra intresse av att identifiera det nätbaserade seminariets
kommunikationsvillkor och de vanor som där tar form när lärares arbete
också kommuniceras i en digital miljö. Det är ett intresse som i huvudsak
är riktat mot den inverkan som den digitala formen för seminariesamtal
kan ha på innehållet i samtal om lärares arbete i lärarutbildning. När så
också kommunikation allt oftare sker via nätet, i takt med att lärarstuderande i ökad omfattning läser till lärare via nätbaserade program ter sig
dessa frågor än mer angelägna att belysa.
Som framkommit av tidigare diskussion kan seminariets idé i lärarutbildning uttryckas och förstås på delvis skilda sätt, liksom att reflektionens
riktning med avseende på skilda intentioner kan variera69. Det är variationer som äger sin giltighet också när seminariesamtal sker via nätet samtidigt
som vi kan ana att villkoren och förutsättningarna för både kunskapsbildande och omdömesbildande processer också kan förändras som en
konsekvens av att formerna för samtalet förändras. I diskussionen om det
69

Se kapitel fyra.
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fysiska eller det digitala rummets betydelse för den ömsesidiga påverkan
mellan intention och situation som tidigare diskuterats70 har jag därför
funnit anledning att i anslutning till avhandlingens empiriska undersökning
också titta närmare på villkor för deltagarnas kommunikation vid nätbaserade seminarier.
Redan inledningsvis bör poängteras att föreliggande empiriska undersökning sker i förhållande till en specifik variant för nätbaserade samtal.
Det rör sig om ett nedslag, vid en viss tidpunkt där en viss programvara
används som på sikt otvivelaktigt kommer att utvecklas, alternativt bytas
ut, till allt mer avancerade varianter av hur tekniska funktioner integreras.
Detta, att en snabb teknikutveckling förändrar villkoren för kommunikation via nätet, gör det också svårt att dra meningsfulla slutsatser av den
kanske lika snabbt växande floran av forskningsrapporter som studerar
kommunikationens villkor via nätet. Vid sökningar via olika sökmotorer
av forskning som studerat kommunikation via nätet i utbildningssammanhang framkommer att det framväxande forskningsfältet bär på en eftersläpning i förhållande till den teknikutveckling som pågår. Fortfarande, vid
tiden för skrivandet av denna avhandling, domineras undersökningar av
textbaserad kommunikation, synkron (samtidig) som asynkron (icke samtidig), vars resultat förefaller mindre relevant i förhållande till avhandlingens empiriska material. Det är onekligen en stor skillnad mellan att asynkront eller för den delen synkront interagera via en chatt jämfört med att
muntligt och synkront kommunicera med andra studerande i realtid.
Dessutom domineras ett förvisso snabbt växande forskningsfält, som intresserar sig för nätbaserade muntliga synkrona samtal i utbildning, av
frågor som rör mediets villkor och möjligheter till att effektivt överföra
kunskaper till deltagare (se exempelvis Skylar 2009:79). Det rör sig om
forskningsresultat som inte motsvarar avhandlingens intresse för de interaktionella villkor som eventuellt kan skönjas som en konsekvens av seminarierums tekniska förutsättningar. Det behöver därför klargöras att de
nätbaserade seminarier som här studeras utgörs av synkrona seminariesamtal där deltagare i realtid talar med varandra via mikrofon och högtalare,
ofta i ett headset, framför en datorskärm i en digital miljö skapad för flerpartssamtal.
Härnäst följer en beskrivning av den digitala miljö som programvaran
Adobe Connect erbjuder. Därefter lyfts forskningsresultat fram som knyter
an till frågan om kommunikationens villkor, vilka jag funnit relevanta för
de metodologiska överväganden jag behövt göra inför analysen av lärarstuderandes kommunikation om lärares arbete i nätbaserade seminariesam70

Se kapitel två
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tal. Kapitlet tjänar i och med detta framförallt som funktion att introducera den plats där avhandlingens empiriska undersökning äger rum.

Den empiriska undersökningens seminarierum
Seminarierummet för nätbaserade seminariesamtal i lärarutbildning, det
vill säga den digitala form som används av lärarutbildningen vid aktuellt
lärosäte för avhandlingens empiriska undersökning, tillhandahålls av
Adobe Connect, vilket sedan modifierats av lärosätets avdelning för teknisk support. Det är en programvara som möjliggör synkrona muntliga
samtal med tillgång till separata fönster för chattsamtal, gemensamma
anteckningar och en eller flera whiteboards där Powerpoints, bilder, filmer,
ljudfiler och pdf-dokument kan visas. Se figur 2 nedan.

Figur 2: Seminarierummet i Adobe Connect.

Till whiteboarden finns ett antal funktioner som gör det möjligt att peka,
markera text eller skriva in extra text i visade dokument. Whiteboarden
kan användas för att med olika färger och storlekar skriva text eller via
datormusen rita figurer som sedan dessutom kan flyttas i förhållande till
varandra.
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Vidare finns ett fönster där varje deltagare framträder i bild förutsatt att
kameror är påslagna, vilket varje deltagare själv beslutar om. Det är också
upp till varje deltagare att bestämma om vederbörandes mikrofon respektive högtalare ska vara påslagen eller inte.
Det finns ett fönster som visar vilka deltagare som för tillfället är närvarande vid seminariet, där skilda symboler i anslutning till det egna namnet
visar om mikrofonen tar emot ljudsignaler och på så sätt tydliggör för övriga deltagare vem det är som talar. Där är det också möjligt för var och en
att tillfoga egna symboler invid det egna namnet som visar att seminariedeltagaren vill tala, vilket sker med hjälp av symbolen av en uppräckt
hand, eller att ge uttryck för en respons via en applådsymbol, en smiley
eller alternativa tecken som visar om vederbörande håller med eller inte
håller med om något. Programvaran tillhandahåller även symboler som
sägs betyda tala högre, tala lägre, tala snabbare eller tala långsammare.
Dessutom finns möjligheter för seminarieledare att förändra de olika
fönstrens position och storlek i förhållande till varandra samt att seminarieledare kan dela in seminariegruppen i mindre grupper och förflytta respektive grupp till avskilda så kallade Breakouts för gruppsamtal. Seminarieledaren kan sedan förflytta sig mellan de olika digitala rummen för att ta
del av samtalen och för en stund eventuellt delta i respektive grupps samtal. Med en knapptryckning kan seminarieledaren sedan återsamla alla
deltagare i det gemensamma digitala rummet. Innan det sker kan också
seminarieledaren skicka ett textmeddelande till alla grupper om att så ska
ske exempelvis inom en bestämd tidsram. Via denna funktion kan också
seminarieledaren skicka samtidiga meddelanden till alla smågrupper för att
exempelvis förändra villkoren för samtalsinnehållet.
Därutöver är det också möjligt för var och en att vidarebefordra innehållet i varje fönster till den egna mailadressen och på så sätt spara den
information som vuxit fram på den egna datorn. Ytterligare sätt att spara
seminariets samtalsinnehåll möjliggörs via den inspelningsfunktion som
seminarieledare har tillgång till. Den sparade versionen kan sedan hämtas
via lärosätets tekniska support, för att till exempel ge en frånvarande deltagare tillgång till det samtal som pågått. När en inspelning påbörjas tänds
för allas kännedom en röd lampliknande symbol i det digitala rummet som
indikerar att inspelning pågår.
Hur dessa funktioner används är självklart en empirisk fråga, men
otvivelaktigt kan konstateras att villkor förändras för kommunikation vid
nätbaserade seminarier i jämförelse med det fysiska rummets villkor som
en konsekvens av de möjligheter som programvarans funktioner ger. Det
finns därför anledning att titta närmare på några av de svar som forskning
kunnat påvisa när det kommer till flerpartssamtal i nätbaserad utbildning.
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Flerpartssamtal i nätutbildning
Samtal via nätet är som sagts ett förhållandevis nytt fenomen i utbildningssammanhang, särskilt när det kommer till synkrona muntliga samtal. Av
relevans för frågan om vilka villkor för kommunikationens innehåll som
kan identifieras vid nätbaserade seminarier är Yamandas (2009) experimentella studie där skillnader i villkor konstaterats vara beroende av former för kommunikation via nätet. I studien har studerande parvis, via
olika nätbaserade kommunikationsformer, getts i uppgift att kommunicera
med varandra för att tillsammans komma fram till vem av fyra personer
som de finner lämpligast att anställa på en skola. Undersökningen är intressant ur denna avhandlings perspektiv eftersom den, genom uppgiftens
uppläggning, kan sägas bestå både av en kunskapsbildande och en omdömesbildande process.
I studien konstruerades fyra skilda villkor för synkron kommunikation. I
det första fallet gavs de studerande möjlighet att via nätet muntligt tala
med varandra och samtidigt se varandra i bild. I det andra fallet kunde de
tala med varandra men utan att se varandra i bild, för att i det tredje fallet
via en chatt kunna kommunicera med varandra samtidigt som de såg
varandra i bild. Slutligen, i det fjärde fallet var villkoret för de studerande
att endast kommunicera via en chatt.
Yamanda (2009:830) drar från studien slutsatsen att små, till synes
knappt märkbara små utfyllnader i språket som ett litet bekräftande
”mmm”, liksom kroppsspråkets sociala koder är av stor betydelse för den
sociala närvaron i samtalet. När sådana sociala koder uteblir i samtalet,
det vill säga när nickningar och blickar uteblir menar också Levy och
Stockwell (2006:100) att det framstår som svårt för andra deltagare att
veta om någon står i beredskap att säga något. Konsekvensen av detta kan
vara att interaktion uteblir eftersom det tänkta inlägget inte längre förefaller relevant om väntan på det rätta tillfället dröjt för länge och den som har
ordet hunnit föra diskussionen i annan riktning. När å andra sidan studerande kommunicerar muntligt och har möjligheter att göra utfyllnader i
språket samt när de med hjälp av kroppen exempelvis intar en bejakande
eller ifrågasättande kroppshållning skapas förutsättningar för att komma
vidare i samtalet. Dessa små subtila uttryck kan skapa krav på att söka
efter nya och andra infallsvinklar för en lösning av uppgiften. Det rör sig
om små medel av avgörande betydelse för skapandet av en social närvaro
som möjliggörs av en synkron kommunikation där både audio och video
förenas.
Slutsatsen är att det råder skillnader i social närvaro beroende på kommunikationsform, det vill säga att möjligheten till social närvaro inte är
lika stor att växa sig stark i exempelvis ett chattsamtal jämfört med vad
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som blir möjligt i muntliga samtal där de studerande har möjlighet att se
varandra i bild. Det är ett förhållande som har betydelse för interaktionens
omfattning.
Lomicka och Lord (2007) menar att det råder ett samband mellan ökad
social närvaro och ökad interaktion, vilket också indirekt stöds av deras
konstaterande att social närvaro tenderar att minska över tid i asynkrona
sammanhang. Även Skylar (2009:82) ser ett samband mellan interaktionsnivå och studieform. Hon visar i sin studie att studerandes tillfredsställese
av sina studier ökar när interaktionen ökar i synkrona virtuella möten i
realtid i jämförelse med asynkrona textbaserade utbildningssammanhang.
Men ökad interaktion innebär inte med självklarhet att samtalet får en
mer utforskande riktning. Den affektiva dimensionen i samtalet tycks däremot öka (Yamanda 2009:831), kanske som en konsekvens av att det blir
lättare för de som talar att få en uppfattning om hur det som sägs tas emot
av mottagaren och att det därmed skapas ökade möjligheter att anpassa sig
till andras responser. När utfyllnader i språk tillsammans med kroppsspråk
hjälper samtalet att komma vidare kan det just därför ske på grunder som
är högst oklara och att en ökad social närvaro därför riskerar att verka
hämmande för det utforskande samtalet.
Yamandas (2009) studie ger således indikation om att ett samtal med
lägre social närvaro skulle kunna verka i positiv riktning för kunskapsbildande processer, men tvärtom för omdömesbildande processer. Samtal
med en högre social närvaro skulle kunna verka i positiv riktning för omdömesbildande samtal, dock i kombination med att kunskapsbildande
processer försvagas. Om så, skulle det delvis kunna ses som en parallell till
Malmbjers (2007:229) slutsats att flerpartssamtals sociala riktning kan
verka hämmande för skapandet av utforskande samtal och att studerande
kan fastna i ”en konkret och värderande samtalskontext”. Det är också en
slutsats som åskådliggör att de möjligheter till skilda reflektionsriktningar
som tidigare diskuterats med stöd av Alexandersson (1994a) och van Manen (1991)71 delvis kan ha samband med de förutsättningar för samtal som
det digitala rummet ger.
Förutsatt sambandet mellan hög social närvaro och ökad interaktion i
flerpartssamtal liksom det omvända och att det potentiellt skulle vara möjligt att urskilja olika dominerande reflektionsriktningar när interaktion
betraktas som omfångsrik kontra sparsam, framstår det som angeläget att
lyfta fram forskning som närmare försökt beskriva interaktion i muntligt
synkrona digitala utbildningssammanhang för att också nyansera sambandens giltighet.
71

Se kapitel fyra under rubriken ”Reflektionens riktning”

132

I SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension

Interaktionsmönster vid flerpartssamtal
McBrien, Cheng och Jones (2009:12) problematiserar den innebörd som
kan läggas i begreppet social närvaro genom att hävda att vad som utgör
distans ”in online learning is a complex ’phenomenon’ that demands a
holistic analysis”. Man menar att studierna visar att för vissa studerande
innebär den nätbaserade formen ökad interaktion medan det för andra kan
vara tvärtom, i jämförelse med campusbaserade flerpartssamtal. Det är ett
konstaterande som ställs i relation till att det vid nätbaserade flerpartssamtal ges mer tid till att tänka igenom vad som kan sägas innan responser ges,
vilket leder till deras slutsats att den nätbaserade formen för samtal kan
stärka vissa studerande och deras närvaro i samtalet. Detta eftersom deras
resultat samtidigt visar att en mindre andel studerande ger uttryck för en
motsatt upplevelse av att i samtalet vara avskärmade (disconnected) från
gruppen, vilket också omtalas som en konsekvens av upplevd minskad
interaktion.
Undersökningen visar på komplexiteten att i generella termer tala om
minskad eller ökad interaktion eftersom en i kvantitativ mening minskad
interaktion för den enskilde tvärtom kan uppmärksammas som en ökad
interaktion. Kvarstår gör också möjligheten att förstå McBrien, Cheng och
Jones (2009:13) slutsats som knuten till förändrade reflektionsriktningar i
samtal. Möjligtvis kan sådana skillnader utgöra konsekvenser av de förändringar av former för flerpartssamtal som programvaror via nätet erbjuder.
Frågan om interaktionens förändring vidgas dessutom av att icke-verbal
kommunikation ansikte mot ansikte minskas och att parallell textkommunikation ökar vid nätbaserade flerpartssamtal. Med avseende på dessa
förändringar lyfter McBrien, Cheng och Jones (2009:15) fram att studerande ger uttryck för att de saknar en icke-verbal kommunikation som
uteblir i nätbaserade flerpartssamtal samtidigt som de också ger uttryck för
att det blir för mycket för studerande att hålla reda på och därför splittrande att kommunicera både muntligt och skriftligt samtidigt via en parallell chatt. Denna omständighet som i förstone kan framstå som paradoxal
kan återigen te sig rimlig om den icke-verbala kommunikationens syfte
respektive chattsamtalets syfte ställs i relation till det muntliga samtalets
syfte. Om, som Yamanda (se ovan) konstaterar att kroppsspråk i stor utsträckning hjälper samtalet att komma vidare så kan riktningen för denna
icke-verbala kommunikation ses som stimulerande och bära på en stödjande funktion för det muntliga samtalet. Detta till skillnad mot chattsamtal som i kombination med muntliga samtal, som McBrien, Cheng och
Jones (2009:15) resultat visar, kan leda till upplevelser av splittring när för
många kommunikationsformer är närvarande. Chattsamtalen kan således
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också förstås som konkurrerande till de muntliga samtalen på grund av att
de fyller en likartad funktion, där olika samtal potentiellt sett skulle kunna
gå i olika riktningar.
Cunningham, Beers Fägersten och Holmsten (2010:166) som studerat
nätbaserad språkundervisning visar att chatten i nätbaserade flerpartssamtal utgör seminarierummets kanske mest beständiga form. Exempelvis om
tekniska problem uppstår, om ljudet inte fungerar tillfredsställande eller
om studerande tappar kontakten med seminariegruppen och förlorar kontakten med det digitala rummet för att sedan återvända, finns chatten där
för att kommunicera meddelanden om vad som hänt eller händer. Chatten
erbjuder en möjlighet att föra ett stödjande samtal, då i förhållande till det
nätbaserade seminariets tekniska villkor men också till samtalet i stort
(Cunningham, Beers Fägersten & Holmsten 2010:167). Chatten skapar på
detta sätt en möjlighet till att föra ett samtal om det muntliga samtalet, en
plats för metakommunikation eller en möjlighet att ställa och besvara
kompletterande frågor alternativt publicera en länk till information på
nätet för att tydliggöra det tidigare sagda etcetera (Cunningham, Beers
Fägersten & Holmsten 2010:166-167).
Denna stödjande funktion som chattsamtalet kan ha i det nätbaserade
seminarierummet äger likheter, om än med andra kommunikationsformer,
med icke-verbal kommunikation särskilt om studerande i chatten skriver
något eller använder symboler för att respondera på vad andra muntligt
säger. Däremot får chatten en mer konkurrerande ställning om, som också
Cunningham, Beers Fägersten och Holmsten (2010:167) konstaterar, chatten används för att fortsätta diskussionen i ett ämne när seminarieledare
eller någon annan deltagare för diskussionen vidare mot ett annat innehåll.
En förståelse av chattsamtal som bidragande till ett stödjande av muntliga samtal förutsätter med andra ord att chattsamtal går i samma riktning
som muntliga samtal vid nätbaserade seminarier, motsvarande de som
möjliggörs i Adobe Connect. I den meningen äger chatten i nätbaserade
flerpartssamtal en likhet med icke-verbal kommunikation i campusförlagda
flerpartssamtal. Cunningham, Beers Fägersten och Holmsten (2010:168)
påvisar att nätbaserade samtal ändå skiljer sig från campusbaserade samtal
bland annat som en konsekvens av att ljudöverföringen sker digitalt via
mikrofoner och högtalare, vilket emellanåt får särskilda konsekvenser. Om
alla som lyssnar stänger av sina mikrofoner för att undvika störande bakgrundsljud uppstår istället en atmosfär av total tystnad som kan leda till
osäkerhet om kontakt fortfarande kvarstår. Rösten och dialogen ger en
känsla av social närvaro som därför emellanåt bryts särskilt om kameror
inte är påslagna.
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Sammanfattning
Detta femte kapitel ger bakgrund till avhandlingens empiriska undersökning dels genom att beskriva det digitala rum från vilket avhandlingens
empiriska material är hämtat, dels genom att lyfta fram ett antal särdrag
som utmärker nätbaserade seminariesamtal, det vill säga faktorer av betydelse för samtal i lärarutbildning som villkoras av de digitala rum där samtal förs.
Vad som tidigare kunnat påvisas är att social närvaro och interaktionsnivå tycks minska som en konsekvens av minskad tillgång till kommunikationsformer med bland annat svårigheter för studerande att i flerpartssamtal uppfatta hur andra deltagare responderar på det som sägs. Detta
har ofta betydelse för studerandes upplevelse av att vara avskärmade från
övriga deltagare med negativ effekt för deras känsla av tillfredställelse. Av
detta kan ändå inte generella slutsatser dras om samtals innehållsliga kvalitet eftersom studier också visar på samband mellan hög social närvaro och
en lägre grad av utforskande samtal. Vidare framläggs belägg för att skilda
parallella former av kommunikation vid nätbaserade seminarier kan verka
både stödjande och konkurrerande på det muntliga samtalet, beroende på
de olika samtalens innehåll och syfte.
Med detta inledande kapitel som beskriver det digitala rum i den empiriska undersökningen där de studerande samtalar om lärares arbete i slutet
av sin lärarutbildning följer närmast en diskussion med metodologiska
överväganden. Med stöd av det tidigare begreppsliggjorda perspektivet
lärarskapets moraliska dimension avser diskussionen att ge riktning åt den
empiriska undersökningens syfte att skapa kunskap om blivande lärares
möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal.
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Kapitel 6 Metodologiska överväganden
Avhandlingens empiriska undersökning avser i ett första skede att ge svar
åt avhandlingens andra syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal. Samtidigt
bildar också i ett andra skede undersökningens resultat underlag åt forskningsfråga 3 – Vilka konsekvenser av lärarstuderandes samtal om lärares
arbete framträder med stöd av en perspektivering som uppmärksammar
lärarskapets moraliska dimension? Denna snävare respektive vidare funktion som den empiriska undersökningen har i avhandlingsarbetet, kräver ett
klarläggande med metodologiska konsekvenser.
För att konsekvenser av lärarstuderandes samtal ska kunna framträda
med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension krävs att
undersökningens analysresultat har ett innehåll som gör detta möjligt. Således bildar avhandlingens första och övergripande syfte riktning åt avhandlingens andra syfte. Innehållsligt innebär denna riktning att den empiriska undersökningens analysresultat också behöver framstå som möjlig att
värdera med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Dessa
förutsättningar innebär följaktligen att perspektivet utgör den teoretiska
referensram inom vilken den empiriska undersökningen genomförs.
Således diskuterar jag i detta sjätte kapitel också metodologiska överväganden inför val av metodiska tillvägagångssätt utifrån motsvarande utgångspunkter som möjliggjort ett begreppsliggörande av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Centralt är perspektivets utgångspunkt i
pragmatismen, som alltså även metodologiskt bildar utgångspunkt för
undersökningen av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal. Den
strävan som denna utgångspunkt rymmer handlar således om att, i riktning
mot svar med avseende på de lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt
lärarskap, undersöka vilka konsekvenser som kan skönjas av studerandes
gemensamma samtal om lärares arbete.
Med en pragmatisk utgångspunkt följer insikten att skilda sätt att undersöka nätbaserade seminariesamtal också ger skilda svar. En undersökning med pragmatisk utgångspunkt kan därmed aldrig ha som ambition att
försöka säkerställa en generellt giltig förståelse för den interaktion och
innehållsliga kommunikation som äger rum, vare sig den sker i fysiska rum
eller via nätet. Däremot kan olika perspektiveringar, givet olika teoretiska
referensramar, värderas som mer eller mindre intressanta och värdefulla
för exempelvis framtida ambitioner att utforma kvalitativt värdefulla seminariesamtal i lärarutbildning. I så måtto kan därför avhandlingens empiriska undersökning också ses som en prövning av perspektivet lärarskapets
moraliska dimension. En prövning med avseende på värdet av dess möjlig-
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heter att i första hand i en snävare betydelse värdera den empiriska undersökningens resultat och i andra hand i en vidare betydelse med avseende på
värdet av de diskussioner som möjliggörs givet en värdering av undersökningens resultat.
I detta sjätte kapitel förs mot denna bakgrund en diskussion som utmynnar i en konkretisering av metodologiska överväganden, nödvändig
inför arbetet att operationalisera den empiriska undersökningens teoretiska
referensram till metoder för att kunna besvara de forskningsfrågor som
formulerats till stöd för undersökningens syfte. Men innan diskussionen
landar i detta, avser jag att fördjupa diskussionen om pragmatism som
utgångspunkt.

Med pragmatism som utgångspunkt
Rorty (2003:24) menar att vi bör ”se forskning som ett sätt att använda
verkligheten”. Det är ett uttalande med hemvist i pragmatismen som väl
svarar mot det forskningsprojekt som utgör denna avhandling, det vill säga
att via en empirisk undersökning söka påvisa de möjligheter som kan visa
sig om vi uppmärksammar särskilda, i detta fall moraliska, aspekter av
lärares agerande och hur lärares arbete omtalas i seminariesamtal. Denna
pragmatiska utgångspunkt svarar mot ett avståndstagande från de forskningstraditioner som söker efter absolut kunskap och sanning, även som
långsiktiga mål, där ambitionen är att nå absolut visshet. Rorty menar till
och med att sådana försök är att undfly världen (2003:24). Ett dylikt sökande efter eviga kunskaper och eviga värden ger inte sällan forskningen
en karaktär där brister och ofullkomlighet uppmärksammas i förhållande
till något eftersträvansvärt evigt och sant.
Istället för att filosofiskt söka överbrygga motsättningar mellan verklighet och sken menar Rorty (2003:12) att det för pragmatismen snarast är
distinktionen mellan det förflutna och framtiden som skapar förutsättningar för fruktbar forskning. Detta gör att pragmatismens sätt att se på forskning kan jämföras och enligt min mening också förstås som överensstämmande med lärares vardagliga arbete, så som utvecklats i avhandlingens
första del.72 Detta innebär följaktligen också att istället för att försöka
förstå lärarskap på ett ”sant” sätt, istället för att försöka finna dess ”essentiella” karaktär eller att försöka definiera en kunskapsbas som lärarskapet
kräver, ger pragmatismen oss uppmaningen att söka efter beskrivningar av
lärarskapet som är användbara.
72

Att jämföra med Lefebvres (1958/1991:97) ord: ”Once the philosopher is commited to life, he will watch over its meaning and its development from within”
(kursivering i original).
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Men användbara till vad? Ja, det är en fråga som Rorty (2003:16-17)
både ställer sig och samtidigt besvarar med hänvisning till John Dewey och
orden ”utveckling i sig” och en förhoppning om en framtid som kommer
att överraska och uppmuntra. Det är en förhoppning som Lefebvre
(1958/1991:98) i mer modesta termer uttrycker som att filosofen nöjer sig
inte med att studera utvecklingen av ”human nature”, han eller hon vill
också hjälpa till, åtminstone genom att avlägsna ”whatever may obstruct
its fragile seeds73”. Denna principiellt medvetet otydliga ståndpunkt om
användbarheten kommer av både en framtids- och förändringsinriktad
önskan om något eftersträvansvärt som det är omöjligt att på förhand
definiera.
Med pragmatism som utgångspunkt eftersöks i avhandlingens empiriska
undersökning följaktligen inte sanningar om lärarstuderandes utvecklingsprocesser i riktning mot ett lärarskap, som sedan ska översättas till fastställda metoder i lärarutbildning. Ambitionen ska snarare formuleras som
ett arbete att uppmärksamma och identifiera hur det skulle kunna vara och
därmed ge förnyade förutsättningar för samtal om lärares arbete, exempelvis i lärarutbildning. När lärares arbete kommuniceras kan resultat och
slutsatser från avhandlingsarbetet tjäna som möjliga riktningsvisare för
dessa samtal.
Kunskapens uppgift, då i en ständigt preliminär bemärkelse, säger Rorty
(2003:19) återigen med hänvisning till John Dewey är att ” vinna det slags
insikt som krävs för att man ska kunna ta itu med problemen efter hand
som de uppstår”. Härvidlag ansluter sig avhandlingen till Biesta och Burbules (2003:1) idé om att utbildningsforskning ”is not so much about
education as it is research for education”.
Med en pragmatisk utgångspunkt avser jag med andra ord att i det följande avhandlingsarbetet använda det jag kallat för det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension med de efterföljande
kriterier som föreslagits för samtal om lärares arbete74, för att utifrån metodologiska överväganden succesivt operationalisera dess fokus i tillvägagångssätt att studera lärarstuderandes kommunikation om lärares arbete
vid nätbaserade seminarier i lärarutbildning. De metodologiska överväganden som görs i detta kapitel sex utgör därmed fortsättning på en brygga
mellan avhandlingens del ett och två, eftersom de kriterier för önskvärda
seminariesamtal som presenterats i kapitel fyra ges betydelse för det fort73

Jämför också med Maxwells (2008:9) förespråkande av ”wisdom inquiry”. Se
kapitel fyra under rubriken ”Önskvärda seminariesamtal i lärarutbildning”.
74

Se kapitel fyra under rubriken ”Kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete”.
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satta avhandlingsarbetet. Tydliggörandet av en brygga mellan avhandingens teoretiska del och dess empiriska undersökning görs för att påvisa att
kapitlets innehåll avser att svara mot vad som empiriskt behöver undersökas för att en perspektivering ska kunna göras möjlig med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension.

Att intellektuellt böja förståelsen av lärarstuderandes interaktion
När Dewey (1922:238) talar om att intellektuellt böja förståelsen av de
erfarenheter vi genomlever kräver detta någon form av intellektuell förståelse emanerad ur andra erfarenheter skilda från de erfarenheter vi för tillfället genomlever om en förändring i förståelse, en böjning, ska vara möjlig. Dessa andra erfarenheter säger Lefebvre (1958/1991:95) kan komma
ur högst abstrakta filosofiska aktiviteter, vilkas värde visar sig när abstrakt
begreppslig förståelse bildar utgångspunkt för kritik av vardagligt liv.
Lefebvre säger ”(t)hus when the philosopher turns back towards real life,
general concepts which have been worked out by means of a highly specialized activity and abstracted from everyday life are not lost”.
Vad Lefebvre således säger i relation till avhandlingens empiriska undersökning är att värdet av det pedagogiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension ligger i de möjligheter till kritik, eller med Deweys ord dess
möjligheter till att böja vår förståelse, som kan erbjudas av en analys av
blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal.
I metodologisk mening utgör avhandlingens empiriska arbete således en
återvändo, en i närmast bokstavlig mening vandring tillbaka till det nätbaserade seminariesamtalet utifrån utgångspunkten och den teoretiska referensramen lärarskapets moraliska dimension. Att med Lefebvres
(1958/1991:95) terminologi återvända till det konkreta kan översiktligt för
avhandlingsarbetet beskrivas på följande sätt:
Mot bakgrund av ett intresse att tala om lärares arbete på ett sätt som
förefaller att trängas undan i en tid av nyliberal utbildningspolitisk diskurs
tar avhandlingen sin utgångspunkt i att lärarskapet inrymmer en moralisk
dimension. Denna utgångspunkt leder till insikter om att moraliska dimensioner indirekt växer fram i interaktion lärare och elever emellan i
termer av intentioner. Intentioner som i pedagogiska situationer allt som
oftast växlar mot bakgrund av de kontextuella villkor som ständigt förändras. Detta gör att lärares arbete tillsammans med elever, på grund av närvaron av motstridiga intentioner, över tid tar form i en pedagogisk rytm.
Denna omständighet leder i sin tur vidare till en diskussion om de möjligheter lärare har att aktivt ta ansvar för hur pedagogisk rytm i interaktion
med elever utvecklas över tid. Diskussionen aktualiserar förhoppningar om
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att ansvar för pedagogiska situationer kan ges ökade möjligheter att tas,
om studerande i lärarutbildning via kunskapsbildande och omdömesbildande processer tar stöd i forskning som satt både didaktiska och etiska
frågor i fokus. När lärarstuderande i sådana processer analyserar och värderar pedagogiska situationer och imaginärt konstruerar önskvärda pedagogiska rum, generellt såväl som kontextuellt, krävs en kommunikation
och en variation i reflektionens riktning som omväxlande svarar mot både
ett kunskapsbildande och ett omdömesbildande samtal.
Det teoretiska resonemanget återvänder därmed till lärarstuderandes
nätbaserade seminariesamtal med dess särskilda kontextuella villkor för att
fokusera på vilket sätt dessa samtal kommer till uttryck med avseende på
samtals innehåll och reflektionsriktning. Detta för att ge svar åt avhandlingens syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i dessa sammanhang.
Vi står därmed vid avhandlingsarbetets brytpunkt. Den punkt i avhandlingen där den brygga som sträcker sig från avhandlingens teoretiska upparbetning når fram till avhandlingens empiriska arbete. Härifrån och
framåt avser jag med andra ord att i denna del av avhandlingsarbetet använda och därmed pröva det pedagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska dimension för att i Deweys (1922:93) termer böja förståelsen av den interaktion som kan observeras i nätbaserade seminarier i
lärarutbildning. Vi kan nu i mer konkreta termer sammanfatta ett antal
metodologiska överväganden i relation till den empiriska undersökningens
fyra forskningsfrågor med följdverkningar för val av tillvägagångssätt.

Sammanfattande konkretisering av metodologiska överväganden
Genom att vända på ordningsföljden av det teoretiska resonemang som lett
fram till avhandlingens brytpunkt kan nu successivt ett antal metodologiska konsekvenser tydliggöras inför den empiriska undersökningen.
För det första görs bedömningen att en undersökning av lärarstuderandes samtal vid nätbaserade seminarier i lärarutbildning bör beakta de
villkor för samtalet som kan urskiljas som en konsekvens av att samtalen
sker via en digital programvara. Denna deduktiva slutsats kräver ett induktivt analysarbete i avsikt att ge bakgrundsinformation inför vidare analys
av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal, vilket svarar mot den
empiriska undersökningens första forskningsfråga 2a – Vilka villkor för
deltagarnas kommunikation kan identifieras som specifika för nätbaserade
seminarier? Riktmärke för forskningsfrågan är det eventuella samband
mellan studerandes interaktion och den riktning samtal tar, varför synliggörandet av villkor för interaktion vid nätbaserade seminarier framstår
som avgörande för undersökningen i detta första analyssteg.
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Även den empiriska undersökningens andra induktiva forskningsfråga
2b – Vad kommuniceras innehållsmässigt med avseende på lärares arbete?
– faller ut som en förutsättning inför min strävan att i ett senare skede
analysera samtals riktning i syfte att erhålla svar med avseende på lärarstuderandes möjligheter att utveckla lärarskap. I detta andra analytiska steg
framstår det därför som nödvändigt att, via en innehållsanalys av seminariesamtalen i stort, mer specifikt kunna urskilja vilka skilda aspekter av
lärares arbete som lärarstuderande samtalar om.
En identifiering av skilda innehållsliga samtalsteman kan därmed ge förutsättning för vidare analys i enlighet med den tredje forskningsfrågan 2c –
Vilka former för lärarstuderandes samtal om lärares arbete kommer till
uttryck? I ett tredje analyssteg bör således metoden ge möjlighet till att
kunna klarlägga på vilka sätt samtal strävar i skilda riktningar, vilket gör
att forskningsfråga 2c ges en mer deduktiv ansats. I detta analysarbete får
frågor som uppmärksammar hur lärares arbete problematiseras en central
betydelse, med fokus på huruvida studerande ger uttryck för värderingar
och ställningstaganden i relation till de aspekter av lärares arbete som för
tillfället diskuteras i samtalet.
Slutligen i ett fjärde och avslutande deduktivt analyssteg bör metoden ge
utrymme för analys av på vilket sätt förståelser, värderingar och ställningstaganden kommer till uttryck hos lärarstuderande och hur dessa står i förhållande till de kriterier för önskvärda seminariesamtal som utkristalliserats ur perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Ytterligare svar
angående samtals innehåll i termer av framträdande kunskapsbildande
respektive omdömesbildande processer bör på så sätt sökas för att ge svar
åt forskningsfråga 2d – Vilka sammanhang skapas i moralisk bemärkelse
vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap?
De första två forskningsfrågornas induktiva ansats tillsammans med de
senare två forskningsfrågornas mer deduktiva ansats gör att avhandlingsarbetets metodologiska överväganden sammantaget erhåller en abduktiv
karaktär, där både teori och empiri tillåts att successivt ges förändrad betydelse ”i skenet av varandra” (Alvesson & Sköldberg 2008:56). Det finns
med andra ord inte något statiskt givet att de analysbegrepp som används
nödvändigvis står fasta i förhållande till de resultat som framkommer,
vilket öppnar för att analysbegrepp också i viss mån även kan erhålla
funktion som resultatbegrepp.
På vilka sätt dessa metodologiska överväganden, i förhållande till respektive forskningsfråga, i ett nästa steg har operationaliserats till skilda
tillvägagångssätt redovisas i nästa kapitel.
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Kapitel 7 Den empiriska undersökningens metod
I detta kapitel operationaliseras de överväganden som gjorts i föregående
kapitel sex, vilka vilar i pragmatism. Detta utmynnar i en beskrivning av
den empiriska undersökningens metodiska tillvägagångssätt att ge svar åt
avhandlingens andra syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal genom att
besvara de fyra forskningsfrågorna 2a, 2b, 2c och 2d.
I kapitlet redogörs för den urvalsprocess med forskningsetiska överväganden som föregått insamlingen av empiriska data, vilka metodiska problem som uppstått, hur data bearbetats samt vilka analysfrågor som varit
avgörande för analysarbetet. Analysarbetet beskrivs avslutningsvis metodiskt i relation till respektive forskningsfråga och hur de tre första frågorna
bygger vidare mot forskningsfråga 2d som avser att med stöd av de kriterier som utkristalliserats ur perspektivet lärarskapets moraliska dimension
skapa ett resultat som gör det möjligt att dra slutsatser om lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap.

Datainsamling och ett första urval
Avhandlingsarbetets empiriska undersökning utgörs av en observationsstudie där samtal vid nätbaserade seminarier i lärarutbildning analyserats och
värderats i förhållande till perspektivet lärarskapets moraliska dimension.
Vid valet av seminarier för studien framstod det som avgörande att de
lärarstuderande hade en vana av att samtala via nätet. Detta för att samtalen inte skulle upptas av frågor som hade att göra med på vilket sätt kommunikationsprogrammet fungerar (se exempelvis Cunningham, Beers Fägersten & Holmsten 2010). Ett kriterium för val av studieobjekt var att de
studerande var väl förtrogna med det nätbaserade seminariet som samtalsform.
Detta argument talade för ett val av seminarier från lärarutbildningens
slutskede och att aktuell nätbaserad kurs också skulle ingå i ett som helhet
nätbaserat lärarprogram. Men viktigast för valet av seminarier var att aktuell kurs skulle ge förutsättningar för lärarstuderande att innehållsligt tala
om lärares arbete. Ett lämpligt val utgjordes således av en kurs i lärarutbildningens slutskede när studerande står på tröskeln till ett yrkesliv och
där samtalens innehåll förhoppningsvis är riktade mot kommande arbete
som lärare snarare än fortsatta högskolestudier.
Som en konsekvens av dessa kriterier valdes en kurs vid ett av landets lärosäten som profilerat sig genom att bedriva omfattande nätbaserad utbildning och en kurs där de studerande genomför sin sista verksamhetsförlagda utbildning i vars anslutning totalt åtta seminarier ingår. I samband
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med den verksamhetsförlagda delen av kursen ingår också för de studerande att genomföra ett arbete med elever i förskola, förskoleklass eller
grundskola beroende på programinriktning. Lärandemål i kursen sammanfattas i rubrikerna ”Pedagogiskt ledarskap”, ”Skolutveckling” och ”Etiska
perspektiv” (Studiehandledning 2011, 2012), vilket sammantaget talade
för goda förutsättningar att kunna observera studerandes samtal om lärares arbete, både utifrån sina egna erfarenheter att leda pedagogiska situationer och utifrån observation av andra lärare i arbete.
För att erhålla tillgång till seminariesamtal i aktuell kurs tillfrågades de
lärare från lärosätet, som skulle arbeta som seminarieledare i kursen hösten
2011, om intresse fanns för ett deltagande. Vid en träff strax före kursstart
informerades blivande seminarieledare om mitt önskemål att spela in så
många seminarier som möjligt från kursen. Vid detta tillfälle angavs också
att intresset främst bestod i att följa grupper av lärarstuderande med inriktning mot grundskola, vilket gjorde att antalet möjliga seminariegrupper
halverades från tolv möjliga grupper till sex. Av de tre seminarieledare som
skulle ansvara för dessa sex grupper visade en sitt intresse att ingå i studien. Det hela resulterade senare i att vederbörandes två seminariegrupper
kom att ingå i studien när det senare också framgick att alla studerande i
dessa två grupper ställde sig positiva till deltagande.
Mot denna bakgrund, det vill säga att det empiriska underlaget i detta
skede uppfattades som begränsat, tillfrågades även alla seminarieledare
inför motsvarande kurs våren 2012 enligt samma procedur. Vid detta kurstillfälle var några av seminariegrupperna sammansatta av lärarstuderande
med inriktning både mot förskola och grundskola, vilket accepterades ur
urvalssynpunkt, eftersom risken ansågs överhängande att det annars skulle
bli svårt att få tillgång till vad som uppfattades som tillräckligt med empiriskt material för observationsstudien.
Den totala mängden möjliga seminariegrupper kom därför vid detta
andra urvalstillfälle att uppgå till nio stycken fördelat på fem seminarieledare. Tre av dessa fem seminarieledare visade sitt intresse att ingå i studien.
Av de fem seminariegrupper av studerande som därmed kunde tillfrågas
om deltagande ställde sig alla studerande i tre av dessa fem grupper positiva till deltagande innebärande att studien våren 2012 kom att utökas med
ytterligare tre seminariegrupper för att totalt uppgå till fem seminariegrupper ledda av sammanlagt tre seminarieledare.
Sammanlagt innebar det att 25 seminarier spelades in hösten 2011 och
våren 2012 fördelat på fem olika seminariegrupper, vilket sammantaget
resulterade i 64½ timmars inspelat material. Antalet seminarietillfällen från
respektive grupp varierade från tre inspelningar till sex. Skälet till att antalet inspelade seminarier kom att variera på detta sätt var bland annat semi-
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narieledares sjukdom, problem att få igång inspelning, vid ett tillfälle också
ett aktivt val att inte spela in på grund av att studerande avsåg att visa upp
bilder på elever i anslutning till samtalet, samt att processen fram till att
seminariegruppens alla deltagare hade besvarat frågan om deltagande i
studien tog olika lång tid i anspråk. Detta eftersom det var inom kursens
tidsmässiga ram som överenskommelse om deltagande fattades.

Forskningsetiska överväganden också med koppling till urval
Vad deltagare i seminariesamtal i lärarutbildning kommer att säga kan vi
aldrig på förhand veta. I det avseendet står forskaren inför en osäker situation när det kommer till att hämta in ett empiriskt material. Vid seminariesamtal i lärarutbildning skulle således situationer kunna uppstå där studerande involveras i samtal som kan upplevas som utlämnande för den
enskilde. Detta, bland annat, eftersom det aldrig kan tas för givet att studerande kommer att lyckas med sina studier. Problematiken tydliggör den
svårighet som det ligger i för både den enskilde och för övriga deltagare att
avgöra vad som kan betraktas som lärarstuderandes professionella respektive privata sfärer. Men avgörande för förståelsen av seminariesituationens
etiska problematik är att lärarutbildning svarar mot en samhällelig kontext, vilket gör att seminarieledares bedömningar av lärarstuderande och
risken för att lärarstuderande skulle kunna känna sig utlämnade alltid sker
i förhållande till en yrkesrelaterad förmåga. Det rör sig således om en etisk
problematik som kan uppstå i relation till studerandes agerande i seminariet utifrån dess kontext, inte med utgångspunkt i mer existentiella frågor och deras liv i stort.
Ändå, eftersom en gränsdragning mellan vad som kan uppfattas som
privat eller professionellt för den enskilde kan vara svår att dra är det en
central uppgift för forskaren att informera deltagarna om avhandlingsarbetets syfte, sammanhang, metod, hur resultatet ämnas att senare presenteras, vad som händer med det empiriska materialet efter avslutad studie
samt att den enskildes deltagande alltid kan avbrytas när som helst utan
krav på förklaring.
Eftersom jag i detta fall kommit överens med seminarieledarna, det vill
säga de som ställt sig positiva till att ingå i studien, om en uppläggning som
också till en del involverade dem i processen, var det viktigt att på ett tydligt sätt låta frågan om lärarstuderandes deltagande avgöras i förhållande
till mig som forskare. Vid det inledande seminarietillfället i kursen när
dessa seminarieledare träffade de olika seminariegrupperna för första
gången, berättade de om mitt avhandlingsarbete och mitt önskemål att få
spela in så många seminarietillfällen som möjligt i kursen. Detta gav gruppen ett första tillfälle att utan forskarens närvaro överväga tanken på att
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frivilligt låta sig spelas in. I de fall där alla närvarande i seminariegruppen
ställde sig preliminärt positiva berättade seminarieledaren att jag ämnade
skicka ut ett informationsbrev till var och en samt att jag erbjöd mig att
komma till nästa seminarietillfälle för att informera om avhandlingsarbetet
och ge möjlighet till ett klargörande samtal rörande eventuella frågor.
Några av seminariegrupperna såg positivt på detta, varför jag anslöt till
deras seminarier via nätet där jag relativt kort informerade om det kommande avhandlingsarbetet. Att informera om en kommande studie innebär
i sig en avvägning av hur mycket information som ska ges och hur detaljerad denna information ska vara för att deltagarna ska kunna förstå vad
deras forskningsdeltagande innebär utan att mängden information försvårar ett genomförande i enlighet med studiens syfte.
Vikten av att varje lärarstuderande gavs möjlighet att individuellt besvara min förfrågan om deltagande ska också ses i relation till att de studerande står i beroendeställning till sin seminarieledare och den bedömning
som vederbörande gör, vilket för den studerande också skulle kunna innebära svårigheter att säga nej till deltagande när respektive seminarieledare i
ett första skede informerade seminariegruppen om mitt intresse av att spela
in deras seminariesamtal. Ett informationsbrev75 formulerat i enlighet med
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer76 skickades därför ut till var
och en med en begäran om ett skriftligt samtycke från alla studerande,
vilket också inkom. I den process från att lärarstuderande i ett första samtal med seminarieledare fick kännedom om mitt avhandlingsprojekt fram
till att samtycke om deltagande hade erhållits, som tidigare nämnts, kom
fem av totalt sju tillfrågade grupper av studerande att ingå i studien.
När så seminarier började spelas in styrdes inspelningen dessutom vid
alla tillfällen utom tre av seminarieledaren77 som tillsammans med gruppen
avgjorde när inspelningen påbörjades och som också kunde avbryta inspelningen om så önskades. Vid exempelvis ett tillfälle valde, som nämnts, en
75

Se bilaga 1.

76

I informationsbrevet uttrycks detta på följande sätt: ”Materialet kommer att
behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer kräver utförlig information till deltagarna följt av ett samtycke av de personer som
ingår i undersökningen. Vidare krävs att materialet behandlas konfidentiellt, det
vill säga att inga enskilda forskningspersoner kan identifieras i den delen av data
som offentliggörs. Materialet får endast användas i forskningssammanhang och
kan komma att arkiveras, alternativt förstöras.

77
Vid två tillfällen igångsattes inspelningen av IKT-personal eftersom seminarieledaren inte var närvarande vid start och vid två tillfällen loggade jag in på seminarieledarens önskemål för att sätta igång inspelningen varefter jag loggade ut igen
innan seminariet kom igång.
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seminariegrupp att inte göra en inspelning eftersom några studerande ville
lägga upp bilder av elever på whiteboarden i Adobe Connect. Detta
material bedömdes som olämpligt att ingå i det empiriska dataunderlaget.

Forskning i känd miljö
En andra forskningsetisk fråga kopplad till urvalsfrågan rör forskning i
känd miljö. I min tidigare roll som högskoleadjunkt har jag utvecklat en
stor kännedom om lärosätets nätbaserade utbildning, dock inte i förhållande till den aktuella kurs vars nätbaserade seminarier studerats, i vilken
jag endast sedan tidigare haft en begränsad insyn. De arbetande seminarieledarna är mig däremot bekanta. Dessa bakgrundsfaktorer har också indirekt kommit att påverka mitt avhandlingsarbete eftersom jag sett avhandlingens första del och upparbetningen av ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv som en samtidig distansering från min tidigare förförståelse. Genom att ge hela avhandlingsarbetet en uppläggning där den empiriska studiens forskningsfrågor och analysfrågor emaneras ur ett definierat perspektiv, menar jag att avhandlingen står på en vetenskaplig grund som minimerar eventuell påverkan av mina tidigare erfarenheter.
Det upparbetade pedagogiskt didaktiska perspektivet skapar krav på tillförlitlighet och giltighet i förhållande till den teoretiska referensram som
perspektivet erbjuder, inte i förhållande till lärosätet eller dess personal.
Perspektivet lärarskapets moraliska dimension sätter i denna avhandling
sitt fokus på lärarstuderandes agerande i samtal om lärares arbete. Studien
avser således inte att problematisera seminarieledares arbete.
Denna avgränsning gjordes av hänsyn till forskningsetiska skäl men
också av att mitt intresse var riktat mot lärarstuderandes agerande för att
ge svar till avhandlingens andra syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal.
Denna avgränsning deklarerades till alla seminarieledare i samband med
det första informationstillfället på deras arbetsplatsträff. Detta fokus underlättades även av det metodiska grepp som ingår i den aktuella kursen,
vilket består i att låta lärarstuderande agera som samtalsledare för ett seminarium vardera under kursens gång.

En första databearbetning och ett andra urval
I det inledande skedet lyssnade jag igenom alla 25 seminarier för att få en
uppfattning om samtalens innehåll. I samband med detta uppmärksammade jag att vissa passager innehöll vad jag uppfattade som osedvanligt
långa pauser i samtalet, varför jag inledningsvis valde att parallellt med
genomlyssningen, transkribera några utsnitt ur materialet där detta mönster syntes mer tydligt. Dessa transkriptioner bestod av tre cirka 20 minuter
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långa samtal vardera och innehöll en klockning av inläggens längd och de
pauser som uppstod däremellan. Detta inledande försök att närma mig
materialet fann jag ganska snart som ogörligt eftersom det dels tog oerhört
mycket tid i anspråk i relation till det omfattande material som jag hade
tillgång till, dels att fokus i min analys tenderade att få en alltför smal inriktning i förhållande till den empiriska undersökningens syfte.
Dock gjorde denna första databearbetning mig uppmärksam på att de
studerande i de transkriberade utsnitten gavs möjlighet att prata till punkt
på ett sätt som föreföll unikt i förhållande till samtal ansikte mot ansikte i
fysiska rum. Jag kunde konstatera ett karaktärsdrag i samtalen från det
begränsade materialet som bestod i att de studerande ytterst sällan bröt in i
varandras tal och att de istället snarare väntade ut varandra. Denna iakttagelse kom senare att få betydelse för min uppmärksamhet vid den fortsatta
databearbetningen.
Av genomlyssningen framgick också att de studerandes samtal i olika
hög grad handlade om lärares arbete i interaktion med elever. När exempelvis studerande hade i uppgift att rikta in sig på frågor om skolutvecklingsarbete och den egna VFU-skolans78 kvalitetsarbete kom samtalen i
huvudsak att riktas mot ett upplevt tryck från myndigheter respektive frågor på organisationsnivå med fokus på interaktionsprocesser rektor och
lärare emellan. Dessa samtal återspeglar onekligen förhållanden av betydelse för lärares arbete och lärarstuderandes utvecklingsprocess av sitt
lärarskap, men i relation till avhandlingens intresse och syfte där intresset
riktas mot samtal rörande interaktionen lärare och elever emellan, valde
jag att i ett andra urvalssteg avgränsa materialet och utelämna det femte
och sjätte seminarietillfället i kursen som fokuserade på frågor om skolutveckling. Jag förstod också med tiden att det empiriska materialet var alltför omfattande för att jag skulle kunna närma mig det på en rimlig detaljnivå som gjorde det möjligt att urskilja skilda samtalsteman och den reflektionsriktning som i dessa tar form. Det kvarvarande urvalet i detta
skede bestod av totalt 19 seminarier, vilket sammantaget omfattade 48½
timmars inspelat material.
Mot bakgrund av att jag fortfarande stod med ett alltför omfattande
material att detaljstudera gjorde jag slutligen bedömningen att även samtal
från seminarietillfälle två och tre kunde väljas bort utan att avgörande
exempel på seminariesamtals innehåll skulle försvinna. Argument för att
78

I den följande texten i avhandlingen återfinns utöver termen VFU-skola också
VFU-lärare, vilka avser den skola respektive den handledare som den studerande
befinner sig på och har kontakt med i samband med sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
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inte ta med seminarietillfälle två och tre var också att endast två respektive
tre grupper hade spelat in dessa seminarietillfällen i kursen. Dessutom hade
dessa seminarietillfällen ett innehåll som avsåg att leda fram till ett samtal
vid seminarietillfälle fyra och en examinationsuppgift där de studerande
med hjälp av etiska begrepp skulle samtala om yrkesetiska dilemman hämtade ur pedagogiska situationer. Jag fann att seminarietillfälle fyra, som
utgör det sista seminarietillfället för detta moment i kursen, där etiska frågor står i fokus, utgjorde ett tillräckligt stort underlag. Även Malmbjers
(2007:227) konstaterande att lärarstuderande har svårt att tala om lärares
arbete med hjälp av vetenskapligt förankrade begrepp gav stöd åt att sätta
fokus på seminarietillfälle fyra framför seminarietillfälle två och tre.
Det slutliga urvalet innebar således att det empiriska underlaget bestod
av totalt 14 seminarietillfällen, motsvarande 37 timmars inspelade seminariesamtal, med fem inspelningar av seminarietillfälle fyra, fem inspelningar
från seminarietillfälle sju samt fyra inspelningar från seminarietillfälle åtta.
Dessa tre olika seminarietillfällen hade, som delvis redan nämnts, i tur och
ordning vid seminarietillfälle fyra fokus på yrkesetiska dilemman, vid seminarietillfälle sju var fokus satt på frågor kopplade till ämnesdidaktik,
utvärdering, bedömning och betygssättning samt vid seminarietillfälle åtta
var fokus inriktat på de studerandes genomförda arbete under deras verksamhetsförlagda utbildning79.
I de fem seminariegrupperna som samtalade vid dessa seminarietillfällen
ingick i grupp A fem studerande, grupp B åtta, grupp C tio, grupp D nio
och i grupp E nio studerande. Vid ett tillfälle var två studerande frånvarande, vid sju tillfällen var en studerande frånvarande och vid resterande
sex seminarietillfällen var alla studerande i grupperna närvarande.
Efter att det empiriska materialets omfattning definierats var nästa steg i
processen att transkribera de fjorton seminarietillfällen som valts.

Transkribering av inspelningar
En transkription är en översättning av tal till skrift, en överföring till skriftlig notation av yttranden (Linell 1994:2), vars bästa form inte med bestämdhet går att avgöra (Watson 2006:513). Rimligt är istället att låta
syftets riktning vara avgörande för det sätt transkriptionen utförs, för vad
som uppmärksammas och på vilken detaljnivå det görs. I så måtto utgör
själva transkriptionen i sig ett metodval. Sättet att transkribera återspeglar
således vad som uppmärksammas. Vid valet av transkriberingsnivå för
avhandlingens empirska undersökning framstod det viktigt att det av tran79

För en utförligare beskrivning, se kapitel åtta där innehållet vid respektive seminarietillfälle beskrivs under den övergripande rubriken ”Samtal om lärares arbete”.
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skriptionerna framförallt skulle framgå vad som innehållsligt sägs vid seminarierna i relation till lärares arbete och vilka responser detta väcker
bland övriga seminariedeltagare. I fokus för val av transkriptionsnivå har
med andra ord varit att skapa möjligheter att analysera på vilka sätt aktuellt innehåll utforskas av deltagarna vid det nätbaserade seminariet för att
därigenom kunna urskilja omdömesbildande processer.
För detta ändamål gjorde jag bedömningen att en transkriberingsnivå
där de studerandes samtalsinlägg återgavs ordagrant med konventionell
stavning i löpande text skulle vara tillräcklig, vilket närmast motsvarar vad
Linell (1994:10)beskriver som en detaljerad utskrift på nivå två, även om
löpande text mer svarar mot vad Linell (1994:11)beskriver som nivå tre.
Detta också mot bakgrund av att jag inför en innehållslig analys inte såg
det som nödvändigt att sätta stor vikt vid överlappningar i samtalsinlägg
eller vid betoning80 av ord i samtalet, det som Linell (1994:8) beskriver
som utmärkande för transkriptioner på nivå ett. Ett skäl till detta var också
att överlappande tal förekommer mycket sparsamt i materialet, vilket jag
som tidigare beskrivit kunnat konstatera i samband med en första databearbetning.
Eftersom det däremot i Adobe Connect erbjuds möjligheter att parallellt
även kommunicera med övriga deltagare via skrift i chatt, i anteckningsfönster respektive på den gemensamma whiteboarden fann jag det rimligt
att också återge dessa i tid överlappande inlägg. Detta gjordes genom att i
den löpande transkriptionstexten skriva ner och återge vad som samtidigt
skrevs i något av dessa fönster. Samtalen vid de nätbaserade seminarierna
kom därför att transkriberas på en nivå som kan sägas ha inslag från alla
nivåer i enlighet med Linells (1994) kategorisering men med koncentration
på nivå två. Nedan ges ett exempel81 på ett transkriptionsavsnitt från transkriptionsmaterialet som sammantaget omfattar cirka 275 sidors text. NN
står för seminariets seminarieledare där liksom i avhandlingen i övrigt alla
deltagares namn är fiktiva. Anna säger i detta exempel:
Sen tittade vi på ett helt fantastiskt program, en programserie alltså ett program ur en programserie som hette ”Vattenmannen och Speed” som UR har

80

Jag har i transkriptionen inte markerat betoningar av ord utom i något fall där
den som talar på ett mycket tydligt sätt markerar ett ord. Pauser har angetts med
tre punkter, när deltagare tydligt drar på orden. Jag har heller inte varit helt konsekvent när det kommer till transkribering av upprepade ord. I vissa fall har detta
gjorts när studerande uppenbarligen sökt efter orden. I övrigt har så långt det varit
möjligt en ordagrann transkription gjorts.

81

Hämtat från ett samtalstema om arbetsområdet Vattnets kretslopp (E8:3). Referensnumrering framgår av bilaga 7.
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gjort, alltså jag kan bara rekommendera det här, om ni inte ska hålla på
med vatten eller någonting, kolla in dom här figurerna för det är både superbra faktafilm och roligt, och musik och grejer ni ska för höra på slutet
sen hoppas jag…mycket bra, som, och det handlade precis om vattnets
kretslopp, det blev en bra, dom fick höra allting en gång till fast på barn, i
barnprogram så att säga. Sen gjorde vi ett kretsloppspyssel som såg ut så
här. Anna visar en musisk gestaltning av ett kretslopp på Powerpointen.
Hon säger, här fick barnen lite material och sen fick dom göra kretsloppet
såsom dom hade uppfattat det på papper. Här kan man se att de gjort olika
steg, solen driver på det hela processen där och sen så har dom pilar hit och
dit och regndroppar och vatten och på land och sånt. I chatten skriver Marit
”vad fint!” och strax därefter skriver Maja ”Tack NN”. Anna växlar bild
som visar en skriven text av ett barn, hon säger, och här fick dom skriva en
förklarande text till och den blev väldigt bra så ”vatten blir till ånga som
värmer, ångan bildar moln och så kommer jättemycket vattendroppar så
molnen blir större och större och molnen blir mörka och så börjar det regna
och till slut så bildas floder, åar och bäckar och så åker vattnet tillbaka till
havet och börjar om igen”, mm det blev en stor utställning med dom där
olika kretsloppsbilderna som vi satte upp i hela klassrummet sen då. I chatten skriver Majken ”Åh, vad roligt att se! Har gjort liknande i en 4:a” och
Marit skriver ”en sång som går nästan så…”.

Parallellt med transkriberingsarbetet har jag antecknat tankar som vuxit
fram, likt fältanteckningar, i en induktiv process påverkad av avhandlingens forsknings- och analysfrågor sprungna ur det pedagogiskt didaktiska
perspektiv som skrivits fram inom ramen för avhandlingen. Rent praktiskt
har det inneburit att jag först under den senare delen av min doktorandtid
på allvar tagit mig an det empiriska materialet. Konsekvensen av den
forskningsetiska fråga jag ställt mig som forskare i känd miljö har således
också inneburit att jag, även när det kommer till temporära aspekter av
den empiriska studiens databearbetning och analys, valt att vänta med att
gå i klinch med detta arbete tills dess att det pedagogiskt didaktiska perspektiv som utvecklas i avhandlingen börjat ta form.

Återgivningsproblem av inspelningar och transkriberingsproblem
Alla nätbaserade seminarier har spelats in via den inspelningsfunktion som
finns tillgänglig i Adobe Connect. I ett första skede har inspelningen lagrats
på lärosätets server, i särskild mapp tillgänglig för forskaren, från vilken
uppspelning kunnat göras via nätet. Det visade sig dock efter ett antal genomlyssningar att mindre skillnader i uppspelningarna kunde identifieras
från gång till gång, samt att det vid vissa tillfällen framstod som uppenbart
att vissa samtalsinlägg spelades upp allt för tidigt eller för sent i förhållande till andra samtalsinlägg. Dessutom fanns vid några tillfällen över-
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lappningar i tal som inte verkade rimliga eftersom de pågick alltför länge
och att samtalsinläggen framstod som självständiga i förhållande till
varandra. Förklaringen till problematiken ligger i att ett inspelat seminarietillfälle i själva verket består av ett stort antal inspelningar. Varje gång en
studerande slår på sin mikrofon startar en inspelning vilken senare avslutas
när mikrofonen slås av. Eftersom detta varit ett vanligt förfaringssätt bland
de studerande, som en konsekvens av att ljudkvaliteten försämrats när flera
mikrofoner varit påslagna, fanns som sagts en stor mängd inspelningar,
vilka sedan synkroniseras av en särskild programvara vid uppspelning av
ett och samma seminarietillfälle. Brister i synkronisering kan därför förklara varför en uppspelning kunde variera och på så sätt förklara fördröjningar av samtalsinlägg. Vid tidpunkten för denna upptäckt hade alla inspelningar konverterats till offline-filer för smidigare hantering, eftersom
en mer avancerad fram- och tillbakaspolning därmed gjordes möjlig. Uppenbart blev då att varje offline-fil också var en variant av hur den stora
mängden avgränsade inspelningar hade synkroniserats. Detta problem blev
samtidigt en möjlighet eftersom passager av oklarhet kunde jämföras med
uppspelningar från lärosätets server, vilket i vissa fall, likt ett detektivarbete, kunde klargöra enskilda samtalsinlägg och relationen dem emellan.
Mot denna bakgrund tog jag beslut att inte lägga vikt vid de pauser och
deras längd som identifierats i samband med transkriberingsarbetet, vilket
annars enligt Linell (1994:10), åtminstone vad gäller längre pauser, utmärker en transkription på nivå två. Jag bedömde också att pausers längd inte
var av avgörande betydelse för avhandlingens syfte.
Däremot kan konstateras att problem, som uppstått vid ett antal tillfällen, att uppfatta vad seminariedeltagare säger till varandra medfört att
materialets omfattning i vissa avsnitt begränsats. När exempelvis ett samtalsinlägg vid uppspelning har fördröjts så att det kom att spelas upp samtidigt med ett annat samtalsinlägg, kunde det ena inlägget drunkna i det
andra på ett sätt som i värsta fall ledde till att inget av inläggen kunde uppfattas.
Sammantaget har detta inneburit att vissa avgränsade delar av inspelat
material mer eller mindre bortfallit. Men eftersom deltagarnas samtalsinlägg i interaktion, som också tidigare konstaterats, genomgående getts
möjlighet att få avslutas och endast undantagsvis kortats av på grund av
andra deltagares inbrytning i samtalet, har detta problem därför fått en
marginell betydelse. Delar av samtalsinlägg har vid de tillfällen då överlappningar skett ändå kunnat observeras, innebärande att samtalets övergripande innehåll i stort sett alltid kunnat identifieras.
Med stöd av transkriptionstexterna kunde därefter en andra databearbetning påbörjas och med detta en första analys göras.
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Fortsatt databearbetning och analysarbete
Som tidigare nämnts fann jag tidigt att ett utmärkande drag för de nätbaserade seminarierna tycktes vara att studerande gavs möjlighet att tala till
punkt, vilket då baserades på en identifikation av långa pauser och i huvudsak frånvaro av överlappande tal. Det var en preliminär slutsats som
det i allra högsta grad fanns anledning att ifrågasätta mot bakgrund av den
återgivningsproblematik som fanns i de aktuella inspelade nätbaserade
seminarierna. Men likväl kvarstod en känsla av att många samtalsinlägg
var osedvanligt långa och att det oberoende av samtalspausers längd ändå
var vanligt att studerande tilläts tala till punkt. Inför den fortsatta databearbetningen fann jag därför skäl att bibehålla fokus på studerandes samtalsinlägg och låta dessa utgöra undersökningens minsta analysenhet samt att
därigenom också möjliggöra en analys av hur samtalsinlägg relaterar till
varandra.
För att göra detta möjligt krävdes en omstrukturering av det transkriberade materialet i avsikt att särskilja varje samtalsinlägg ur den löpande
texten. Den transkriberade texten infogades därför i ett excel-ark och delades upp så att varje nytt samtalsinlägg kunde placeras i en egen cell på en
ny rad. Dessutom bröts alla chattinlägg ut och placerades på motsvarande
sätt i en särskild kolumn82.

En första innehållsanalys
I samband med denna start av analysarbetet att kategorisera alla de samtalsinlägg som identifierats, växte tidigt en insikt fram om att dessa samtalsinläggs funktion stod i förhållande till skilda innehållsliga samtalsområden
vid de nätbaserade seminarietillfällena. En första analys av dessa innebar
att tre samtalsområden kunde identifieras som i) samtal om pågående samtal, ii) samtal om aktuell uppgift samt iii) samtal om lärares arbete, vilket
gav avgörande förutsättningar för avhandlingsarbetets fortsatta analys.
Innehållsanalys av samtal om pågående samtal och aktuell uppgift
I analysarbetet av lärarstuderandes samtal om det första samtalsområdet,
samtal om pågående samtal, har villkor för samtal om lärares arbete vid
nätbaserade seminariesamtal kunnat urskiljas. Via en innehållsanalys av
samtalsområdet i det empiriska underlaget som helhet har fyra olika innehållsligt sammanhållna samtalsteman i ett första skede kunnat urskiljas och
ge förutsättningar för vidare databearbetning.
De fyra samtalsteman som analytiskt urskilts har kategoriserats som i)
samtal om förutsättningar för seminariesamtal, ii) samtalsledares fördel82

Se bilaga 2
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ning av talutrymme, iii) samtal om ljud- och teknikproblem och iv) samtal
om pågående samtals innehåll. Analysarbetet har därmed gett förutsättningar för urskiljandet av villkor som både försvårar och ger förnyade
möjligheter till tal om lärares arbete.
I analysarbetet av lärarstuderandes samtal om aktuell uppgift har på
motsvarande sätt ytterligare villkor för samtal om lärares arbete vid nätbaserade seminariesamtal kunnat urskiljas.
Via en innehållsanalys av det andra samtalsområdet, samtal om aktuell
uppgift, i det empiriska underlaget som helhet har tre åtskilda samtalsteman kunnat bestämmas till i) samtal om seminariets uppgift, ii) samtal om
kommande uppgifter i kursen och iii) samtal om den verksamhetsförlagda
utbildningens uppgifter.
Analogt med analysarbetet av samtal om pågående samtal har ur samtal
om aktuell uppgift ytterligare villkor för de lärarstuderandes samtal om
lärares arbete kunnat urskiljas, där i detta analysarbete ett urskiljande av
uppgiften som mål eller som medel för samtal om lärares arbete bildat stöd
för möjligheten att i senare analys urskilja riktning i talet om lärares arbete.

Innehållsanalys av samtal om lärares arbete och en första analys av
samtals riktning
I analysarbetet att identifiera mer avgränsade samtalsteman ur det tredje
samtalsområdet, samtal om lärares arbete, för att möjliggöra senare analys
av samtals reflektionsriktning togs stöd av Adelmans (2002:207) analysverktyg för att kategorisera de studerandes samtalsinlägg. Detta deduktiva
angreppssätt att med stöd av tidigare forskningsresultat försöka synliggöra
och därmed kunna avgränsa olika samtalsinlägg ser jag som ett bland
många tillvägagångssätt väl förenligt med pragmatism.
Adelman (2002:184) diskuterar olika avgränsade samtalsinlägg i termer
av att dessa kan förstås som ett rapporterat lyssnande, där identifieringen
tar stöd i den funktion varje samtalsinlägg ges i interaktion studerande
emellan. Adelman (2002:103) beskriver sin ambition och sitt intresse för
ett ”lyssnande som kan verifieras eller åtminstone göras sannolikt med
hjälp av direkta observationer av öppna och explicit markerade responser”, där dessa responser står för hur olika grupper i samtal använder sig
av rapporterat lyssnande (Adelman 2002:208). Den användning av rapporterat lyssnande som kommer till uttryck i Adelmans (2002:207) forskning
kategoriserar han i tre huvudfunktioner, vilka benämns som informerande,
argumenterande och berättande funktioner, vilka i sin tur kategoriseras i
delfunktioner och underkategorier som därtill i vissa fall innehåller olika
varianter. De tre huvudfunktionerna svarar därmed väl an till Malmbjers
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(2007:225) slutsats att flerpartssamtals inriktning kan beskrivas som en
kompromiss mellan en uppgiftsinriktning, en intresseriktning och en social
inriktning. Adelman (2002:207) förtydligar också att samtalsinlägg kan ha
en informerande funktion där förklaringars mening kan vara riktade mot
andra samtalsdeltagare för att upplysa dem om, fråga dem om, svara dem
eller för att visa dem hur det som innehållsligt står i fokus kan kompareras
med något annat. Vidare, när samtalsinlägg har en argumenterande funktion kan deltagare på olika sätt generalisera, exemplifiera genom att specificera eller jämföra, parafrasera genom att upprepa, variera eller stegra sina
omskrivningar eller de kan hänvisa till auktoriteter för att skapa legitimitet
åt sina argument. Auktoritet kan i dessa fall utgöras av egen auktoritet,
andras eller auktoritet hämtad från praxis83. Slutligen kan samtalsinlägg ha
en berättande, narrativ och social funktion.
Således genom att deduktivt kategorisera varje samtalsinlägg från samtalsområdet samtal om lärares arbete som berättande, informerande eller
argumenterande möjliggjordes i ett nästa steg en innehållsanalys genom en
induktiv identifikation av vilket innehåll varje samtalsinlägg utgjorde
funktion till. Denna andra fördjupade innehållsanalys ledde till att totalt
101 skilda samtalsteman identifierades, där enskilda samtalsteman vissa
gånger utgjordes av ett i tid avgränsat tillfälle och vid andra tillfällen av ett
återkommande samtalstema under seminariets gång.
Med stöd av dessa samtalsteman kunde således en andra analysenhet
fastställas för analys av lärarstuderandes samtal om lärares arbete med
avseende på dess samtalsriktning. Återigen med stöd av Adelmans kategorisering av skilda samtalsinläggs funktion som berättande, informerande
alternativt argumenterande samt med stöd av den åtskillnad som görs av
Malmbjer (2007:50) i termer av presenterande respektive utforskande samtal84 kunde ett första analysresultat erhållas av varje samtalstemas övergripande riktning. Detta återigen mer deduktiva angreppssätt underlättades
också av att tidigare innehållsanalys visat att vissa samtal om lärares arbete
i högre grad sammankopplades med lärarstuderandes uppgift vid seminariet och att andra samtal tydligare förhöll sig till en problematik i lärares
arbete. Denna första analys av samtalens riktning innebar att 55 samtalsteman kategoriserades som presenterande samtal och 46 som utforskande
samtal85.

83
Jämför avhandlingens diskussion under rubriken ”Lärares vanor tillsammans
med elever” i kapitel tre.
84

Se kapitel fyra under rubriken ”Presenterande och utforskande samtal”.

85

Se bilaga 3-7.
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En andra analys av samtals riktning och konstruktion av centrum för
omdömesbildande processer
För att, i enlighet med pragmatism som utgångspunkt för metod, synliggöra olikheter i presenterande respektive utforskande samtals riktning analyserades samtalsteman en andra omgång86. Med stöd av fyra skilda reflektionsriktningskategorier som konstruerats utifrån min tidigare förda
diskussion om möjligheter till skilda reflektionsriktningar i seminariesamtal87 urskildes i dessa samtalsteman likheter och olikheter i förhållande till
tidigare analys. De fyra reflektionsriktningskategorier, vilka utgjorde stöd
för denna fas i analysen av samtals riktning, har formulerats på följande
sätt.
Reflektionsriktningskategori ett utgörs av ett tillbakablickande spontant
och rutinmässigt vardagstänkande, med vanemässiga återspeglingar av
pedagogiska situationer, där uppmärksamhet riktas mot konkreta återgivningar av lärares arbete.
Reflektionsriktningskategori två utgörs av ett framåtblickande sökande
efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål, där uppmärksamhet riktas mot lösningar och lämpligt agerande i lärares arbete.
Reflektionsriktningskategori tre utgörs av ett tillbakablickande fokus på
relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder, där uppmärksamhet riktas mot
en problematiserad förståelse av lärares arbete.
Reflektionsriktningskategori fyra, utgörs av ett tillbakablickande fokus på
de studerande själva, där uppmärksamhet riktas mot egna förmågor och
förhållningssätt i relation till lärares arbete.
Analysarbetet, som i denna andra fas bestod av ett deduktiv sökande efter
likheter och skillnader, gjorde det senare möjligt att med stöd av det sammantagna analysarbetet urskilja fyra skilda centrum för omdömesbildande
86

Mercer (1995:104) säger också att med möjligheten att analytiskt göra en åtskillnad mellan presenterande och utforskande samtal kan vi inte per automatik överföra dessa analytiska begrepp till skilda kategorier av samtal för att sedan koda
observerat tal.

87

Se kapitel fyra där jag under rubriken ”Reflektionens riktning” utvecklar denna
diskussion med stöd av Alexandersson (1994a) och van Manen (1991).
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processer vilka framträder i seminariesamtal när lärarstuderande talar om
lärares arbete.
För presenterande samtal har analysarbetet inneburit att skilda reflektionsriktningar kunnat identifieras, också med stöd av att dessa samtal uppvisar olikheter i förekomst av berättande respektive argumenterande samtalsinlägg till den i övrigt dominerande mängden informerande samtalsinlägg. Analysresultatet har lett fram till att två skilda centrum för omdömesbildande processer kunnat urskiljas, där ett existentiellt centrum för
omdömesbildande processer definierats med stöd av de två skilda reflektionsriktningskategorierna ett och fyra och där ett performativt centrum för
omdömesbildande processer definierats med stöd av reflektionsriktningskategori två.
För utforskande samtal har på motsvarande sätt skilda reflektionsriktningar kunnat identifieras, men däremot inte med stöd av ett motsvarande
samband mellan skillnader i samtalsinläggs funktion eftersom dessa samtal
på ett likartat sätt domineras av både informerande och argumenterande
samtalsinlägg. Istället har skillnader i samtalstemans reflektionsriktning
kunnat urskiljas med stöd av samtalstemans innehåll genom att utforskande samtal i vissa fall och i andra fall inte innehåller studerandes explicita uttryck för egna värderingar, viljor och ställningstaganden i förhållande till den aktuella problematik i lärares arbete de studerande samtalar
om88. Av totalt 46 samtalsteman kategoriserade som utforskande samtal
har 17 av dessa kategoriserats som utforskande samtal i vilka kunskapsbildande processer framträder och 29 samtalsteman där omdömesbildning
bedömts som framträdande89.
Denna olikhet har utgjort stöd till analysarbetet att identifiera skilda reflektionsriktningar i utforskande samtal och analysen har mynnat ut i urskiljandet av två skilda centrum för omdömesbildande processer. Dels har
ett kritiskt centrum urskilts med stöd av reflektionsriktningskategori tre
som i vissa fall även framträder sammanvävd med reflektionsriktningskategori två alternativt fyra90, dels har ett professionellt centrum urskilts med
de växlande och sammanvävda reflektionsriktningskategorierna två och
tre.

88

Jämför kapitel fyra under rubriken ”Seminariesamtals övergripande ambition”.

89

Se bilaga 3-7.

90

I just detta fall ges även analysen stöd av att samtalsinlägg med en berättande
funktion uppträder, om än i mindre omfattning. Se kapitel nio under rubriken
”Med uppmärksamhet på lärares ansvar inför det komplexa”.
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Värdering av analysresultat av samtal om lärares arbete
De skilda centrum för omdömesbildande processer som analytiskt urskilts
ur observationsstudien av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal
har slutligen värderats med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska
dimension och de kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete som
tidigare presenterats i avhandlingens del ett91, i enlighet med pragmatismens strävan efter det önskvärda. Genom att fokusera på samtalens innehållsliga utgångspunkt och strävan, tillbakablick och framåtblick i tal om
lärares arbete, har de fyra olika centrum för omdömesbildande processer
bedömts som mer eller mindre överensstämmande med den uppmärksamhet som i enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension
krävs för att önskvärda omdömesbildande processer ska komma till stånd.
I denna värdering som gjorts har också identifierade villkor som uppstår
som en följd av att seminariesamtal tar form via nätet beaktats.

Sammanfattning av tillvägagångssätt
Kapitlet inleds med urvalsfrågor och forskningsetiska överväganden för att
tydliggöra att den empiriska undersökningen fokuserar på lärarstuderandes
samtal om lärares arbete vid nätbaserade samtal. Observationsstudien består av fem olika seminariegruppers samtal vid tre skilda seminarietillfällen. Det inhämtade dataunderlaget har transkriberats från 14 inspelade
seminariesamtal, omfattande totalt 37 timmars samtal, från kurs i lärarutbildningens slutskede. I den aktuella kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning varvad med seminarieverksamhet där innehållet i stort behandlar
pedagogiskt ledarskap, skolutveckling och etiska perspektiv i lärares arbete. I kursens uppläggning ingår även att studerande ges ett ansvar att
muntligt leda aktuella seminariesamtal.
Studiens metodiska ansats har inletts med en analys av lärarstuderandes
alla samtalsinlägg och kategoriserats som antingen berättande, informerande eller argumenterande. I anslutning till detta analysarbete har tre
skilda samtalsområden identifierats där i) samtal om pågående samtal, via
en innehållsanalys genererat svar gällande villkor för deltagarnas kommunikation, specifika för nätbaserad seminarier. En innehållsanalys av ii)
samtal om aktuell uppgift, har inneburit att skilda riktningar i samtal kunnat spåras. Samt där studerandes iii) samtal om lärares arbete analyserats
till innehåll och riktning i flera steg, vilket inneburit att 101 samtalsteman
identifierats som presenterande alternativt utforskande samtal.

91

Se kapitel fyra under rubriken ”Kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete”.
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Denna del av avhandlingsarbetet ger svar åt forskningsfrågorna 2a, 2b
och 2c, genom att forskningsfråga 2a – Vilka villkor för deltagarnas kommunikation kan identifieras som specifika för nätbaserade seminarier? –
kunnat besvaras via analys av de samtal som de studerande för om ”pågående samtal” och ”aktuell uppgift”. Vidare har forskningsfråga 2b –
Vad kommuniceras innehållsmässigt med avseende på lärares arbete? –
erhållit svar genom innehållsanalys av samtalsområdet samtal om lärares
arbete, där samtalsinläggs funktion gett stöd åt en identifiering av 101
samtalsteman. Därefter har forskningsfråga 2c – Vilka former för lärarstuderandes samtal om lärares arbete kommer till uttryck? – erhållit svar via
en analys av samtalstemans riktning vilket resulterat i att 55 presenterande
och 46 utforskande samtal urskilts. Resultatet av forskningsfråga 2a, 2b
och 2c redovisas i kapitel åtta med titeln "Resultat – samtals villkor, innehåll och riktning”.
Därefter har analysarbetet i ytterligare steg fördjupats genom en andra
analys av samtalstemans riktning. Med stöd av fyra skilda kategorier av
reflektionsriktningar har skillnader i både presenterande och utforskande
samtals riktning kunnat urskiljas. Det har möjliggjort en konstruktion av
fyra olika centrum för omdömesbildande processer som lärarstuderande
kan genomleva i seminariesamtal, vilket också bildar svar åt forskningsfråga 2d – Vilka sammanhang skapas i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt
lärarskap?
Dessa svar tas till sist som utgångspunkt för en värdering av de skilda
centrum för omdömesbildande processer som analytiskt urskilts ur observationsstudien genom att med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska
dimension perspektivera svaren till forskningsfråga 2d.
Svaren till forskningsfråga 2d redovisas i kapitel nio med titeln ”Resultat
– omdömesbildande processer” och bildar underlag för den diskussion som
förs i avhandlingens tredje och sista del. Men innan dess inleds resultatredovisningen i nästkommande kapitel av forskningsfrågorna 2a, 2b och 2c.
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Kapitel 8 Resultat – samtals villkor, innehåll och
riktning
I detta kapitel redovisas analysresultaten av lärarstuderandes samtal vid
nätbaserade seminarier i lärarutbildning med avseende på forskningsfråga
2a – Vilka villkor för deltagarnas kommunikation kan identifieras som
specifika för nätbaserade seminarier? – och forskningsfråga 2b – Vad
kommuniceras innehållsmässigt med avseende på lärares arbete? – samt
forskningsfråga 2c – Vilka former för lärarstuderandes samtal om lärares
arbete kommer till uttryck?
Redovisningen tar utgångspunkt i en första innehållslig analys av de studerandes samtal där tre huvudsakliga samtalsområden urskilts och kategoriserats som i) samtal om pågående samtal, ii) samtal om aktuell uppgift
samt iii) samtal om lärares arbete. De tre olika samtalsområdena bildar
struktur för kapitlet enligt följande beskrivning.
Efter denna inledningstext och en översikt av analysresultaten redovisas
först analysresultatet av lärarstuderandes samtal om pågående samtal,
vilket bildar förutsättning för en redovisning av forskningsfråga 2a. Sedan
redovisas analysresultatet av lärarstuderandes samtal om aktuell uppgift
vid seminarietillfällena, vilket ytterligare klarlägger villkor för det tredje
samtalsområdets innehåll, det som urskilts som de lärarstuderandes samtal
om lärares arbete. Därefter, när innehållet i dessa samtal om lärares arbete
redovisats för att ge svar åt forskningsfråga 2b, tas stöd i tidigare analysresultat för att slutligen ge svar åt forskningsfråga 2c. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning.

Tre samtalsområden
De tre övergripande samtalsområden som identifierats i de studerandes
samtal utifrån innehållet som ordnande princip, har vuxit fram under analysarbetets gång i samband med databearbetningens olika skeden. Analytiskt har dessa tre områden kunnat särskiljas, vilket dock inte inneburit att
enskilda samtalsinlägg alltid kunnat kategoriseras som tillhörande enbart
ett av dessa tre samtalsområden. Det finns i materialet avgränsade samtalsinlägg som analytiskt kan ses som samtidigt hemmahörande i två områden
och även vid några tillfällen i alla tre områden.
Sammantaget visar resultatet att samtal vid nätbaserade seminarier alltid
på ett eller annat sätt innehållsligt knyter an till formerna och villkoren för
de samtal som förs vid seminariet, de aktuella uppgifter som de studerande
står inför eller till skilda aspekter av lärares arbete, där det sistnämnda
svarar mot vad som innehållsligt i regel utgör seminariets syfte. Undantaget
detta är för seminariet initiala samtal, när deltagare hälsar på varandra och
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kanske ger uttryck för hur de mår etcetera, men påfallande ofta innehåller
seminariets inledning en avcheckning huruvida deltagarnas tekniska utrustning fungerar som den ska92. De studerande säger då ofta några ord för
att kontrollera att de hörs när de talar och att andra kan höra dem, vilket i
sig blir en del av ett samtal om det pågående samtalet, det första samtalsområdet.
Analysresultatet av denna första områdeskategori uppvisar i huvudsak
ett innehåll som berör förutsättningar för ett konstruktivt samtal, där studerande försöker reda ut vilken riktning samtal tagit, bringa klarhet i vad
som kommuniceras eller i försök att reda ut varför ett samtal gått i stå. Det
är ett samtal som indikerar villkor för studerande att skapa mening, eller
det motsatta att ifrågasätta det meningsfulla med att fortsätta ett pågående
samtal.
Till stöd för samtal om pågående samtal kan vara att skifta fokus och
inleda ett samtal om aktuell uppgift. Analysresultatet från detta andra samtalsområde visar att seminariesamtal i sin helhet pendlar i ett spänningsfält
mellan mål och medel, mellan ett fokus här och nu i syfte att klara studierna eller alternativt ett fokus på ett kommande ansvar som lärare. Samtal
om aktuell uppgift skapar i och med detta ytterligare betydelsefulla villkor
för de samtal om lärares arbete som växer fram.
Innehållsmässigt finns i dessa samtal en stor variation av samtalsteman,
med alltifrån samtal om yrkesetiskt problematiska situationer där elever
riskerar att fara illa eller att kollegor behöver konfronteras, till skilda samtal om dokumentation och bedömning. Ett omfattande innehåll utgörs
också av redogörelser för de skilda arbetsområden som studerande genomför tillsammans med elever i samband med sin verksamhetsförlagda utbildning under kursens gång. Därvidlag kan konstateras att samtalens innehåll
har en god överensstämmelse med de intentioner som specificerats i kursens studiehandledning för de tre skilda seminarietillfällen som studeras93.
De tre seminarietillfällena skiljer sig därmed innehållsligt åt, vilket också
går igen i fördelningen av presenterande respektive utforskande samtal som

92

Möjligt är också att seminarier inledningsvis kan ha en mer omfattande social
inriktning med berättande samtalsinlägg än vad som framgår av datamaterialet
eftersom inspelningarna startar när seminarieledaren (vanligtvis) valt att trycka
igång inspelningen. Vid ett antal tillfällen framgår att detta sker efter en stunds
”småpratande” i och med att chattinlägg redan finns på plats, ofta med hälsningsfraser, när inspelningen börjar.

93

Se också under rubriken ”Samtal om lärares arbete” i detta kapitel där samtalens
innehåll vid de tre seminarietillfällena beskrivs under tre underrubriker.
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på olika sätt ger riktning åt samtalen94. Av den totala mängden samtalsteman har 101 av dessa kategoriserats som samtal om lärares arbete, vilket
utgjort underlag för fortsatt analys av samtalsområdet samtal om lärares
arbete95.
Av tabellen nedan framgår det totala antalet samtalsteman, fördelade på
tre olika samtalsområden, som identifierats i de 14 seminarier som utgör
underlag för avhandlingens empiriska undersökning.

94
Se också bilaga 3-7 där varje samtalstema för samtalsområdet ”samtal om lärares
arbete” finns namngivet samt numrerat utifrån seminariegrupp, seminarietillfälle
och samtalstema. När referens i avhandlingstexten görs till ett samtalstema sker det
i förhållande till de beteckningar som finns angivna i bilagorna.
95

Se framförallt kapitel nio.
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Tabell 1: Översikt av samtalsteman, numrerade efter den ordning de uppträder vid
respektive seminarietillfälle.

Semi-

Semi-

Samtal om pågående

Samtal om aktuell

Samtal om lärares

narie-

narie-

samtal

uppgift

arbete

grupp

tillfälle

A

4

1, 3, 5,

2, 9, 10

4, 6, 7, 8

7

1,

2, 4,

3, 5, 6, 7, 8, 9

8

2

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

9

B

4

2, 3

1, 5

4, 6, 7

796

2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13,

1, 10, 12, 15, 20, 22,

4, 9, 16, 17, 18, 28,

14, 19, 21, 24, 27, 29,

23, 25, 26, 37, 39

31, 38
3, 4, 7, 8

30, 32, 33, 34, 35, 36
C

8

1, 5, 9

2, 6,

4

2, 4, 7

1, 3, 10

5, 6, 8, 9, 11, 12, 13

7

1, 6, 7

2, 11

3, 4, 5, 8, 9, 10, 12,

4

1, 4, 12

3, 7

2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,

13, 14
D

13
7

1, 3, 5, 7

2, 4

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

E

8

1, 11

2, 4

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

4

2

1, 5, 16

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

7

1

2

12, 13, 14, 15
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
8

1

2, 4

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12

96

Vid databearbetningen av seminarietillfälle B7 kategoriserades först varje påbörjat tillfälle av samtal om pågående samtal och aktuell uppgift som ett nytt numrerat
samtalstema, det vill säga vid varje återkomst i seminariesamtalet. Denna kategorisering har behållits för B7 trots att den strider mot kategoriseringen i övrigt, som
gjorts utifrån varje samtalstemas gemensamma innehåll. Eftersom vidare analys av
skilda samtalsteman inom dessa två samtalsområden inte görs har kategoriseringen
behållits för att i viss mån kunna illustrera hur ofta samtal om pågående samtal och
samtal om aktuell uppgift förekommer i seminariesamtal. Detta påpekande avser
alltså att förtydliga att seminarietillfälle B7 på intet sätt skiljer sig från övriga seminarier med avseenden på antalet samtalsteman som tillhör samtalsområdena samtal
om pågående samtal och aktuell uppgift.
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Samtal om pågående samtal
Samtal om det pågående samtalet sker onekligen på vitt skilda nivåer. Men
gemensamt för dessa samtal är att de förflyttar fokus från det pågående
samtalets innehåll till samtalet i sig. Detta kan beskrivas som ett metasamtal med vilket kan avse allt ifrån diskursers påverkan på samtalets innehåll till frågor rörande möjligheten att överhuvudtaget sinnligt kunna
erfara samtalet. Men trots att seminariets idé bygger på att ett levande
samtal ska äga rum finns det studerande som ibland återkommande kan ge
uttryck för att de ”pratar för mycket”, medan däremot kommentarer av
karaktären ”jag pratar för lite” lyser med sin frånvaro. Det finns även i
materialet samtalsinlägg som avslutas med ett ”tack” som mer svarar mot
en tacksamhet för möjligheten att få säga något snarare än att tacksamheten är riktad till andra deltagare som yttrat något, även om det också förekommer. Att samtal om pågående samtal utgör en del av det nätbaserade
seminariets samtal ter sig tämligen självklart i och med att deltagarna loggar in för att just samtala samtidigt som det nätbaserade seminariet som
sådant ger skäl till att vissa typer av samtal om pågående samtal spontant
uppstår.
Samtal om pågående samtal – uppkomst
Samtal om pågående samtal triggas oftast igång av incidenter när deltagare
på ett eller annat sätt märker att kommunikationen inte fungerar, ofta på
grund av tekniska problem, men också när en farhåga uppstår för att tekniska problem skulle kunna inträffa. I inledningen av ett seminarium tillhör
det de vanliga procedurerna att deltagare kontrollerar huruvida var och en
hörs på ett tillfredsställande sätt. En avcheckning som också sker då och då
under seminariers gång, särskilt när någon som suttit tyst en längre tid
börjar prata och vill förvissa sig om att andra kan höra.
Denna i viss mån självklara avcheckning visar också att det nätbaserade
seminariets deltagare känner att kommunikationen sker via ett medium
som var och en är beroende av och som de på ett eller annat sätt måste
förhålla sig till. Exempelvis uppstår emellanåt osäkerhet om övriga deltagare kan ha missat att ta del av det sagda efter att ett samtalsinlägg som
väckt eftertanke hos övriga deltagare skapat en begrundande tystnad. Om
detta leder till en kontroll av huruvida det sagda nått övriga deltagare kan
också den begrundande stämningen i samtalet störas när istället ett samtal
om pågående samtal inleds. Det rör sig om villkor för samtalet som står
bortom kontroll, vilket när problem uppstår kan visa sig exempelvis i en
kommentar i chatten av karaktären ”din tur idag”. Det är en ständigt närvarande potentiell farhåga som ger lärosätets supporttjänst en viktig stödjande funktion att komma till rätta med tekniska problem. Den osäkerhet

SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension I 165

rörande möjligheten att föra ett konstruktivt samtal framskymtar regelbundet i kommentarer som när Pia (C7:1) säger:
Ja, då hoppar jag in här. Jag vet inte vad det är med mitt ljud idag, jag hör
er jättedåligt. Men jag fattade det som att vi skulle berätta lite fort om vad
vi gör och vad vi, ja, förskolan där jag är så är det [---].

eller när Patricia (E7:3, E7:1) säger:
Ska jag försöka förklara en gång till vad jag menar? Hör ni mig Anna och
Marit?

och Majken (E7:1) svarar:
Ljudet hackar lite då och då, men vi hör.

Den ovanstående ordväxlingen mellan Patricia och Majken är också talande för den osäkerhet som råder huruvida deltagarna står i kontakt med
varandra även om det här rör sig om en situation vilken ter sig tämligen
unik. Patricia undrar i detta fall om Anna och Marit hör henne, men det är
Majken som svarar. Vid detta tillfälle är det endast tre studerande som
inlett ett samtal tillsammans efter det att deras seminarieledare har delat in
seminariegruppen i mindre grupper och sänt ut dem i olika Breakouts.
Patricia, som tillsammans med de två övriga är kvar i det ursprungliga
seminarierummet tror, vilket framkommer i följande dialog som utspelar
sig en stund senare, att det är Anna och inte Majken som tillsammans med
henne och Marit ska föra ett samtal. Under samtalets gång nämner Patricia
Annas namn ett flertal gånger innan Marit i samband med att de återigen
diskuterar ljud som krånglar till slut ställer en fråga (E7:1).
Marit: Majken är du här?
Majken: Jag är här, hör inte du mig nu?
Marit: Jo, men Patricia pratade med Anna, jag fattar ingenting, vad snurrigt
det är.
Patricia: Jag har kallat Majken för Anna nu ett tag bara för att hennes ljud
kom på när vi började det här så därför har jag sagt fel.
Marit: Jaha!

När Marit ropar ut sitt ”Jaha!” uppstår skratt och förvirringen lägger sig.
Patricia säger bland annat ”det här är det värsta jag varit med om” varvid
Marit konstaterar att de kanske behöver ta hjälp av lärosätets supporttjänst för ”det här var ju katastrof”. Efter en stunds spekulerande över
varför de tekniska problemen uppstår just nu och vad som utmärker den
pågående situationen släpper de samtalet om tekniska förutsättningar och
återgår till den frågeställning som gruppsamtalet är tänkt att handla om.
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En bidragande orsak till att det uppstår en osäkerhet gällande vilka som
är deltagare i samtalet har i detta fall sin grund i att ingen av deras webkameror är påslagna. Om rösten hos den som pratar inte känns igen är det
endast med stöd av en mikrofonsymbol som visar sig och emellanåt blinkar
till bredvid vederbörandes namn som indikerar och ger stöd åt frågan vem
det är som pratar. I och med att de tre studerande vid detta tillfälle även
kunde se mikrofonsymboler blinka bredvid andra studerandes namn när
dessa pratade i Breakouts kunde Patricia felaktigt dra slutsatsen att det var
Anna istället för Majken som deltog i samtalet.
Händelseförloppet visar att de tillsammans förde ett samtal en kortare
tid utan att det som innehållsmässigt sas behövde relateras till en specifik
person, men att det för Marit efter en stund blev en bidragande orsak till
varför samtalet inte gick att förstå. När samtalsinlägg i det kommunicerande sammanhang som det nätbaserade seminariet utgör, på grund av
tekniska problem inte blir möjliga att knyta till person och på så sätt omöjliggör för andra att bygga vidare på vad respektive person sedan tidigare
sagt, uppstår som i detta fall en önskan att samtala om samtalet.

Samtal om pågående samtal – svårigheter
Om önskemål att samtala om samtalet uppstår på grund av tekniska ljudproblem kan även dessa samtal vara omöjliga att föra på grund av samma
orsaker. Möjligheten att kommunicera via chatten kan i en sådan situation
vara en framkomlig väg att förmedla att ljudkommunikationen inte fungerar. Det blir då möjligt för den som hamnat utanför det muntliga samtalet
att exempelvis förmedla till övriga deltagare att han eller hon lämnar seminariet för att ta hjälp av supporttjänsten, för att sedan komma tillbaka till
seminariet på ett sätt som förhoppningsvis fungerar, liksom det blir möjligt
för övriga att bekräfta att informationen om detta har nåtts dem.
Men det händer också att internetkontakten bryts helt och studerande
”kastas ut97” ur seminariet utan förvarning, vilket ytterst sällan uppmärksammas av övriga deltagare i form av någon kommentar. Det är snarare
istället när någon kommer tillbaka till seminariet igen efter att ha blivit
”utkastad” som vederbörande själv förklarar sin frånvaro, nästan alltid i
chatten, och att han eller hon är tillbaka igen. Endast vid något enstaka
tillfälle i det empiriska underlaget för undersökningen görs detta till föremål för en tillbakablick och sammanfattning av vad som sagts för att på så
sätt möjliggöra för den studerande som varit frånvarande en stund att på
ett smidigt sätt komma tillbaka in i samtalet. Orsaker till att detta inte sker
kan inte spåras i materialet, men en möjlig förklaring kan vara att var och
97

Att ”kastas ut” ur seminariet är ett språkbruk som används av deltagarna själva.
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en emellanåt hamnar i motsvarande situation och att hjälpen inte står att
finna hos seminariegruppens deltagare. Det är vid dessa tillfällen via lärosätets supporttjänst som hjälp kan erhållas. När någon kommer tillbaka
efter att ha blivit ”utkastad” är det också svårt för övriga att veta när vederbörande försvann och hur länge han eller hon varit frånvarande. Det är
dessutom långt ifrån säkert att alla observerat att någon för en stund lämnat seminarierummet, vilket troligen håller tillbaka de studerandes tanke
om att samtalet kan behöva sammanfattas och samtalas om.

Samtal om pågående samtal – stöd
Behov att samtala om pågående samtal uppstår i situationer där studerande
på ett eller annat sätt uttrycker en osäkerhet om kommunikationen fungerar, som när en seminariedeltagare exempelvis skriver i chatten (A4:1) ”du
försvinner då och då”. Det leder ofta till motfrågor som ”okej, hörde ni
någonting?” för att reda ut om eller på vilket sätt den som talar kan fortsätta sitt samtalsinlägg.
Ett samtal om pågående samtal kan också fungera som stöd för fortsatt
samtal i situationer när sammanhanget för det innehåll som lyfts fram inte
uppfattas. Exempelvis uttrycker Marit (E:1) detta när hon samtidigt både
försöker att föra anteckningar och delta i samtalet. Hon säger:
Vad pratar ni om nu? Nu satt jag och skrev, jag hängde jag inte med. Gud
vad svårt det är att skriva och försöka hänga med i diskussionen samtidigt.
Kan någon annan ta över en stund? Jag tror Patricia läs översta, är det fel så
får du fixa det.

På motsvarande sätt inleds även likande samtal när syftet med någons samtalsinlägg inte uppfattas.
Samtal om aktuellt samtal fungerar med andra ord som ett kitt i det huvudsakliga samtalet om lärares arbete. Detta för att samtal om lärares arbete ska kunna hålla en riktning, där kvaliteten i detta samtal är relaterad
till de villkor som nätbaserade seminarier utgör för seminariesamtal.

Villkor för samtal om lärares arbete vid nätbaserade seminarier
Förekomsten av gemensamma samtal som emellanåt splittras upp i mer än
ett pågående samtal ger svar på några specifika förutsättningar för nätbaserade seminariesamtal eftersom formerna för kommunikationen då,
kanske än tydligare än annars, visar sig. I nätbaserade seminariesamtal kan
endast ett muntligt samtal föras åt gången medan samtidig möjlighet ges
att parallellt ge uttryck för känslor och tankar i chatten och att där föra
gemensamma parallella samtal, dessutom ostört i förhållande till det muntliga samtalet.
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Villkor som försvårar deltagarnas kommunikation
I och med att två muntliga samtal inte kan föras samtidigt blir det heller
inte möjligt för exempelvis två personer att föra ett internt lågmält muntligt parallellt samtal med ett pågående gemensamt samtal, i syfte att exempelvis erhålla en förklaring av ett använt begrepp eller för att kontrollera
att man hört vad som sagts etcetera. Tvärtom är det vanligt i situationer
när två studerande börjar tala samtidigt, att detta leder till att båda personerna tystnar. Avsaknaden av ett utbyte av blickar och övrigt kroppsspråk
vid nätbaserade seminarier leder ofta till att det tar relativt lång tid att
komma överens om vem som ska tala i de fall det råder osäkerhet om vem
som ska ta ordet.
Detta går att förstå som en konsekvens av en minskad variation och avsaknad av former för kommunikation vid nätbaserade seminarier. Det är
också en omständighet som tycks leda till att studerande låter varandra
tala till punkt och att det därmed främjas en vana att vänta på sin tur i
samtalet. Att spontant bryta in i samtalet eller ifrågasätta något innan den
andre avslutat sitt inlägg sker mycket sällan förutom i mindre gruppsamtal98 om tre till fyra personer där det förefaller lättare att överblicka
varandras närvaro99. Tvärtom är det vanligt att studerande avslutar sina
samtalsinlägg med någon form av markering att vederbörande har pratat
klart.
Skulle det dessutom förekomma någon slags fördröjning i ljudöverföring
av det som sägs uppstår det snart en osäkerhet om vem som äger talutrymmet när någon bryter in, till synes för sent eller för tidigt, med följd att
andra avvaktar med att säga något tills det blir uppenbart att tidigare deltagare avslutat sitt inlägg.
Risk finns också att samtal tystnar helt. Exempel återfinns i samtalen
där problem med ljudet leder till ett skifte i samtalstema som om det tidigare samtalstemat vore uttömt. Men som också framgår i de fall när ett
starkt engagemang rörande samtalets innehåll växer fram, låter inte andras
muntliga inlägg vänta på sig i lika hög utsträckning som annars (D7:6). Ett
mindre avvaktande samtalsmönster uppstår också när seminarieledare
kliver in i rollen som undervisande lärare och använder sig av en fråga-svar
metod för att föra fram ett budskap eller informera om något (E7:17).
98
Med gruppsamtal avses som tidigare nämnts att seminariegruppen delas upp i
mindre grupper för samtal i Breakouts vid det nätbaserade seminariet.
99
Av betydelse är också att studerande vid dessa tillfällen i högre utsträckning
väljer att ha sina mikrofoner påslagna hela tiden. Men att studerande också i
mindre grupper kan har svårt att överblicka varandras närvaro framgår av exemplet ovan under rubriken ”Samtal om pågående samtal - uppkomst”.
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En konsekvens av minskad variation och avsaknad av former för kommunikation är också att studerande emellanåt nyttjar möjligheten att delta
i seminarier och samtidigt ha ett barn närvarande. Genom att stänga av
mikrofonen kan studerande delta utan att riskera att deras barn stör samtalet för andra. Den problematik som uppenbarligen uppstår i sammanhanget och som i huvudsak uttrycks som en enskild angelägenhet kan likväl antas ha betydelse för övriga deltagare och indirekt för samtalet som
sådant. När exempelvis Nelly adresserar en fråga till Jackie (C7:1) får hon
följande svar:
Jag hörde bara att du sa mitt namn, jag har en så’n som pratar väldigt
mycket vid sidan om mig så jag hörde tyvärr inte vad du sa.

Jackies försämrade möjligheter att uppmärksamma andra deltagares samtalsinlägg är dolt för övriga deltagare. När någon bidrar med ett samtalsinlägg är det svårt att läsa av andra deltagares uppmärksamhet, innebärande
att en avsaknad av former för kommunikation erbjuder en möjlighet att
vara mer eller mindre involverad i samtalet utan att dessa skillnader i någon högre utsträckning uppmärksammas. Denna omständighet öppnar
även upp för studerande att vara närvarande vid seminarier trots att de inte
är friska, att de exempelvis med feber i kroppen och utan röst ändå deltar
vid seminariet.
Att det är svårt för den som talar att avläsa andra medstuderandes responser på det som sägs framstår också som uppenbart när Alma (B7:16)
vid ett tillfälle uttryckligen efterfrågar respons, trots att hon deltar i ett
gruppsamtal med endast två andra studerande, båda med kamerorna
påslagna. Alma säger först:
Ja ja, nej alltså jag har tyckt att, men det är ju min privata åsikt, pedagogisk
dokumentation som man har fått den beskriven, ja dels här då, men vi jobbade ju med det där kommer du ihåg för några år sen, eller Taguchi och det
här.

Därefter uppstår en kortare paus vilken efterföljs av följande korta dialog.
Alma: Paula visst minns du?
Paula: Ja, jag sitter och nickar, mmm, sa jag.
Alma: Jaha, ja, nej, men alltså då var [---].

Svårigheten att uppmärksamma hur övriga deltagare responderar på det
som sägs kan delvis minska av att studerande har sina kameror påslagna
eftersom det är via kamerabild, röst och skriftliga inlägg som en social
närvarokänsla kan upprätthållas. Men eftersom ljudkvaliteten i programvaran Adobe Connect är beroende av deltagarnas bandbredd samtidigt
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som deltagarna återberättar erfarenheter av att ljudkvaliteten förbättras,
eller åtminstone att riskerna för en försämring av ljudet minimeras, när så
mycket som möjligt stängs av leder det till att studerande förhållandevis
ofta undviker att slå på sin kamerabild under seminariet. Dessutom, också
för att undvika allehanda ljudproblem som rundgång eller störande brus,
är det vanligt att var och en stänger av sin mikrofon när de lyssnar på någon annan deltagares samtalsinlägg.
Detta sammantaget innebär att när någon tar till orda vid det nätbaserade seminariet uppstår en jämfört med samtal i fysiska rum unik situation.
Den känsla av andras närvaro via lyssnares responser till den som talar kan
inte erhållas via direkta sinnesintryck i stunden utan fördröjs till ett inlägg i
chatten eller till en senare muntlig kommentar. Således blir den som talar
beroende av egna minnesbilder av tidigare responser, vilket rimligtvis innebär att ju längre inlägg var och en bidrar med i samtalet vid varje enskilt
tillfälle, desto svårare är det att bibehålla en känsla av andras närvaro.
Att ta till orda vid ett nätbaserat seminarium innebär således att den
studerande behöver känna sig bekväm med att prata rakt ut i cyberrymden
med en allestädes närvarande osäkerhet huruvida någon hör vad som sägs.
Det är en omständighet som studerande över tid lär sig att hantera eftersom de av erfarenhet vet att kommentarer på det de sagt oftast kommer
i ett senare skede. Men likväl kvarstår stora svårigheter för var och en att
kunna bilda sig en uppfattning om hur andra, i det ögonblick något sägs,
responderar på det sagda, där responsen dessutom i princip alltid begränsas till ett fåtal seminariedeltagare.
Kontrasten till detta förhållande framstår som uppenbar i de fall när exempelvis den som för tillfället leder samtalet emellanåt låter den egna mikrofonen vara påslagen, vilket troligtvis sker för att vederbörande ska slippa
slå på och av mikrofonen i tät följd. När så sker möjliggörs för den som
talar en mer direkt muntlig feedback från samtalsledaren om bekräftande
hummanden etcetera bryter igenom. När ett sådant mönster framträder
framstår samtalet snarare som ett tvåpartsamtal än ett flerpartssamtal.
På motsvarande sätt kan, när bara en eller två kameror är påslagna och
kamerabilder som en följd av detta visas i ett något större format, också
viss respons uppfattas på grund av att personer exempelvis nickar, lutar sig
fram, ler eller tycks hålla på med något annat. Om detta uppfattas eller ej
är svårt att veta, också eftersom den som talar, vilket visar sig om vederbörande har sin kamera påslagen, ofta har sin blick riktad ner i egna papper
eller med en sökande blick ovanför den egna skärmen. Många studerande
tycks också först i efterhand uppfatta eventuella kommentarer till egna
samtalsinlägg från övriga deltagare i chatten eftersom dessa många gånger
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under samtalsinläggets gång inte leder till ytterligare responser (exempelvis
E7:12).
Konsekvensen av att studerande har svårt att veta hur ett samtalsinlägg
landar hos övriga deltagare gör också att samtalsinlägg kan uttryckas utan
att studerande relaterar till andras tidigare inlägg samt att samtalsinläggs
funktion ytterst sällan relaterar till gruppens sociala gemenskap. Samtalsinläggen får i och med detta en självständighet av att överlag vara relativt
långa, utredande och ofta svagt interaktivt beroende av andra samtalsinlägg. Denna slutsats avser nästa avsnitt att förtydliga.

Konsekvenser av försvårande kommunikation
Det nätbaserade samtalet utvecklar således en karaktär där deltagare tycks
träda in i det digitala rummet för att sedan träda ut, fram och tillbaka, allt
utifrån aktivitetsgraden av sitt deltagande. Samtalet framstår mer avskilt
och distanserat jämfört med en situation av gemensamt interagerande där
också de deltagare som lyssnar hela tiden förmedlar sin närvaro. Det är en
omständighet som gör det möjligt för Jackie att till synes delta i det nätbaserade seminariet precis som övriga deltagare trots att hennes barn rimligtvis regelbundet kräver hennes uppmärksamhet. Det är också en omständighet som innebär att om en studerande inte aktivt deltar i samtalet, exempelvis om vederbörande är förkyld och febrig, kommer hans eller hennes
närvaro för övriga deltagare vid seminariet att vara mycket svår att känna
av. Att Jackie vid seminariet rimligtvis emellanåt får svårt att delta aktivt i
samtalet äger dessutom indirekt påverkan på samtalets kvalitet. Om Jackie
har svårt att följa samtalet och inte deltar i diskussionen, som hon annars
skulle kunnat göra, förlorar övriga deltagare en möjlighet till att ta del av
Jackies infallsvinklar på det som diskuteras.
Denna svårighet att uppmärksamma andra deltagare som var och en har
vid det nätbaserade seminariet ställer således stora krav på var och en att
visa sig inför andra om ett interaktivt samtal ska kunna äga rum. Det
muntliga samtalet i kombination med ett avsaknande av former för kommunikation vid det nätbaserade seminariet tycks med andra ord innehålla
villkor som styr samtalsinlägg mot att komma till uttryck med en monologisk karaktär. Denna karaktär kan också påverka studerande att inte efterfråga vad andra menar med sina samtalsinlägg, det vill säga att det på
grund av de villkor som råder för samtal vid nätbaserade seminarier utvecklas en acceptans för att inte alltid uppfatta och förstå vad andra ger
uttryck för i sina samtalsinlägg, att inte bryta in i samtal för att efterfråga
förtydliganden.
Detta tycks ge upphov till ett långsammare samtal i och med att var och
en, med en utvecklad vana att vänta på sin tur, allt som oftast tillåts att
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tala till punkt. Indirekt avkräver detta att studerande inför andra förtydligar egna samtalsinlägg, fördjupar och vidgar sina argument och förklarar
vad de menar, men då i förhållande till vad de studerande själva uppfattar
som mindre tydligt än i förhållande till frågor och oklarheter som andra
studerande ger uttryck för. Det är orden i sig, inte andras blickar och annat
kroppsspråk som verkar avgörande för när ett inlägg är framfört med
önskvärd tydlighet.
Detta indirekta krav på ytterligare förtydliganden som studerande ställer
på sig själva tycks därför i samtalet snarare stärka än problematisera den
studerandes förståelse. Det är en omständighet som kan förstås som orsakad av en måttlig kontakt deltagare emellan.
När kommunikationen medieras i en mer distanserad form föranledd av
att samtal flyttar in i nätbaserade seminarierum erhåller samtal med andra
ord en tillbakahållen, mer monologisk karaktär med få samtalsinlägg i
socialt syfte. Nätbaserade seminariesamtal tenderar därigenom att skapa
ett starkt fokus på vad den enskilde studeranden presenterar i termer av
förståelse och omdöme i relation till de sakfrågor som aktualiseras av seminariets uppgift, där studerandes responser på andras förståelser och
omdömen inte åtnjuter motsvarande fokus. Undantaget är, liksom vad
gäller skillnaden i förhållande till samtal i fysiska rum, chatten, som både
ger möjlighet till en näst intill direkt feedback och dessutom en varaktig
sådan eftersom den kvarstår under hela seminariets gång för den som vill
scrolla fram och tillbaka för att se vilka inlägg som gjorts. Det är en möjlighet som verkar förnyande för deltagarnas kommunikation.

Villkor som förnyar och möjliggör kommunikation
Det är som sagt istället i chatten som utrymme ges för att göra instick i
samtalen. Där kan spontana kommentarer uttryckas utan att det leder till
avbrott i det gemensamma muntliga seminariesamtalet (exempelvis E4:9)
på ett sätt som också möjliggör stimulans av samtalets tempo. Chatten
erbjuder möjlighet att fortsätta ett avslutat samtal och ge uttryck för något
som känns angeläget att säga när muntliga seminariesamtal tar ny riktning,
som exempelvis att besvara en konkret fråga vilken förbigåtts i samtalet.
Emellanåt leder denna möjlighet till att parallella muntliga samtal och
chattsamtal utvecklas, där dessutom flera skilda samtida samtal kan föras i
chatten. Det är samtal som alla i seminariegruppen kan ta del av och vara
delaktiga i och som det därför är möjligt att återknyta till vid senare tillfälle. Detta till skillnad mot ett viskande samtal mellan två deltagare parallellt med ett gemensamt muntligt samtal i ett fysiskt rum. Ett chattsamtal
kan dock aldrig mäta sig i ordflöde jämfört med det muntliga samtalet,
vilket gör att det muntliga samtalet i princip alltid står överordnat chatt-
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samtalet. Det framstår som att den studerande som för tillfället muntligt
äger det muntliga ordet samtidigt också är den som äger rätten att avgöra
om innehållet i ett parallellt samtal i chatten ska involveras i det muntliga
samtalet eller om det ska få bero. Tecken på detta återfinns i ett stort antal
exempel på kommentarer i chatten vilka framstår som isolerade samtalsinlägg utan något bemötande från andra deltagare, vare sig muntligt eller i
fortsatt chattkommunikation. Detta kan även gälla när chattinlägg har
karaktär av påståenden som mycket väl skulle kunna bilda upptakt till ett
fortsatt eller ett nytt samtalstema. I samband med ett muntligt samtalsinlägg som berör betygssättning och skilda kravnivåer på olika skolor skriver
exempelvis Maja (E7:17) följande i ett chattinlägg:
Det känns verkligen som att varje skola är en liten isolerad ö som sköter sig
själva och hur den sköts och vad som sker är ganska mycket beroende på
huvudman, kommun och pedagoger. Hur mycket staten än försöker styra så
kommer de inte åt kärnan på nåt sätt.

Hennes samtalsinlägg får vid detta tillfälle ingen respons från övriga deltagare trots den sprängkraft som ligger i hennes påstående. Men samtidigt
finns också exempel på att en upprepning av ett liknande chattinlägg fungerar som en påtryckning om att ett innehåll inte kan förbigås.
Sammantaget kan således konstateras att den tråd av inlägg som växer
fram i muntliga seminariesamtal inte har någon motsvarighet i chatten. Det
är inte möjligt att erhålla en förståelse för chattsamtals innehåll och mening genom att endast följa ett samtal i chatten isolerat från det muntligt
sagda. Men chattsamtal fyller en avgörande funktion när det kommer till
att reda ut eventuella missförstånd, förtydliga tidigare muntliga inlägg,
bejaka eller ifrågasätta andras inlägg, reda ut tekniska problem som exempelvis att be någon sänka ljudet på sin mikrofon etcetera. Dessa chattsamtal kan parallellt föras utan att nämnvärt påverka det gemensamma muntliga samtalets riktning och fart. Det är en omständighet som går att förstå
som en konsekvens av en ökad variation och tillkomst av former för kommunikation vid nätbaserade seminarier jämfört med samtal i fysiska rum.
Utöver chatten kan också den gemensamma whiteboarden användas av
var och en på ett sätt som ligger närmare till hands än vad som gäller för
en whiteboard i ett fysiskt rum eftersom det vid det nätbaserade seminariet
inte krävs någon förflyttning i rummet för att erhålla tillgång till denna
kommunikationsform.
I anteckningsfönstret länkar emellanåt deltagare också till internetsidor
och där förs gemensamma anteckningar som på ett tydligt sätt blir synliga
för alla deltagare jämfört med en enskild studerandes egna anteckningar.
Detta gör det också möjligt för alla studerande att gå in och ändra i det
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som någon annan skrivit. Vid ett seminarietillfälle (C7) tar också Nelly
initiativ till att upprätta en talarlista i anteckningsfönstret, där var och en
istället för att nyttja handuppräckningssymbolen och vänta på att samtalsledaren fördelar ordet, skriver sitt namn sist på listan för att sedan ta ordet
när föregående deltagare avslutat sitt inlägg. Den tydlighet gällande ordets
fördelning som skapas vid detta tillfälle ger också samtalet ett snabbare
flöde. Detta tycks också ha betydelse för innehållet i de samtalsinlägg som
publiceras vid detta tillfälle i chatten. I chattsamtalet uppstår denna gång
inget parallellt samtalsinnehåll.
De olika fönstren i Adobe Connect ger på så sätt förnyade förutsättningar för seminariesamtal, där en ökad distans deltagarna emellan samtidigt skapar förutsättningar för en jämlik tillgång till de tekniska redskap
som det digitala seminarierummet erbjuder. En ökad variation och tillkomst av former för kommunikation kan bidra till att skapa ett gemensamt
fokus i samtalet och därmed uppväga tendenser till ett mer monologiskt
samtal. Men det kräver ett aktivt arbete från seminariedeltagarna sida att
nyttja tillkomsten av nya former för kommunikation i en medveten och
önskvärd riktning.
Det sätt som Nelly leder samtalet vid seminarietillfälle C7 kan tjäna som
exempel i och med att hon regelbundet och konsekvent i chatten (och även
muntligt) uppmanar andra seminariedeltagare att närmare förklara vad de
menar. Nelly ställer i chatten frågor om på vilket sätt det som sägs äger
giltighet för aktuellt samtalstema, hon sammanfattar vad som sagts, driver
diskussionen vidare och responderar på ett stort antal samtalsinlägg100.
Om samtalsledare inte styr samtalet i en medveten riktning på det sätt
som Nelly gör, framstår de riktningar som inleder ett seminarietillfälle som
mönsterbildande och i stort bestående för seminariet som helhet. Det innebär att enskilda studerandes sätt att närma sig frågor om lärares arbete,
aktualiserade av deras uppgifter vid seminariet, tenderar att tillåtas fortgå
och även övertas av andra deltagare som en konsekvens av samtalens monologiska karaktär.
Närmast följer analysresultatet av samtal om aktuell uppgift vid nätbaserade seminarier, det vill säga den kategori samtal som urskilts som ett
andra samtalsområde skilt från samtal om pågående samtal. Dessa samtal
ringar ytterligare in seminariesamtals villkor för det tredje samtalsområdet
samtal om lärares arbete.

100

För ytterligare beskrivning, se under rubriken ”Samtal om aktuell uppgift som
riktningsgivare” senare i detta kapitel.
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Samtal om aktuell uppgift
Varje seminarietillfälle har en förhistoria i den förberedelse som de studerande ägnar sig åt. Det sker till stor del enskilt med stöd av de uppgiftskonstruktioner som anges i kursens studiehandledning, vilka alla studerande har tillgång till via lärosätets lärplattform. I förberedelsearbetet
har de studerande möjlighet att när så önskas ta kontakt med varandra,
något de emellanåt också förväntas göra, för att mötas i digitala studentrum101 vilka erbjuds i Adobe Connect via lärosätets portal. Naturligtvis är
det också möjligt för studerande att exempelvis via egna facebook-sidor102,
telefonsamtal och i de fall det är möjligt för nätstuderande att träffas i
fysiska möten förbereda sig genom att samtala om aktuell uppgift. Det är
också brukligt att ett seminarium avslutas med att deltagarna blickar
framåt mot nästa seminarieträff för att kort diskutera den uppgift som
gäller inför nästa seminarietillfälle.
När också studerande ges i ansvar att leda seminariesamtal, vilket gjorts
till en särskild uppgift inom ramen för den kurs där avhandlingens empiri
är hämtad, innebär det att en av de studerande i samband med inledningen
av varje seminarium presenterar sin tanke med hur seminariet är tänkt att
genomföras. Detta leder till ett mer eller mindre explicit samtal om seminariets aktuella uppgift och vad som förväntas ske. I de flesta fall delges
övriga någon form av dagordning med förslag till diskussionsfrågor och
mer konkreta uppgifter innebärande att den studerande som står i tur att
leda seminariet äger stort inflytande över hur studiehandledningens instruktion103 till seminariet ska tolkas och genomföras.
Samtal om de studerandes aktuella uppgifter bildar således en innehållslig ram för seminariesamtal om lärares arbete som de studerande har att
förhålla sig till, vilket gör att fokus skiftar mellan å ena sidan att föra ett
samtal om frågor kopplat till uppgiften som sådan och å andra sidan att
föra ett samtal om frågor om uppgiften som ett medel för att via dess kon101

Dessa studentrum är identiska med de seminarierum som de studerande träffas i
vid schemalagda seminarier. Skillnader i möjlighet att nyttja det digitala rummets
alla funktioner begränsas dock av användarens status som värd, presentatör eller
deltagare, vilket avgörs av de rättigheter som är knutna till respektive deltagares
inloggningsuppgifter.

102

Att vissa seminariegrupper skapar egna facebooksidor för sina studier framgår
av de studerandes samtalsinlägg.

103

Till de tre skilda seminarietillfällen som ingår i studien finns i kursens studiehandledning seminarieinstruktioner som anger respektive seminarietillfälles syfte
och innehåll. För en närmare beskrivning se under rubriken ”Samtal om lärares
arbete” i detta kapitel där samtalens innehåll vid de tre seminarietillfällena beskrivs
under tre underrubriker.
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struktion komma till ett samtal om lärares arbete. När de studerande möts
för att samtala med varandra kan samtalet därmed pendla mellan ett samtal med frågor vilka framstår som meningsfulla här och nu och ett samtal
om vad som med ett framåtblickande perspektiv ter sig meningsfullt att
samtala om. Nedan återges exempel som belyser skillnader i samtal om
seminariets aktuella uppgift.

Samtal om aktuell uppgift som medel eller mål
I samtalstemat104 ”Prat i personalrummet”(C4:9) där ett yrkesetiskt dilemma introduceras av Pia tar seminariegruppens seminarieledare ett aktivt
ansvar för att med stöd av uppgiften ge struktur åt ett utforskande samtal
och så långt som möjligt utreda vad dilemmat består i och vilka handlingsalternativ som står till buds. Pia som vid detta tillfälle aktivt efterfrågat
seminarieledarens stöd att reda ut dilemmat ställer ett flertal frågor (C4:10)
som är nära relaterade till den uppgift hon står inför, att också skriftligt
senare utreda problematiken. Hon säger bland annat:
Ja, vilka beskrivningar är det du menar är det jag ska få in dom i? Om jag
ska använda den här? Jag är så rädd att man skriver för mycket på varje
punkt. Men det kanske man inte kan göra?

och
När jag ska formulera problemet, jag tycker ju att problemet är, alltså ska
jag bara då skriva hur jag själv ska handla vid det problemet? Eller ska jag
skriva med där, att det är bristen på respekt och alltså ett förhållningssätt
som pedagogerna? Ska det med i problemformuleringen?

På det sätt samtalet utvecklas, där den initialt beskrivna situationen av
personal som samtalar om pedagogiska situationer i vilka barn förlöjligas,
öppnar uppgiftens struktur i ett första skede för en problematisering av hur
situationen kan förstås och hur lärare kan agera, medan samtalet i ett
andra skede övergår till frågor om hur det som kommit fram i samtalet kan
formuleras och dokumenteras.
Exemplet visar på att samtal om aktuell uppgift kan pendla mellan att
utgöra ett mål i sig, ett samtal som syftar till att studerande ska klara den
uppgift de står inför i lärarutbildningen eller att ett samtal om aktuell uppgift kan tjäna som ett medel för ett samtal om lärares arbete. I följande
avsnitt, under rubrikerna ”Samtal om uppgiften som hinder”, ”Samtal om
uppgiften som reträtt” och ”Samtal om aktuell uppgift tar över samtal om
lärares arbete” lyfts först fram exempel på samtal där uppgiften görs till
104

Se också ytterligare analys i kapitel nio under rubriken ”Synliggörande av vari
problemet består”.
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mål och senare under rubriken ”Uppgiften som riktningsgivare”, ges ett
exempel på hur samtal om aktuell uppgift verkar som medel för ett samtal
om lärares arbete.

Samtal om aktuell uppgift som hinder
Samtal om aktuell uppgift uppstår spontant som en konsekvens av att studerande ger uttryck för svårigheter att komma vidare i samtalet. Detta gör
samtal om aktuell uppgift till en strategifunktion i ett sökande efter att
finna meningsfullt innehåll att samtala om. När så sker kan ett samtal om
aktuell uppgift också i vissa fall liknas vid ett samtal om pågående samtal.
Samtal om aktuell uppgift kan således uppstå när ett tematiskt innehåll
upplevs som uttömt. Genom att då återvända till uppgiften, till dess konstruktion inklusive tankar om seminariets och avgränsade uppgifters syfte
eller på vilket sätt studerande har förberett sig inför seminariet, kan stöd
för fortsatt kommunikation sökas.
Det senare sker i följande exempel (E7:2) när Patricias telefon ringer och
hon stänger av sin mikrofon för en stund strax efter att hon har gett uttryck för sin förståelse rörande relationen mellan alla kursplanemål och
läroplanens övergripande mål. Patricias förståelse har för övriga deltagare
inte en uppenbar och direkt koppling till seminariets uppgiftskonstruktion,
vilket får Marit och Majken att inleda ett samtal om hur de förberett sig
inför seminariet och informera varandra om vad de tänkt på inför seminariet i relation till den uppgift de nu står inför. Den konkreta frågeställning de i denna stund har att förhålla sig till är formulerad av Maja som
vid detta seminarietillfälle fungerar som samtalsledare. Frågeställningen
lyder: ”Vilken eller vilka delar i lgr 11 kan vägleda oss?” och är formulerad i relation till gruppens uppgift att på ett övergripande plan förhålla sig
till frågan ”vad” som ska bedömas i pedagogiskt arbete. Följande dialog
utspinner sig mellan Marit och Majken i relation till vad Patricia sagt.
Marit: Nej, jag hängde inte riktigt med där, du får skriva det där sen, ja du
har redan gått. (Hon konstaterar att Patricia nu inte är med i samtalet)
Hängde du med i det där Majken?
Majken: Ja, det gick lite fort.
Marit: När jag tittade på de här olika ”vad” och ”varför” och ”hur” som
Maja (ohörbart).

Lite senare sägs följande.
Marit: Det har liksom jag tittat på och svarat på.
Majken: Hmm
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Marit: Hur har du gjort?
Majken: Ja, alltså precis, det som kan vägleda oss det är ju både kursplanerna och de här övergripande i läroplanen. Det är ju det som kan vägleda oss
vad det är som de ska uppnå och kunna tycker jag. Det är vad jag har förstått av det.
Marit: Ja precis, det är väl delarna i lgr 11 som ska vägleda oss.

Marit och Majken tar i detta fall avstamp i den konkreta frågan som presenterats inledningsvis vid seminariet istället för att försöka reda ut vad
Patricia menade med sitt samtalsinlägg. Senare i samtalet blir det också
uppenbart att de frågor som ställts som riktlinjer för samtalet får en stark
genomslagskraft trots att frågorna framstår som svårbegripliga för deltagarna. Istället för att samtala om det som uppenbarligen berör Patricia vid
detta tillfälle får frågeställningarna så som de är formulerade ett stort utrymme. Mycket tid läggs ned på att försöka förstå frågorna och hur det
som sägs i samtalet de studerande emellan kan sammanfattas inför gruppens redovisning av deras gruppsamtal.
Exemplet visar den styrande kraft en uppgiftskonstruktion kan ha, vilket
i detta fall leder samtalet bort från processer där de studerande konstruerar
egna tankar och omdömen för att istället försöka söka svar som i det
närmaste oavsett innehåll passar in i den frågeställning som konstruerats
av en i gruppsamtalet icke närvarande medstuderande. Vid detta tillfälle
växer också följande dialog fram.
Patricia: Jag kände att jag ville fördjupa det lite eftersom de övergripande
målen pratar man inte så väldigt mycket om, det var därför jag gjorde en utläggning som jag gjorde.
Majken: Men den utläggningen är väl väldigt bra på nästa fråga vad eleverna ska lära sig och vad är målet. Alltså vad menar Lgr? Vad är målet egentligen?
Patricia: Jag håller med dig där, jag har väl förekommit lite, håller helt med
dig.

Senare i samtalet när Patricia tagit över ansvaret att föra gruppens gemensamma anteckningar går Marit in och skriver i anteckningsfönstret varvid
Patricia undrar om någon tagit över skrivandet. Marit svarar då:
Jag var bara tvungen att sätta en överskrift på det vi skrivit förut, det blir så
rörigt annars. Jag hängde inte med riktigt när jag satt och skrev, ska vi prata
om summativ och normativ höll jag på att säga, det var i Liberg det stod om
det, bedömning, vänta nu ska vi se, jaha vi är där nere redan. (Refererar till
frågeställningar som finns på whiteboarden) Jag hänger inte med, jag tycker
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att det känns så ostrukturerat det här, jag får ingen ordning på någonting
känner jag.

Vad som framgår av dessa utsagor är att samtal om aktuell uppgift, när
den inte bidrar till att tydliggöra en riktning åt seminariesamtalet, riskerar
att hamna i ett här och ett nu med ett fokus i samtalet som saknar vidare
mening än att lösa den omedelbara studiesituationen. Det är ett samtal om
aktuell uppgift som riktas mot ett näraliggande intresse att producera anteckningar som senare kan presenteras, vilket som konsekvens innebär att
meningsfulla samtal om hur lärares arbete kan förstås, hålls tillbaka.
Uppgiften som hinder för ett samtal om lärares arbete får ytterligare ett
exempel vid samma gruppsamtal (E7:2) med samma studerande involverade när de stöter på nya svårigheter. Marit försöker denna gång förstå
innebörden av en annan diskussionsfråga ställd av Maja inför det pågående
gruppsamtalet. Frågan rör huruvida den dokumentations-, bedömningsoch betygssättningsproblematik som finns i olika ämnen eller inom olika
ämnesområden innehåller eventuella skillnader eller likheter och om dessa
kan identifieras när det kommer till vad som dokumenteras, bedöms och
betygssätts inom respektive ämne eller område. När Marit refererar till
frågan säger hon:
Mellan olika ämnen alltså mellan till exempel matte och svenska eller mellan olika åldrar eller? Jag fattar inte frågan, kan inte svara på den.

Majken ger därefter uttryck för vad hon misstänker att Maja menar med
hur frågan är ställd. När sedan Patricia ger sig in i samtalet och samtalet
övergår till ett samtal om lärares arbete (E7:7) ställer hon matematikämnet
i förhållande till andra ämnen och hävdar att matematiken skiljer sig från
andra ämnen:
(Matematiken) är mycket lättare att bedöma med hjälp av den summativa
bedömningen för att där kan vi ju konkret se vad de har förstått eller inte.

och
Om du har ett SO-projekt så handlar det ju väldigt mycket om en formativ
bedömning.

Marit reagerar starkt på Patricias inlägg och hävdar följande ståndpunkt
med emfas:
Det är mycket kritik som riktas just mot det sättet hur man bedömer matte
eftersom det blir så missvisande för man måste ha en helhet. Jag håller inte
med dig där att det är lättare med matte, jag tycker att det är svårt att bedöma i matte.
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Samtalsinläggen ges i en ordväxling, som här återges i begränsad omfattning, där det sker en förskjutning av innehållet i det samtalstema till vilket
samtalsinläggen har sin funktion. Patricia argumenterar i sitt samtalsinlägg
för att matematik som ämne är lättare att definiera, vilket följaktligen innebär att det relativt sett är lättare att bedöma elevers kunskaper i matematik jämfört med SO. Av Marits efterföljande samtalsinlägg framgår att hon
istället förhåller sig till de svårigheter som det innebär för en lärare att
kunna bedöma vad en elev kan i ett ämne som matematik.
Eftersom det är matematikämnet som används som exempel, tycks de
studerande för en stund uppfatta att de inte håller med varandra. En motsättning som Patricia säger sig uppskatta. Men eftersom de studerandes
olika samtalsinlägg tjänar sin funktion i förhållande till olika aspekter i
samtalstemat utan att de studerande vid detta tillfälle tycks uppfatta skillnaden, får också samtalet svårt att komma vidare. Problemet kan förstås
som att det råder oklarhet om uppgiften, det vill säga att en uppgift om
den inte förstås på samma sätt åtminstone initialt blir ett hinder för samtalets riktning.
Därmed inte sagt att en stunds förvirring, via ett samtal om pågående
samtal eller aktuell uppgift, kan öppna upp för nya infallsvinklar på ett
samtal om lärares arbete. I den lite mer laddade situation som uppstår
träder onekligen Marit fram och visar sig inför övriga deltagare i det att
hon sammankopplar matematikämnets komplexitet med egen erfarenhet.
Samtalet tar vid detta tillfälle dessutom en ytterligare riktning, möjligtvis
som en konsekvens av att oklarheter i samtalet inte reds ut, när Patricia i
ett informerande samtalsinlägg belyser matematikämnets komplexitetsnivå
som det framträtt för henne vid bedömning av nationella prov. Patricia
säger:
De bedömer de olika delarna separat, ja att det inte bara är en del som du
säger, så därför säger som jag säger just på grund av (ohörbart).

Marit avbryter Patricia och säger:
Jag tänkte så här på högre nivå om vi kommer förbi våra åldersgrupper, de
nationella proven ska väl inte vägas in i betygsomdömet?

I och med denna ytterligare förskjutning till ett nytt samtalstema (E7:8)
framstår uppgiften inte längre som ett hinder utan det är snarare avsaknaden av en uppgift som hindrar samtalsinläggen att få en funktion i förhållande till ett gemensamt bärkraftigt innehåll. Den potential som har vuxit
fram i samtalet för att samtala om skilda förståelser glider därmed snabbt
undan när samtalet inte får någon riktning, kanske som en konsekvens av
att de studerande upplever en osäkerhet om vad som skulle hända om olika

SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension I 181

förståelser alltför starkt bryts mot varandra. Kanske är det också en konsekvens av att de inte har tillgång till varandras kroppsspråk och möjligheten att kunna avläsa känslouttryck i den andres muntliga respons.
Det uppstår strax därefter i samtalet en näst intill symbolisk situation
när seminarieledaren som anslutit till gruppsamtalet bjuds in i samtalet för
att avgöra vad som gäller i den senaste frågan. I ett dialogliknande samtal
som följer mellan Patricia och seminarieledaren (Marit tycks i detta läge få
problem med ljudet) erhåller Patricia en bekräftelse på att de nationella
proven också kan ha en inverkan på betygsomdömen vilket får henne att
avsluta diskussionen med orden:
Nej vad bra, nej men vad bra då är vi överens. Ja.

Ovanstående händelsekedja uppstår när Maja som konstruerat de frågeställningar som bildar utgångspunkt för samtalet inte är närvarande. Det
kan säkerligen vara en bidragande faktor för gruppens svårigheter att
komma vidare från ett samtal om den aktuella uppgiften och samlas kring
ett samtalstema. Men ett samtal om aktuell uppgift kan även äga en funktion som reträttsamtal om samtal om lärares arbete blir komplicerat.

Samtal om aktuell uppgift som reträtt
I samtalstema (B7:20) tar ett samtal form, där de studerande lyfter fram ett
antal kritiska påståenden om på vilket sätt de själva bedöms inom ramen
för den kurs som de går. Alma säger exempelvis:
Just nu i den här kursen så tycker jag att det är högst märkligt att man, det
finns liksom betygskriterier för G och VG men man kan bara bli, man kan
bara få G på varje delmoment. Men i slutändan antar jag att man kan få
VG. Är inte det jädrigt märkligt att man inte kan få svar på det under arbetets gång så att säga?

Jerker instämmer i kritiken och säger:
Jag har tänkt lite på det där också, det känns lite som att, jag förstår en sån
där seminariegrej som vi har haft att man kanske ska skriva en sida och
lämna in. Ja det kanske man bara kan bocka av, det här är gjort nu. Alltså
det har man gjort. Men skriver man liksom en uppsats eller som hemtentan
liksom som typ tio sidor (ohörbart). Ja, det, det lägger man ner så mycket
jobb, då är det fan ens rättighet att man ska få reda på hur bra man har
gjort det.

De uttryck för frustration gällande den egna studiesituationen och de uppgifter som ingår i kursen följer efter att de studerande i ett längre gruppsamtal där tre skilda samtalsteman (B7:16, B7:17, B7:18) mynnat ut i fler
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frågor än svar rörande bedömning och betygssättning105. När så samtalet
om en generell problematik går i stå drar Alma en parallell till deras egen
studiesituation varvid de studerande överger den problematisering av bedömningsfrågor de nyss ägnat sig åt för att istället uttrycka en distinkt
kritik.
Samtal om aktuell uppgift får i denna situation karaktär av reträtt där
de studerande kan uttrycka sin frustration utan att behöva väga in eget
ansvar. I så måtto kan i detta fall samtalet om den aktuella uppgiften förstås som en konsekvens av ett samtal om lärares arbete.
Men även det motsatta förekommer, det vill säga att upplägget för seminariet leder till att lärares arbete samtalas om som en uppgift inom ramen för lärarutbildning. Nästa avsnitt avser att belysa ett samtalstillfälle
när så sker.

Samtal om aktuell uppgift tar över samtal om lärares arbete
Inför kursens sista seminarietillfälle har de studerande i uppgift att presentera sitt arbete med elever som genomförts under kursens verksamhetsförlagda del, där instruktionen (Studiehandledning 2011, 2012) anger att
detta ska göras ”med stöd av instruktionerna för slutuppgiften”.
I seminariegrupp A kommer de studerande överens med seminarieledaren om en uppläggning av seminariet som innebär att var och en inför seminariet läser varandras utkast till text som de arbetar med inför inlämningen av den enskilda slutuppgiften. Med särskilt fokus på ett av arbetena
ges varje studerande ansvar för att presentera en medstuderandes text och
leda ett samtal om vederbörandes arbete.
Med långa informerande samtalsinlägg redogör sedan var och en för någon annans genomförda arbete där den studerande som ansvarat för genomfört arbete i vissa fall kompletterar och förtydligar den bild av arbetet
som presenteras. I de diskussioner som sedan följer efter en presentation,
där de studerande uttryckligen ser sin roll som att agera kommentator på
en text, framträder ett mönster där färdigställandet av skrivuppgiften görs
till mål för samtalet. Lena säger bland annat följande om Mats text (A8:4):
Jag tänkte på i slutet där du skriver om, ska vi se var jag hade, där, lite
grann när du fick lösa problemen med att kanske inte alla var med i gruppen och ja, lite grann där så hade du jättebra frågor kring just grupparbete,
och liksom löste ju dom problemen på ett jättebra sätt tyckte jag. Där det
var väl kanske ett, en jättebra sak att ta till. Kanske man i början på dom
här jättebra frågorna som du hade, vad dom ska ta reda på och så vidare att
105

Samtalet analyseras i kapitel nio under rubriken ”Med uppmärksamhet på en
idealiserad bild av lärares arbete”.
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man också där då om dom är ovana vid grupparbete att man kunde ha tagit
det då. Men det är ju en sak i planeringen att ta det sen på ett sånt sätt
tyckte jag var väldigt väldigt bra. Ja, du har skrivit och benat upp planering,
utförande, reflektion, jag tycker att det är en lätt text att läsa, det är bra
bakgrund på dina tankar och fakta som du har tagit med som visar ditt val
av arbete. Du har pratat med VFU-läraren och liksom, var är eleverna och
så vidare. Sen tänkte jag, just när du skriver om svenska och geografidelen
så kanske jag känner att det är lite, det kanske ska synliggöras lite mer just
den här geografidelen i texten, hur ni har jobbat utifrån den.

Det sätt som Lena talar om Mats arbete vid detta seminarietillfälle går igen
i samtalet om övrigas genomförda arbete med elever, det vill säga att den
studerande som kommenterar texten i stort ger uttryck för att det var ett
intressant arbete, att den som agerat lärare tycks ha gjort det på ett bra sätt
men att texten kan förtydligas i några avseenden och framförallt kopplas
till kursens litteratur.
Samtalet om de lärarstuderandes arbete som lärare i verksamhetsförlagd
utbildning får därmed ett innehåll som gör samtalet till ett samtal om den
aktuella skrivuppgift som de studerande står inför i slutet av kursen. Endast indirekt lyfts i samtalet emellanåt fram studerandes tankar om arbetet
som lärare, exempelvis när Laila kommenterar Märtas text (A8:8):
Jag tycker du i det stora hela så har du gjort ett jätte jättebra jobb Märta så
det väldigt (ohörbart) mycket tydligare också tycker jag. Det jag, det jag
tycker är jättebra är att du framhäver att du kritiskt granskar ditt arbete och
just det här med val av material också, för jag kan ibland, jag tycker att den
svåraste biten det är ju (att) anpassa material och undervisning efter den
nivå som eleverna ligger på och du skrev ju också att eleverna, ja du var lite
osäker i det (ohörbart) lärandet. Just det här med att, det framstår ju liksom
det här är ju för den här årskursen och så vidare men ibland så är det inte,
det så tydligt för eleverna. Jag menar man måste ju kunna se liksom vilken
nivå ligger eleverna på, passar det här materialet, passar det inte och det
tycker jag att du framhäver också bra i ditt lärande.

Att uppgiften för seminariet görs till ett mål i sig istället för ett medel för
ett samtal om lärares arbete är också ett mönster som vid detta seminarietillfälle präglar seminarieledarens kommentarer av de studerandes samtalsinlägg.
Men att uppgiften och ett samtal om aktuell uppgift också i kontrast till
ovanstående exempel kan vara ett stöd för samtal om lärares arbete framgår härnäst.
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Samtal om aktuell uppgift som riktningsgivare
Initiativ till samtal om seminariets aktuella uppgift tas i regel av den deltagare som för tillfället getts en formell roll att leda samtalet. I rollen som
samtalsledare ligger att stimulera övriga deltagare till ett aktivt deltagande,
vilket tar sig olika uttryck. När samtalsledare Nelly vid ett seminarietillfälle
(C7) exempelvis efter en rast påkallar andras uppmärksamhet har det redan föregåtts av att hon före rasten gett deltagarna förslag på innehåll att
diskutera efter rastens slut. Nelly ställde sig då bland annat undrande över
hur det ser ut med bedömning i förskola och skola och om föräldrar gärna
vill veta vad deras barn bör och kan utveckla. Hon ställer då en fråga om
hur man ”möter det”? När sedan seminariesamtalet återupptas efter pausen utvecklar Nelly resonemanget genom att säga följande:
Ja, idag skulle det ju handla om bedömning och utvärdering i förskola och
skola. Och i texten "Stödja och styra, om bedömning av yngre barn" så står
det bland annat på sidan 17 just om den här andra aspekten av, när man för
dokumentation kring barn. Dom skriver där att många hävdar att mer test,
dokumentation och bedömning behöver införas för att i god tid fånga upp
och stödja barn med störst behov, samtidigt som de resurssvaga tycks bli de
mest utsatta i bedömningssituationer. Och det där är ju en vinkel som lyfts
många gånger och som pedagoger funderar mycket kring. Just hur om vi då
inte får dokumentera barnen mot mål och under dom här lite konservativa,
som jag uttryckte tidigare, rubrikerna mot det här åldersadekvata och ja,
kategoriserande. Hur ska vi se de barn som behöver ses, som kanske behöver extra stöd? Hur tänker ni runt den biten, med tanke på att det har skett
en förändring i läroplanen ikring på hur vi ska se på barnen i verksamheten
och som individer?

Nelly får efter dessa introducerande ord genast respons av Miriam som
klickat på handuppräckningssymbolen och inleder med orden: ”Alltså jag
funderade lite allmänt kring, jag har tänkt mycket på det här för jag tycker
att det är en ganska svår fråga.” Av samtalet framgår att samtalsledarens
sätt att introducera uppgiften omedelbart slår an till en problematik som
Miriam är den första att finna det meningsfullt att diskutera. Den problematik som Nelly presenterar triggar i detta fall i gång ett samtalstema som
domineras av både informerande och argumenterande samtalsinlägg.
I det efterföljande samtalet är det också tydligt att Nelly försöker återföra samtalet till den problematik hon introducerat, när exempelvis berättande samtalsinlägg utan tydlig funktion för uppgiftens innehåll och syfte
framförs. Nelly aktualiserar således på nytt det som samtalet om aktuell
uppgift tidigare handlat om i ett chattinlägg när hon kommenterar Marias
samtalsinlägg om sitt barns situation i skolan och skriver ”Men hur ’bedöms’ detta, Maria.” Marias samtalsinlägg övergår därefter till en mer
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argumenterande funktion, förvisso i förhållande till en annan problematik
och en utbildningspolitisk diskussion om flexibel tidpunkt för elevers skolstart. Maria hänvisar i sitt inlägg till tidigare forskning som säger att barn
födda sent på året får svårare att komma till sin rätt i bedömningssituationer, vilket visar sig i betygssättning.
Efter Marias samtalsinlägg uppstår en stunds tystnad varefter Nelly kontrollerar om Miriam vill säga något eftersom hennes handuppräckningssymbol är aktiverad. Miriam klickar bort sin uppsträckta hand varpå Nelly
återigen tar stöd i ett samtal om aktuell uppgift och till den litteratur som
lästs inför seminariet:
Men hur ska man då bemöta det här, om man återgår till frågan som ledde
oss in på den här diskussionen, hur ska man bemöta just det här att vi inte
då får bedöma barnen i förskolan, om du ska vara rent hård för i WehnerGodées skriver så hon med hänvisning [---].

Exemplet återspeglar hur, i detta fall samtalsledare Nelly, tar stöd i ett
samtal om aktuell uppgift för att på ett återkommande sätt återföra diskussionen och vidmakthålla en riktning i samtalet om lärares arbete. I exemplet får med andra ord samtal om aktuell uppgift funktion som medel
för ett övergripande syfte att samtala om lärares arbete.

Villkor för samtal om lärares arbete som en följd av samtal om aktuell
uppgift
Hur uppgifter konstrueras och hur studerande i samtal om aktuell uppgift
rekonstruerar dessa har återverkningar för den riktning och därmed de
villkor som skapas för samtal om lärares arbete. Det visar sig bland annat i
skilda fokus på uppgiften som mål i sig inom ramen för utbildningen alternativt som medel för samtal om lärares agerande i yrkesrelaterade pedagogiska situationer.
Samtal om aktuell uppgift som mål uppträder exempelvis när uppgiften
blir ett hinder för de studerande, där samtalet i huvudsak syftar till att
komma förbi uppgiften. När så sker riskerar de studerandes strävan att
successivt riktas mot att i stunden klara av aktuell uppgift. Det kan handla
om att ha något att säga när grupperna återsamlas för redovisning av ett
gruppsamtal eller att veta hur man som studerande ska ta sig an en skrivuppgift. Samtal som mål kan också uppträda i situationer där samtalet om
lärares arbete blir alltför komplicerat och i upplevelser av förvirring där
uppgiften inte bidrar till ökad förståelse, vilket istället kan få de studerande
att i samtalet sätta fokus på uppgiften och kritiskt ifrågasätta dess giltighet.
Uppgifters konstruktion i kombination med samtal om aktuell uppgift
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skapar i och med detta villkor för möjligheter att föra samtal om lärares
arbete.
Dessa villkor förändras radikalt när samtal om aktuell uppgift mer
tjänstgör som medel för ett samtal om lärares arbete. Det rör sig då om ett
mycket mer svårupptäckt samtal eftersom samtalet som sådant strävar mot
ett annat samtal bortom uppgiften. Samtalet om aktuell uppgift som riktningsgivare kan i det avseendet liknas vid ett finger som pekar ut en riktning, innebärande att det inte är fingret som uppmärksammas. Däremot
uppstår då och då i seminariesamtal tillbakablickar på uppgiften som exempelvis när Patricia avslutar sitt samtalsinlägg med följande ord (E7:4):
Den här artikeln handlar om vad som bedöms och därigenom vad som inte
bedöms och då är det frågan om att vi, jag upplever att vi ska fokusera här
vad vi faktiskt bedömer, det ska handla om att vi ska vara medvetna om vad
vi bedömer. Jag tror att det är därför vi har den här diskussionen.

I de stunder där studerande förmår uppfatta meningen med en uppgift som
medel för samtalet om lärares arbete och framtida yrkesutövning, uppstår
också värdefulla villkor för detta samtal.

Samtal om lärares arbete
I analysarbetet av lärarstuderandes samtal om lärares arbete framkommer
en stor dominans av informerande samtalsinlägg och även en stor andel
argumenterande samtalsinlägg medan berättande samtalsinlägg mera sällan
kunnat identifieras. Samtidigt finns i seminariesamtalen om lärares arbete
en betydande mängd informerande samtalsinlägg och även ett antal argumenterande samtalsinlägg som äger likhet med vad som skulle kunnat kategoriseras som berättande samtalsinlägg.
En tendens till mönster i fördelningen dem emellan som kunnat spåras
är att argumenterande samtalsinlägg ökar i omfattning när samtalet om
lärares arbete förs i mer generella termer, det vill säga där innehållet i lärares arbete omtalas skilt från pedagogiska situationer. Denna tendens till
mönster äger sin motsvarighet i att lärarstuderande uttrycker berättande
samtalsinlägg betydligt oftare i samtal om lärares arbete som förhåller sig
till konkreta företeelser, som när studerande redogör för pedagogiska situationer de själva ansvarat för. Detta gäller även de informerande samtalsinlägg som äger likhet med berättande samtalsinlägg, det vill säga att de
också ökar i omfattning när pedagogiska situationer omtalas. Men även i
dessa samtal med mer konkreta återgivningar av lärares arbete finns argumenterande samtalsinlägg närvarande.
Ett tydligare mönster uppstår när skilda samtalsinläggs funktion analyseras i förhållande till ett syfte och en riktning som samtalsinläggens olika
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funktioner svarar mot. Genom att i analysarbetet utreda vad studerande
förhåller sig till när de berättar, informerar och argumenterar har dels från
samtalsområdet samtal om lärares arbete 101 samtalsteman urskilts, dels
har dessa kunnat kategoriseras som antingen presenterande eller utforskande till sin riktning. Den skiljelinje som tidigare redovisats, som ett analysresultat av samtal om aktuell uppgift, där uppmärksamhet antingen sätts
på uppgiften som mål eller medel äger med andra ord sin motsvarighet i
presenterande respektive utforskande samtal.
Närmast följer en sammanfattande beskrivning av de samtalsteman som
identifierats och hur dessa kategoriserats vid kursens fjärde, sjunde och
åttonde seminarietillfälle106.

Samtal om yrkesetiskt problematiska situationer i lärares arbete
I samband med seminarietillfälle fyra redovisar de studerande en egen genomförd intervjuundersökning av lärare och skolledare om hur yrkesetik
tolkas och förstås på de studerandes VFU-skolor. Av de sex samtalsteman
som urskilts där de studerande redovisar sina undersökningar har fyra av
dessa kategoriserats som presenterande samtal (B4:6, C4:13, D:13, E4:3).
Som en konsekvens av resultatredovisningarna växer i ett fall två utforskande samtal fram i seminariegrupp E. I dessa samtalsteman står lärares
ensamma ansvar (E4:4) och handlingsutrymme (E4:6) i fokus.
Till seminarietillfälle fyra har de studerande också i uppgift att introducera ett yrkesetiskt dilemma och med dessa som utgångspunkt samtala om
vari dilemman består, vilka handlingsalternativ som kan finnas och försöka
komma fram till ett ställningstagande. De samtal som växer fram som en
konsekvens av uppgiften domineras i sin helhet av utforskande samtal,
närmare bestämt i 21 samtalsteman av totalt 24107, där 16 av dessa samtalsteman dessutom kategoriserats som utforskande samtal med framträdande omdömesbildning. Alla samtalsteman har gemensamt att de av studerande uppfattats som yrkesetiska dilemman, vilka de inom ramen för
utbildningen finner angeläget att samtala om.
Vid det fjärde seminarietillfället urskils även ytterligare fyra samtalsteman, tre med presenterande riktning där en bild av en skola i kaos presenteras (B4:4), där en studerande uttrycker att det finns ännu svårare dilemman (B4:7) och där en studerande ger uttryck för att det saknas språk för
yrkesetisk kunskap (C4:5) samt ett utforskande samtal om läshastighetstest
(E4:7). Dessa fyra samtalsteman uppstår i en inledningsfas av seminariet
106

Se bilaga 3-7 för en sammanställning av alla 101 identifierade samtalsteman.

107

Dessa 24 samtalsteman specificeras inte närmare här, se seminarietillfälle fyra i
bilaga 3, 5, 6 och 7.
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eller efter rast när studerande ges möjlighet att mer fritt ta upp något som
upplevs som angeläget.
Sammantaget utmärker sig seminarietillfälle fyra genom att innehålla totalt sett 34 samtalsteman av vilket merparten, det vill säga 24, kategoriserats som utforskande. Innehållet för dessa samtal är genomgående relaterade till yrkesetiska frågor.

Samtal om bedömningsfrågor i lärares arbete
Inför seminarietillfälle sju förbereder sig de studerande för ett samtal som
enligt studiehandledningen syftar till att fokusera specifika frågor riktade
till den skolform som studerande utbildar sig för, då med avseende på ämnesdidaktik, dokumentation, bedömning och betygssättning. Av instruktionen framgår att de studerande kortfattat ska redovisa hur de i samband
med sin verksamhetsförlagda utbildning ”hanterat dessa aspekter av det
pedagogiska arbetet” och att seminariet på så sätt tjänar som stöd inför
kursens slutuppgift.
Seminariegrupp A tar vid seminariet utgångspunkt i sina egna pågående
arbeten tillsammans med elever, vilket leder till sex presenterande samtal
(A7:3, A7:5, A7:6, A7:7, A7:8, A7:9), där var och ett av dessa samtal huvudsakligen består av en presentation av det arbetsområde som de studerande arbetar med. Presentationerna domineras av informerande samtalsinlägg med berättande och argumenterande inslag. Studerande återger vad
som gjorts på olika lektioner, där de emellanåt ger skäl till sitt agerande,
bland annat med referens till didaktisk litteratur som inspirerat dem. I
anslutning till detta lyfter de studerande i generella ordalag upp hur de
dokumenterat elevernas kunskaper och att bedömningar gjorts i förhållande till respektive arbetsområdes mål och, i ett par fall, till pågående
process.
I de fyra andra seminariegrupperna B, C, D och E framträder totalt 40
olika samtalsteman, där de flesta utvecklas ur mer generellt hållna resonemang om lärares arbete. I sju samtalsteman sätts frågor om bedömning i
relation till dokumentation, där tre av dessa kategoriserats som presenterande samtal (D7:10, D7:11, D712). En bidragande orsak till samtalsinnehållet är att den studerande som agerar samtalsledare efterfrågar andra
studerandes erfarenheter av hur det ”ser ut” med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram på de olika VFU-skolorna. De fyra samtalsteman som kategoriserats som utforskande tar i två fall utgångspunkt i studerandes egna funderingar av begreppet bedömning (B7:4, B7:9) och i ett
fall utifrån de konsekvenser en inspektion kan ha för en skola (B7:16). Det
fjärde utforskande samtalstemat växer fram ur en beskrivning av hur
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dokumentation av barn i förskolan används för att informera föräldrar om
barnens aktiviteter (C7:5).
I 18 av de 40 olika samtalsteman som identifierats förhåller sig dessa till
frågor om bedömning i relation till måluppfyllelse och betygssättning.
Knappt hälften av dessa, åtta stycken, karaktäriseras av presenterande
samtal om var information finns om vad som ska bedömas (E7:4, E7:5),
huruvida nationella prov är betygsgrundande (E7:8), hur regelverket ser ut
gällande betygssättning (D7:14), att bedömning av elever kräver en tolkning av lärare (E7:6), exempel på vad som i praktiken bedöms (E7:9),
skillnader mellan förskola och skola med avseende på bedömning (E7:13)
samt om lärares erfarenhet har betydelse för vad som bedöms (B7:38).
Av de 18 samtalsteman om bedömning, måluppfyllelse och betygssättning har också tio utforskande samtal identifierats där dessa till sitt innehåll utforskar kunskapskrav (D7:6), relationen mellan övergripande mål
och kunskapsmål (E7:3), lärares kunskap om betyg och bedömning
(E7:17), elevers självvärdering (D7:9), utvecklingssamtal (C7:4), vad som
ska bedömas (B7:17, B7:31, C7:12), samt ansvar för bedömning (C7:13)
och bedömningens konsekvenser (E7:14).
Av återstående 15 samtalsteman återfinns två utforskande samtal om
bedömningens politiska dimension (E7:15) respektive den påverkan som
skolors utvecklade vanor kan ha på lärares arbete (B7:18) och 13 samtal
vilka knyter an till didaktiska frågor. Sju av dessa har kategoriserats som
presenterande och sex som utforskande samtal.
De sju presenterande samtalen innehåller samtalsteman om betygskriterier, vilka styr provkonstruktioner och arbetsområdens planering (B7:28),
hur bedömning och dokumentation kan tillämpas vid läsinlärning (C7:3),
skillnader i skolämnen med avseende på formativ och summativ bedömning (E7:7), lämpliga metoder i matematikundervisning (E7:12) och betydelsen av elevers motivation (E7:11) samt att studerande med utgångspunkt i en pedagogisk situation framför argument för att aktiviteter måste
bedömas utifrån dess syfte (C7:9) och att aktiviteter måste ta utgångspunkt
i elevers förförståelse (C7:14).
Slutligen i sex samtalsteman där en bedömningsproblematik knyts till
didaktiska frågor i utforskande samtal diskuterar de studerande formativ
och summativ bedömning (E7:10), bedömningens olika syften (E7:16),
skilda förhållningssätt till teknikanvändning i pedagogiska situationer
(C7:8), hur både svaga och starka elever tenderar att glömmas bort (D7:8),
läxors vara eller inte vara (D7:13) samt frågor om skilda krav på bemötande och stimulans för olika elever (C7:10).
Sammantaget finns vid seminarietillfälle sju ett stort antal samtalsteman
som i ett flertal fall, som en konsekvens därav, har en begränsad omfatt-
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ning. Innehållsmässigt kan konstateras att bedömningens fokus på frågor
om dokumentation och måluppfyllelse dominerar i samtal knutna till de
yngre barnens skolformer och att frågor om måluppfyllese och betygssättning på motsvarande sätt dominerar när det handlar om äldre barns skolgång. Bedömning som en fråga knuten till didaktisk planering förs däremot
i begränsad omfattning. Fördelningen mellan presenterande och utforskande samtal fördelar sig relativt jämt förutom när utgångspunkt för samtalen tas i eget genomfört arbete i samband med verksamhetsförlagd utbildning. När så sker, framträder alla samtal som presenterande.

Samtal om eget genomfört arbetsområde
Vid kursens sista seminarium står de studerandes genomförda arbete vid
VFU-skolan i fokus. De studerande förväntas vid detta tillfälle att ge en
muntlig framställning av genomfört arbete tillsammans med elever, innebärande att var och ens arbete tilldelas en viss tid vid seminariet för presentation och diskussion. Syftet med seminariet är enligt studiehandledningen
att de studerande ska ta del av andras erfarenheter och få respons på egna.
Även vid detta seminarietillfälle tar seminariegrupp A ett eget grepp om
uppgiften på så sätt att de studerande tilldelas en uppgift att läsa andra
studerandes texter som behandlar genomfört arbete vid VFU-skolan och
sätta fokus på dessa texter108. Denna omständighet har resulterat i att endast ett kortare samtalstema från detta seminarietillfälle med denna grupp
har kunnat identifieras som ett samtal om lärares arbete. Samtalstemat
(A8:9) innehåller ett presenterande samtal om hur det centrala innehållet
ska förstås i förhållande till de krav som kursmål ställer på elever.
I de tre109 återstående seminariegrupperna B, D och E har 20 samtalsteman identifierats, alla som presenterande samtal, vilket innebär att seminarietillfälle åtta i sin helhet endast innehåller presenterande samtal110. Indelningen i samtalsteman har gjorts utifrån att de studerandes presentationer i
stort sett genomgående utgörs av längre, emellanåt upp till 20 minuter
långa, informerande samtalsinlägg. Inrymt i dessa informerande samtalsinlägg finns därför också antingen mer berättande inslag eller mer argumenterande inslag, vilket förändrar och skapar skillnader i samtalens presenterande riktning. Som ett sammanhållande tema inom ramen för respektive
arbetsområde finns dessutom varierande tankar rörande skilda aspekter av
108

Se tidigare analys under rubriken ”Samtal om aktuell uppgift tar över samtal om
lärares arbete” i detta kapitel.
109

Seminarietillfället från grupp C spelades inte in.

110

Dessa 20 samtalsteman specificeras inte närmare här, se seminarietillfälle åtta i
bilaga 4, 6 och 7.
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lärares arbete. Men dessa ges en mer undanskymd betydelse i förhållande
till de studerandes uppgift och ambition att presentera en översiktlig bild
av genomfört arbete tillsammans med elever på VFU-skolan.
Sammantaget framträder med andra ord en enhetlig bild av samtalens
riktning som presenterande vid seminarietillfälle åtta, där innehållet utgörs
av en presentation av respektive arbetsområde.

Sammanfattning av samtals villkor, innehåll och riktning
Resultatet av forskningsfråga 2a visar att det i nätbaserade seminariesamtal
skapas särskilda villkor för kommunikation som driver samtalet i en monologisk riktning. Detta som en konsekvens av minskad variation och avsaknad av kommunikationsformer för samtalet. Samtidigt finns vid nätbaserade seminarier också en ökad variation och tillkomst av nya former för
kommunikation som förnyar och möjliggör utökade förutsättningar att
understödja muntliga seminariesamtal.
I en första analys av samtalens innehåll framkommer att dessa sker i
förhållande till tre olika samtalsområden som kategoriserats som i) samtal
om pågående samtal, ur vilka nätbaserade samtals villkor framförallt kunnat identifieras. I ett andra samtalsområde som kategoriserats som ii) samtal om aktuell uppgift, har därefter ytterligare villkor kunnat urskiljas för
samtals villkor i det tredje samtalsområdet iii) samtal om lärares arbete.
Analysresultatet visar att det i samtal om aktuell uppgift uppstår en skiljelinje mellan att samtala om uppgiften som ett mål inom ramen för utbildningen eller som ett medel för ett samtal om lärares arbete.
Analysresultatet av det tredje samtalsområdet, samtal om lärares arbete,
ger därefter svar på forskningsfråga 2b, som resulterat i att det vid tre
skilda seminarietillfällen i fem olika seminariegrupper kunnat urskiljas 101
olika samtalsteman. Dessa samtalsteman varierar till sitt innehåll mellan
olika seminariegrupper men äger samtidigt en likhet i att de flesta samtal
vid seminarietillfälle fyra och åtta tar utgångspunkt i konkreta pedagogiska
situationer, medan merparten av samtal vid seminarietillfälle sju tar utgångspunkt i mer generella frågor kopplade till lärares arbete. Innehållsmässigt handlar seminarietillfälle fyra i huvudsak om yrkesetiska frågor,
seminarietillfälle sju om bedömning och seminarietillfälle åtta om studerandes genomförda arbete som lärare i verksamhetsförlagd utbildning.
Slutligen visar analysresultatet att det råder samband mellan å enda seminariets villkor som en konsekvens av att dessa sker på nätet i kombination med de sätt som samtal om aktuell uppgift kommuniceras och å andra
sidan att samtal om lärares arbete kunnat kategoriseras som presenterande
eller utforskande. Det är en skiljelinje mellan presenterande och utforskande samtal som ger svar åt forskningsfråga 2c.
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Analysen visar att presenterande samtal understöds av en minskad variation och avsaknad av former för kommunikation eftersom villkor i nätbaserade seminarier driver samtalet i monologisk riktning när former som
stödjer interaktiva processer försvinner. Det presenterande samtalets performativa riktning står följaktligen väl förenligt med seminariesamtal i
nätbaserad utbildning, vilket förstärks av ett samtal om aktuell uppgift
som mål.
Parallellt framkommer också av analysen att nätbaserade samtal äger en
möjlighet att understödja utforskande samtal med stöd av en samtidig
ökad variation med förnyade former för kommunikation. En ökad variation av former för kommunikation vid nätbaserade seminariesamtal kan
förvisso leda till en uppsplittring i flera samtal som bidrar till en presenterande riktning, men analysresultatet visar samtidigt att en aktiv användning av framförallt chatten, som ett redskap att stödja det muntliga samtalet och ge förutsättningar för utforskande samtal, kan ge chattinläggen en
överordnad ställning som driver och ger riktning.
Det utforskande samtalet tenderar i sådana situationer att vara betjänt
av att studerandes samtalsinlägg vid utforskande samtal drivs i monologisk
riktning eftersom det avtvingar deltagarna vid seminariet att utveckla sina
informerande och argumenterande samtalsinlägg, vilket förstärks av ett
samtal om aktuell uppgift som medel.
Resultatet ovan ger förutsättningar för avhandlingsarbetets fortsatta
analys och ambition att svara på forskningsfråga 2d – Vilka sammanhang
skapas i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap? Resultatet av detta
analysarbete presenteras i nästkommande kapitel nio.
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Kapitel 9 Resultat – omdömesbildande processer
För att ge svar på forskningsfråga 2d – Vilka sammanhang skapas i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap? – presenteras i detta kapitel analysresultatet av skilda omdömesbildande processers innehåll och riktning vilka
urskilts ur tidigare identifierade samtalsteman om lärares arbete. I samspel
med föregående kapitels resultatredovisning ger därmed detta kapitels analysresultat svar åt den empiriska undersökingens syfte att skapa kunskap
om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade
seminariesamtal.
Föreliggande resultat, som tagit utgångspunkt i att samtal kunnat kategoriseras som presenterande respektive utforskande111, återges i form av en
presentation av fyra centrum för omdömesbildande processer som konstruerats med stöd av både en innehållsanalys och en analys av samtals riktning. De fyra centrum för omdömesbildande processer som konstruerats
benämns som i) ett existentiellt centrum, ii) ett performativt centrum, iii)
ett kritiskt centrum samt iv) ett professionellt centrum.
Kapitlet har strukturerats i fyra olika delar där respektive centrum först
bestäms med stöd av en sammanfattande beskrivning av analysresultatet. I
ett andra steg belyses lärarstuderandes samtal om lärares arbete med stöd
av exemplifierande analyser. Slutligen värderas varje konstruerat centrum
för omdömesbildande processer i förhållande till de kriterier för önskvärda
seminariesamtal i lärarutbildning, vilka tidigare tagits fram112 i enlighet
med perspektivet lärarskapets moraliska dimension.
Avslutningsvis ges i kapitlet en sammanfattande översikt av analysarbetets resultat och konstruktionen av fyra centrum för omdömesbildande
processer när lärares arbete kommuniceras vid seminariesamtal i lärarutbildning.

Existentiellt centrum för omdömesbildande processer
Omdömesbildningens centrum, benämnt existentiellt centrum, formas av
lärarstuderandes presenterande samtal med berättande inslag där indirekta
och direkta uttryck uppmärksammar i vilken utsträckning de är lämpade
inför uppgiften att agera som lärare.

111

Se kapitel åtta.

112

Se kapitel fyra under rubriken ” Kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete”.
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Den omdömesbildning som möjliggörs i ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer utgörs av presenterande samtal med berättande
inslag. I detta centrum är omdömesbildande processer centrerade kring
frågeställningar som till stora delar handlar om de studerandes förmåga att
agera som både studerande och lärare och ytterst om de med sina förmågor
är lämpade att axla ett ansvar som lärare eller ej.
Presenterande samtals reflektionsriktning, när berättande inslag framträder, överensstämmer i vissa fall med reflektionsriktningskategori ett –
ett tillbakablickande spontant och rutinmässigt vardagstänkande – där en
förhållandevis oproblematiserad bild av lärares arbete utgör fond. I denna
typ av samtal aktualiseras inte frågor om pedagogiska situationers inneboende osäkerhet eller motstridigheter i lärares arbete. Här finns inte någon
närmare diskussion om didaktiska handlingsalternativ eller moraliska
ställningstaganden. Med en stor andel berättande samtalsinlägg framställs
indirekt komplexiteten i lärares arbete som låg. Via studerandes informerande samtalsinlägg med berättande inslag befästs i dessa samtal omdömen
som implicit finns närvarande i återberättandet av genomfört arbete.
Vidare genereras mestadels kommentarer från övriga seminariedeltagare
om vederbörandes förmåga att redovisa sin uppgift och att utföra sitt arbete som lärare, innebärande att samtal växlar reflektionsriktning till att
uppmärksamma, i mer explicita omdömesbildande processer, lärarstuderandes personliga förmågor. Samtal överensstämmer när så sker med
reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva.
Ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer formas också
av presenterande samtals berättande samtalsinlägg när studerande explicit
ger uttryck för en värdering av eget arbete som lärare, vilket även det svarar mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på
de studerande själva – i relation till lärares arbete. Med fokus på krav och
utmaningar som lärarstuderande står inför stimuleras de, via berättande
samtalsinlägg, att ge uttryck för både positiva och kritiska omdömen riktade mot sig själva.
Sammantaget framträder vid presenterande samtal med berättande inslag således två mönster för omdömesbildande processer i ett existentiellt
centrum. Gemensamt för dessa mönster är att de studerande har möjlighet
att förhålla sig till frågor om huruvida de är lämpliga som lärare och om de
förstått vad det innebär att agera på ett sätt som de uppfattar som rätt
samt om de inom ramen för utbildningen kan få ett godkänt betyg.
Nedan lyfts dessa två mönster fram med stöd av ett antal exempel där
presenterande samtal med berättande inslag landar i reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva – för att
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belysa förekomsten av omdömesbildande processer i ett existentiellt centrum.

Med uppmärksamhet på detaljerat händelseförlopp
I samband med att Mona redovisar ett arbetsområde med elever i förskoleklass och årskurs ett riktar hon sin uppmärksamhet på detaljer i ett händelseförlopp. Monas presentation av ”Arbetsområde: Livet förr” (D8:5) har
en reflektionsriktning som överensstämmer med kategori ett – ett tillbakablickande spontant och rutinmässigt vardagstänkande. Mona säger exempelvis:
Och då hittade jag ett gammalt flygfoto från femtiotalet så jag började då
med den här bilden på lektionen. Då jag fick se om dom kände igen, men
det gjorde ju dom så klart och så det här om dom såg skillnader på hur det
är nu och hur det var då och då tyckte dom ju att vägarna såg så där ut.
Dom var liksom smalare där och dom kunde inte se några gatlampor så här.
Sen fortsatte jag med att visa bilder på barn förr i tiden, kanske mormor och
morfar såg ut, när de var små? (Mona scrollar fram ett antal bilder på
whiteboarden.) Om dom kunde se några skillnader, dom tyckte ju kläderna
såg annorlunda ut, att flickorna hade ju, de flesta flickor hade kjol kunde de
se, och så här då, och så visade jag en bild på ännu äldre barn, deras mormor i sin tur och så här då, och hur skolan såg ut förr, om dom kunde se
några skillnader. Dom tyckte ju att bänkarna såg ju inte samma ut som idag
och tavlan, och ja, rummet var ju inte likadant med datorer. Så där, det
fanns ju inte och sen hade dom bilder på hur det kunde se ut i hemmet då.
Köket, att det inte fanns någon ström eller elektricitet pratade vi om. Och
att spisen såg ju inte likadan ut, att dom elda med ved här då, eftersom det
inte fanns elektricitet. Det fanns ingen mikro eller kylskåp och ingen diskmaskin och så här höll vi på och pratade om då. Och så tittade vi på bilder
när barn lekte förut. Och dom kände igen att dom lekte kula, det gjorde ju
dom också och kälke åkte dom också men det såg lite annorlunda ut.

Det presenterande samtalet återger detaljer i ett händelseförlopp av pedagogiska situationer på en konkretionsnivå som närmast motsvarar hur
samtalet lärare och elever emellan har förts. Det kan liknas med att den
pedagogiska situationens sammanhang flyttas in i seminariesamtalets
sammanhang utan perspektiverande blick, vilket närmast gör det omöjligt
för övriga deltagare att kunna förhålla sig till Monas återgivning av arbetsområdet hon presenterar såvida de inte själva tar initiativ till en perspektivering. Monas presentation innehåller återspeglingar av konkreta
händelser med konsekvens att samtalet aldrig leder vidare till ett samtal om
lärares arbete. I och med att presentationen av aktuella pedagogiska situationer återges med återkommande och långa konkreta och detaljerade in-
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formerande samtalsinlägg utan att närmare kombineras med argumenterande samtalsinlägg som klargör och motiverar får det presenterande samtalet närmast en social karaktär, som driver samtalet i en annan reflektionsriktning.
Monas återberättande av arbetsområdet landar i detta fall nu istället i
kommentarer från övriga seminariedeltagare som handlar om den bild
Mona visat på whiteboarden, en bild som eleverna ritat, vilken visar hur de
tänker sig att det kan ha sett ut förr i tiden och att seminarieledaren ger
Mona beröm för att ha satt samman ett fint presentationsmaterial113. Ur
samtalet uppstår således en omdömesbildande process som uppmärksammar Monas förmåga att presentera arbetsområdet hon genomfört i samband med verksamhetsförlagd utbildning.
I detta skede, har samtalet en reflektionsriktning som motsvarar reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande
själva – där i detta fall fokus för en omdömesbildande process landar på
Monas förmåga att redovisa sitt arbete som lärare och fullgöra sin uppgift
vid seminariet. Det är en omdömesbildande process som ytterst handlar om
huruvida Mona klarar uppgiften att agera som studerande i lärarutbildning
och indirekt om hon klarar uppgiften att agera som lärare. I denna omdömesbildande process lämnas implicita värderingar i lärararbetet oproblematiserade.

Med uppmärksamhet på egen förmåga
Berättande inslag i presenterande samtal där informerande samtalsinlägg
dominerar utgörs också av uttryck i form av omdömen som studerande
riktar mot sig själva och den egna förmågan att skapa bra pedagogiska
situationer, både i form av positiva och kritiska omdömen.
Positiva omdömen riktade mot sig själv
Berättande inslag i samtalsinlägg tar sig uttryck i inskjutna omdömen av
personlig karaktär i förhållande till i övrigt informerande samtalsinlägg i
presenterande samtal. Dessa inslag i informerande samtalsinlägg ligger till
sitt innehåll mycket nära samtalsinlägg som kategoriserats som tillhörande
ett samtal om aktuell uppgift114. Exempelvis säger Yrsa (B4:5) att ”det är
väldigt mycket och det är väldigt, jag håller också med, det är roligt men
det är verkligen mycket att ta in”.

113

I slutet av Monas presentation uppstår återgivningsproblem av inspelningen
vilket gör att någon kommentar från övriga seminariedeltagare kan ha missats.

114

Se kapitel åtta under rubriken ”Samtal om aktuell uppgift”.
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Det mönster som återkommer i ett flertal presenterande samtal, exemplifieras med ett utdrag från samtalstemat ”Arbetsområde: Att bygga en berättelse” (D8:10). I samband med att Ellen informerar övriga seminariedeltagare om en inledande lektion i arbetsområdet som syftar till att stimulera
elevernas fantasi, säger hon:
I början fick ju jag liksom ställa frågor, jaha men Gud hur tog du roddbåten
till månen då, hur gick det? Jag fick liksom ställa ledfrågor men efter ett tag
började barnen fråga varandra liksom. Men Gud och du skulle bo i en godisaffär, hur gör du då när godiset tar slut, hur får du påfyllning och så vidare och så vidare? Så att dom liksom hakade på direkt och ville veta om
varandras ställen. Så det var hur roligt som helst. Det var väl en tjej som är
ganska blyg som hade svårt att komma igång men annars så tyckte jag att
alla deltog jättemycket och dom pratade om det här i flera dagar och berättade för ettorna hur dom hade, vart de hade rest och så vidare och så vidare.
Så första lektionen blev verkligen jättelyckad och jag kände att nu har jag
verkligen bundit fast vid det här jag vill att, det kunde nog bli spännande att
ha mig på lektionerna, när dom ska ha mig själv.

Det närmast bisatsliknade inlägget att ”det kunde nog bli spännande att ha
mig på lektionerna” sätter med ett positivt omdöme fokus på Ellens förmåga att agera som lärare. Det är ett uttalande som uppmärksammar att
hon kan ses som lämpad inför uppgiften att arbeta som lärare och att hon
som person förmår svara upp mot uppgiften att leva upp till inrymda förväntningar om att leda lektioner på ett sätt som elever finner både roligt
och meningsfullt.
Andra kommentarer med motsvarande funktion115 återkommer regelbundet i samma samtalstema när Ellen säger, ”man får försöka öppna
deras sinnen lite grann då och här tycker jag att det gick jättebra” eller när
hon säger, ”och alla fick ner bra slut och så vidare och så vidare, så jag
känner mig jättenöjd med det”. Det presenterande samtalet motsvarar i ett
första skede även i ovanstående exempel reflektionsriktningskategori ett –

115

Här finns en likhet med ett argumenterande samtalsinlägg med stöd av en auktoritetshänvisning till sig själv. Jag bedömer dock att den värdering Ellen gör mer
har en berättande funktion att ge övriga deltagare en bild av att hon kände sig nöjd
med hur lektionerna förlöpte. Men för den omdömesbildande process som tar form
ter sig detta vara av sekundär betydelse.
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ett tillbakablickande spontant och rutinmässigt vardagstänkande116 – där
skillnaden i förhållande till Monas uppmärksamhet på ett detaljerat händelseförlopp består i att berättande inslag innehåller explicita omdömen av
den studerande själv, om sig själv, gällande genomfört arbete som lärare.
Ellen tar i detta exempel själv initiativ till att värdera sitt arbete i en reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva. Hon initierar på så sätt ett samtal med en omdömesbildande process som uppmärksammar om hon som
studerande är lämpad att fullgöra sin uppgift, närmast vid verksamhetsförlagd utbildning, men också i stort, att agera som lärare.

Kritiska omdömen riktade mot sig själv
Kritiska omdömen kan förstås som ett motsatt utfall av samma mönster i
reflektionsriktning som de positiva omdömen studerande riktar mot sig
själva. I det empiriska underlaget kommer det kritiska omdömet allra tydligast till uttryck i samtalstemat ”Arbetsområde: Kartgeografi” (E8:5) när
Jan redovisar sitt arbete som bedrivits i helklass. Eftersom Jan vid detta
tillfälle blottar sin oförmåga att agera på ett sätt som han själv önskar att
han skulle kunna göra, får det presenterande samtalet successivt en alltmer
gemensam karaktär, där andra studerande involveras i samtalet. Redan i
upptakten till sin redovisning, vilken följer efter Annas redovisning av
”Arbetsområde: Vattnets kretslopp” (E8:3), där Anna fått många erkännande kommentarer av övriga seminariedeltagare, fäller Jan en kommentar
som väcker munterhet hos övriga deltagare. Jan säger:
Så där, mitt blir inte riktigt lika trevligt att kolla på som Annas […] det
känns ungefär som att få stafettpinnen från Usain Bolt och sen ska man
fortsätta. Men vi försöker.

Delvis kan tänkas att Jan, som en konsekvens av att hans redovisning sker i
turordning efter Annas, intar en låg och återkommande självkritisk hållning till genomfört arbete, men det är likväl påfallande att han vid ett flertal tillfällen och då ofta i bisatser ger uttryck för brister i de pedagogiska
situationer han ansvarat för. Han säger bland annat att ”vissa saker tar
mer tid än andra och tyvärr hinner man inte med att vara delaktig överallt
116

Skillnader i sättet att tala om lärares arbete inom ramen för reflektionsriktningskategori ett, uppmärksammas här inte närmare, mer än att som tidigare sagts en
detaljrik konkretionsnivå ger samtalet en social karaktär. Senare i detta kapitel
återkommer jag till denna reflektionsriktning under rubriken ”Med uppmärksamhet på rättfärdigande av eget agerande” (underrubrik ”Rättfärdigande med stöd av
detaljerad återgivning”), där exempel ges som återspeglar en högre abstraktionsnivå.
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på samma gång”, att det är ”lätt hänt att man (elever) börjar prata med
bänkkompisarna och man blir inte så sysselsatt som man kanske hade önskats vara men, det är ju våran uppgift att sätta igång dom, men tyvärr så”,
eller att ”är man inte med på plats så har man inte kontroll på vad dom
gör”.
Jan ger i sina informerande samtalsinlägg med berättande inslag uttryck
för att hans agerande inte svarar upp mot uppgiften att agera som lärare
och ställer till gruppen implicit frågan om han lämpar sig som lärare. Samtalet har när så sker en reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva.
När Jan senare sammanfattar och anger några lärdomar från sitt arbete
säger han också:
Räkna med bråkstakar, har jag skrivit här och det är mest för att man inte
själv ska ta åt sig av dom när dom håller på och bråkar. Är det så att en elev
är lite stökig så är det oftast faktiskt att det är en själv som har gjort den
stökig för att den inte känner sig tillräckligt sysselsatt, och sen apropå läxförhöret [---] så var det lite svårt att [---] alla tyckte inte att det var roligt.

Det är ett paradoxalt budskap, där Jan å ena sidan argumenterar för att
han inte kan ses som ansvarig för att vissa elever ”bråkar” under lektionerna samtidigt som han är självkritisk till sin egen planering och hur den
indirekt kan tänkas leda till oro. Jans samtalsinlägg bemöts i chatten av
Marit som skriver att ”det här ger dig, Jan, fronesis att stoppa i den livslånga fronesisryggsäcken!=)”. Mot slutet av samtalstemat säger så Jan:
Hade jag haft en till eller en tredje sak planerad så kanske den hade varit
mer motiverande då, men man lär sig. Man lär sig mycket enkla saker men,
som egentligen är, ja dom är avgörande av betydande skäl, men samtidigt är
dom väldigt enkla. Men som sagt utveckling det handlar väl om att kunna
ta dom här besluten under lektionen också inte bara i förväg, men det är
svårt det där.

Jans öppenhet inför de svårigheter han upplever i arbetet som lärare får
övriga dels att ge honom stöttande kommentarer, som på motsvarande sätt
till Jans implicita fråga utgör implicita svar om att Jan ska se sig själv som
lämpad att agera som lärare, dels att de i sin tur också öppnar upp sig inför
gruppen och delger övriga att även de stöter på svårigheter, det vill säga att
även de ibland ställer sig frågan om de äger tillräcklig förmåga att agera
som lärare. Maja säger:
Alltså jag har väl inga frågor, men eller ja kanske lite, eller jag tycker att det
är skönt att höra att det är lite så här, att du tar upp lite, vad ska man säga
problem, eller att man stöter på patrull. För att det känns ibland som när vi
har dom här redovisningarna att det går så bra allting och det bara flyter på
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liksom och allt är så roligt och så, och så kan jag ju känna att jag inte tycker
alla gånger. Så det är skönt att höra att det är fler än jag som stöter på lite
problem ute i verksamheten.

Majas och andra deltagares respons på Jans kritiska omdöme som han
riktat mot sig själv leder till alltfler berättande samtalsinlägg från övriga
deltagare. Detta gör att samtalet denna gång övergår från ett presenterande
samtal till ett mer gemensamt samtal i enlighet med reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva. De kritiska omdömen som Jan förmedlar öppnar på så sätt för andra att involvera sig i omdömesbildande processer i ett existentiellt centrum.
Exemplet visar också att ett omdömesbildande samtal i ett existentiellt
centrum kan öppna upp för andra samtal och andra omdömesbildande
processer eftersom samtalet denna gång övergår i ett kortare och mer allmänt hållet utforskande samtal, begränsat till sex samtalsinlägg, om vilka
möjligheter utemiljön i närområdet kan erbjuda för skolans geografiundervisning. Det är en mer problematiserande avslutning på ett från början
presenterande samtal, vilket står förenligt med ett behov att föra samtal om
didaktiska överväganden som kan överbrygga de tvivel som uppstått i det
omdömesbildande samtalets existentiella centrum. Genom att ge diskussionen ett didaktiskt innehåll eftersöker de studerande möjligheter att
komma vidare.

Retrospektivt kritiska omdömen riktade mot sig själv
Ett kritiskt omdöme riktat mot sig själv utgörs i regel av kommentarer som
inte görs till föremål för diskussion. Ett kritiskt omdöme kan också uttryckas som ett passerat steg i den egna utvecklingen och därmed ge uttryck för att vederbörande har genomgått en kunskapsbildande process.
Jackie uttrycker i samtalstemat ”Läsinlärning och dokumentation” (C7:3) i
ett informerande samtalsinlägg följande:
Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, för att det inte ska bli för kraftigt, men
alltså lite hjärntvätt på något vis, att alltså, att man har varit väldigt itutad i
att, ja men, det är så här man ska jobba, man ska göra pedagogisk dokumentation så här, och så här ska man dokumentera, och så här ska man
göra och så nu plötsligt så kommer det, jag vet inte jag har inte riktigt tänkt
på det på det här viset innan, men plötsligt så dyker det upp väldigt mycket
kritik, kan man väl säga emot det. Mycket mer positivt också, för vissa eller
som förespråkar det, men just det där, det ställs lite på kant så att man har
varit så itutad i att det är så här man ska jobba och det är så här vår läroplan menar, ja men det är så här vi gör i förskolan och sen plötsligt så dyker
det upp lite annat så i min värld så var det lite kullerbyttor, eller vad ska
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man säga, lite mer tankar kring just det här med att, vad är egentligen rätt
och fel och hur kan det upplevas.

Jackies kritiska omdöme om sig själv som något passerat får därmed karaktär av ett positivt omdöme som hon ger sig själv, som svarar mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva – med bekräftelse att hon nu står mer lämpad att agera som
lärare.
Studerandes omdömen om sig själva kan även formaliseras och bli till en
uppgift inom ramen för utbildningen, det vill säga att de studerande ges i
uppgift att värdera sitt eget lärande genom att lyfta fram skillnader i förståelser och ställningstagande över tid, exempelvis före respektive efter ett
genomfört arbetsområde. Följaktligen kan på detta sätt studerandes omdömen om sig själva utgöra en explicit del av en redovisande presentation
av ett arbetsområde. Det sker exempelvis när Maja (E8:10) och senare
Magda (E8:11) vid samma seminarietillfälle båda avslutar sin presentation
av sina genomförda arbetsområden i samband med verksamhetsförlagd
utbildning genom att lista upp ett antal kritiska omdömen om sig själva. I
förhållande till genomfört arbete kan med andra ord retrospektiva omdömen uttryckas i ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer
utifrån ett krav inrymt i kursen.

Värdering av omdömesbildande processer i existentiellt centrum
Med stöd av ett analysarbete som beaktat både presenterande samtals innehåll och reflektionsriktning har ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer kunnat urskiljas och konstrueras.
I förhållande till de kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete som
tagits fram med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan
konstateras att de omdömesbildande processer som möjliggörs i ett existentiellt centrum utgörs av en tillbakablickande reflektionsriktning som står
vid sidan av dessa kriteriers innehåll.
Samtidigt framgår att dessa omdömesbildande processer har ett värde
för de lärarstuderande i utvecklandet av sitt lärarskap. Det är en kvalitet
som framförallt visar sig när samtalet får en gemensam karaktär, vilket
möjligtvis kan underlättas av den avsaknad av kommunikationsformer och
den distans som nätseminarier ger när studerande aktualiserar kritiska
omdömen om sig själva.
Sammantaget, när studerande samtalar i ett existentiellt centrum, får
dock inte lärares arbete den uppmärksamhet som normativt eftersträvas i
enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension. Istället framstår lärares arbete som en förgivettagen oproblematiserad fond mot vilken
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studerande bildar sig omdömen om sina egna förmågor. Dessa samtal har
andra utgångspunkter och intentioner, även om innehållsliga frågor som
berör uppmärksammandet av elevers rubbade, harmoniska eller lika rytmer liksom icke avsedda händelser i pedagogiska situationer kommer till
uttryck. Men den uppmärksamhet dessa får utgör, i ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer, snarast svar på frågor huruvida lärarstuderande är lämpade för uppgiften att agera som lärare.

Performativt centrum för omdömesbildande processer
Omdömesbildningens centrum, benämnt performativt centrum, formas av
lärarstuderandes presenterande samtal med argumenterande inslag där eget
eller andras agerande som lärare rättfärdigas alternativt kritiseras.
Den omdömesbildning som möjliggörs i ett performativt centrum för omdömesbildande processer utgörs i stort av presenterande samtal bestående
av informerande samtalsinlägg med argumenterande inslag. Det presenterade innehållet med avseende på lärares arbete leder inte till i tid näraliggande responderande samtalsinlägg från andra seminariedeltagare. Dessa
presenterande samtal framträder när studerande tillåts tala ostört under en
längre tid eller när var och en, mer eller mindre, driver sin egen tes på ett
sätt som tidvis skapar parallella samtalsteman vid det nätbaserade seminariet. Det finns en mer individuell än gemensam reflektionsriktning i dessa
presenterande samtal, där studerande med självständigt utvecklade samtalsinlägg uppmärksammar pedagogiska situationers lösningar.
Samtal i ett performativt centrum för omdömesbildande processer uppstår i regel som en följd av att de studerande har en uppgift formulerad
inom ramen för aktuell kurs som ska redovisas och som de därmed har att
förhålla sig till. Den tillbakablick på pedagogiska situationer som redovisas
ställer krav på studerande att kunna legitimera sitt agerande och sina resonemang.
Med omdömesbildande processer i ett performativt centrum kan vid seminariet både förståelser för, och omdömen om, lärares arbete växa sig
tydligare, då i första hand genom att studerande rättfärdigar egna ställningstaganden och eget agerande som lärare. Studerande visar med andra
ord hur de, på ett eller annat sätt i förhållande till kursens uppgifter, svarar
upp mot de krav som i pedagogiska situationer ställs på dem som lärare. I
det empiriska materialet kan också iakttas att studerande vid redovisning
av gruppsamtal i presenterande samtal i ett performativt centrum snarare
stärker sina egna ställningstaganden än att de tar in och involverar andras
förhållningssätt i sina samtalsinlägg.
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I dessa samtal finns en tillbakablickande reflektionsriktning som karaktäriseras av att studerande, var och en för sig, presenterar och rättfärdigar
hur de tänker kring eller har löst ett antal pedagogiska situationer. Vid
dessa tillfällen framkommer något av en repertoar av skilda pedagogiskt
didaktiska svar som får övriga deltagare att utbrista i berömmande ord och
efterfråga mer detaljerad information, för att på så sätt erhålla en så tydlig
bild som möjligt av andra deltagares genomförda arbetsområden.
Reflektionsriktningens fokus ligger på de lösningar som presenteras snarare än på möjliga lösningar av ett problem, för vilka olika didaktiska val
skulle kunna utgöra skillnader i möjliga svar. Denna reflektionsriktning
utgör en omvänd tillbakablickande reflektionsriktning jämfört med reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter tekniker för
att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål.
Konsekvensen av detta är att icke avsedda händelser samt motstridigheter överlag lämnas ouppmärksammade. De motstridigheter som någon gång
förs fram i ett performativt centrum för omdömesbildande processer kommer oftast till uttryck som skillnader i intressen. Påfallande ofta återges
dessa som skillnader mellan en generell kontra en kontextuell nivå eller
som skillnader mellan olika verksamhetsområden och följaktligen mer
sällan som skillnader i intressen på respektive nivå eller arena.
Samtal i ett performativt centrum för omdömesbildande processer byggs
således först upp av en återberättande del som sedan kan rättfärdigas. I
denna första fas att presentera, vanligtvis ett arbetsområde som genomförts
i verksamhetsförlagd utbildning, äger samtalen en likhet med samtal som
leder till ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer. Det kronologiska återberättandet av pedagogiska situationer äger likhet med berättande inslag men stannar vid att vara informerande. Med en stark koppling till seminariets uppgift får dessa samtal inte karaktär av att vara sociala samtal.
Skillnaden består framförallt i hur reflektionsriktningen förändras från
reflektionsriktningskategori ett – ett tillbakablickande spontant och rutinmässigt vardagstänkande – till att likna men ändå inte överensstämma med
reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål. Detta genom
att lärarstuderande, med argument från styrdokument, didaktisk litteratur,
egen övertygelse och i mindre utsträckning elevers vardag, i en omvänd
reflektionsriktning rättfärdigar genomfört agerande som lärare. Denna
omvända variant av reflektionsriktningskategori två, vilken framträder i ett
performativt centrum beskrivs därför bättre som en reflektionsriktning som
utgörs av ett tillbakablickande och ett rättfärdigande av pedagogiska situationer (tekniker), legitimerade med stöd av mål.
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Sammantaget framträder vid presenterande samtal med argumenterande
inslag omdömesbildande processer i ett performativt centrum där studerande har möjlighet att förhålla sig till frågor om vilket eget agerande i
pedagogiska situationer som kan rättfärdigas med stöd av forskning och
skolans övergripande styrdokument. Dessa omdömesbildande processer
involverar frågor om de studerande klarar uppgiften att legitimera eget
agerande som lärare och att de inom ramen för utbildningen kan erhålla ett
godkänt betyg.
Nedan lyfts i ett antal exempel denna reflektionsriktning fram i studerandes presenterande samtal där informerande samtalsinlägg har argumenterande inslag för att belysa förekomsten av omdömesbildande processer i ett performativt centrum.

Med uppmärksamhet på rättfärdigande av eget agerande
När studerande redogör för ett arbetsområde de genomfört i samband med
deras verksamhetsförlagda utbildning uppstår i princip alltid ett presenterande samtal. Att så sker kan till en del förstås som en konsekvens av att
de studerande befinner sig i en utbildningssituation där de har att förhålla
sig till kursens uppgift att inför det sista seminarietillfället förbereda en
redovisning.
Av de instruktioner till seminarieuppgiften som föregår en inlämning av
en skriftlig slutuppgift framgår att studerande vid seminariet ska ges möjlighet att betona själva genomförandet. Det är en instruktion117 som inte
uppges gälla för det skriftliga arbetet där istället utvärdering av den egna
pedagogiska verksamheten ska stå i fokus. Det avslutande seminariets syfte
uttrycks som att ta del av andras erfarenheter och få respons på sina egna.
Både det avslutande seminariet och kursens slutuppgift är med dess skilda
fokus likväl knutna till den av kursens målsättningar som uttrycker att de
studerande efter avslutat kurs ska kunna på ett kvalificerat sätt planera,
genomföra och utvärdera den egna pedagogiska verksamheten med stöd i
förskolans alternativt skolans styrdokument.
117

Den skriftliga slutuppgiften ger instruktioner om att de studerande kortfattat ska
redogöra för vad som låg bakom den studerandes planering och vilka mål som
funnits för aktiviteten. Vidare ska de studerande på ett sammanfattande sätt redogöra för hur planeringen genomförts för att därefter analysera och utvärdera ett
valt undervisningsområde. Av uppgiften framgår att dess centrala avsnitt är analys
och utvärdering. I uppgiften ingår också att reflektera över den egna planeringen
och undervisningen i relation till styrdokument samt att i en avslutande del utvärdera sitt eget lärande i förhållande till kursens mål. De studerande förväntas reflektera över sin egen utveckling till lärare under tiden i utbildning och vidare in i framtida arbete (Studiehandledning 2011, 2012).
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Att det avslutande seminariet i kursen uppfattats som en redovisning
framgår också av de samtal om aktuell uppgift som avslutar respektive
grupps föregående seminarium och av det samtal om aktuell uppgift som
inleder det avslutande seminariet. Exempelvis säger Anna (E8:2) inledningsvis:
Jag har liksom selekterat lite i den här slutuppgiften, att mera fokusera på
presentation av VFU vad jag har gjort för någonting och hur jag har planerat och tänkt, inte så jättemycket reflektioner just så där, det tänkte jag
spara till det skriftliga eller vad det nu blir, biten, så jag har liksom lagt fokus mer på genomförandet kan man säga och visar typ lite material och lite
bilder och lite allt möjligt, har jag försökt att stuva in i den här Powerpointen och så kommer jag, kan jag säga på en gång att jag har klockat den här
Powerpointen, jag har kört den mot klockan flera gånger och det blir ta mej
sjutton prick 20 minuter och jag kommer att prata lite forcerat, alla dom
som är, det som är urklippt eller vad jag ska säga, citat ifrån styrdokument
och sånt det kommer att stå här i men jag kommer inte att läsa upp det, det
får ni läsa själva, ni kan redan det där, men jag vill ha det där så att man
kan se att det fanns en sådan koppling.

När Anna sedan börjar sin redovisning inleder hon med orden ”då kör vi
då hör ni…”. Sedan följer ett cirka 20 minuter långt samtalsinlägg som vid
ett tillfälle leder till en fråga i chatten. En av deltagarna frågar: ”Vad heter
Sjöbergboken Anna? med anledning av att Anna sagt att hon stödjer sig
”lite grann på Sjöberg”.
Det är ett mönster som upprepas gång på gång i alla seminariegrupper,
förutom i grupp A, under kursens sista seminarietillfälle, det vill säga först
ett långt informerande samtalsinlägg om cirka 20 minuter, med vanligtvis
några mindre avbrott ofta på detaljnivå för snabbt avhandlade frågor med
en avslutande frågestund där vissa klarlägganden ges, påfallande ofta också
då rörande detaljfrågor. Det som skiljer grupp A från övriga seminariegruppers presenterande samtal är att de vid detta tillfälle (A8) istället inför
inlämnandet av kursens slutuppgift fokuserar på de studerandes skriftliga
process och den text var och en skrivit om genomfört arbete under den
verksamhetsförlagda utbildningen118.

Rättfärdigande med stöd av detaljerad återgivning
Efter en presenterande inledning av ett genomfört arbetsområde följer allt
som oftast en redogörelse i kronologisk ordning för vad som gjorts, vanligtvis lektion för lektion. Som tidigare diskuterats ger detta de informe118

Se kapitel 8, där detta skrivs fram under rubriken ”Samtal om aktuell uppgift tar
över samtal om lärares arbete”.

SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension I 207

rande samtalsinläggen emellanåt en mer berättande funktion med en reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori ett - ett tillbakablickande spontant och rutinmässigt vardagstänkande. I olika grad
kompletterar de studerande sin genomgång, vanligtvis med stöd av en Powerpoint på Connectrummets whiteboard där stödord, exempel och bilder
från pedagogiska situationer illustrerar arbetsområdets förlopp. Solveig
redogör i en passage av sin redovisning av arbetsområdet ”Livets uppkomst” (B8:8) för genomförandet på följande sätt:
Då började jag med en Powerpoint-presentation och gjorde i ordning, prata
om det där, hur det har utvecklats sig och lite snabbt så bara, så att dom
skulle få en liten, en liten bild av hur det var och så tittade vi på en film om
fossiler och så gick vi på fossiljakt ute i trapphusen och hitta fossiler och så
försökte vi lista ut vad det kunde ha varit och så hade jag ju skrivit ut lite
fakta om fossiler och så fick dom skriva några egna fakta och då gjorde vi
också, som Yrsa pratade om där, tankekartor eller minneskartor, lite efter
filmen och när vi hade pratat så gjorde vi en tankekarta och sen så fick dom
träna på skriva meningar i sin bok, sin NO-bok.

Att jämföra med Annas redogörelse för arbetsområdet ”Vattnets kretslopp” (E8:3), där hon i sin återgivning särskiljer lektion för lektion på
följande sätt:
Vi kunde diskutera vad som är lämpligt att hälla ut i avloppet och vad som
inte är lämpligt. Till exempel vad ska man göra med mediciner och det var
många som berättade att ”min mamma häller kattsand i toaletten” och det
var liksom mycket varianter på vad folk hade i, och så kunde vi prata om
det och vad som påverkade, för nu visste dom ju det här med kretsloppet
och att man måste faktiskt vara lite rädd om vattnet. Dom vet att det är
samma vatten, att det är inget vatten som försvinner utan det går bara runt,
runt. Sen nästa lektion, då fortsatte vi med det här lite med avdunstning. Vi
hade pratat om avdunstning från vattenytor och landytor, det kommer ju
också från blad, väldigt mycket kommer från gröna växter och då gjorde vi
ett experiment med en krukväxt som vi satte en plastpåse på och sen så tejpade vi tätt och så fick dom ett protokoll som jag hade iordningsställt där
dom först skulle då göra sin hypotes och då så fick dom antingen skriva eller också så fick dom rita.

När presentationer av de studerandes eget arbete som lärare sker i form av
kronologiska återgivningar uppstår ofta ett språkbruk i samtalet, där de
studerande talar i termer av vad de gör som om något obestämt styr
undervisningen i en viss riktning. Den distansering som ryms i sättet att
uttrycka sig, som om de studerande mer hade observerat än ansvarat för de
pedagogiska situationer de återberättar, gör samtidigt att rättfärdigande
argument uteblir. I och med att det som skett uttrycks som något sannings-
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enligt och självklart får återgivningen som sådan funktion att rättfärdiga
arbetsområdet. Exempelvis sägs att eleverna ”fick” göra någonting eller att
någonting ”blev” eller ”vart” på det ena eller det andra sättet.
Men instuckna i den stora mängden informerande samtalsinlägg som
bildar presenterande samtal och ett performativt centrum för omdömesbildande processer förekommer i olika grad och med viss regelbundenhet
argumenterande inslag.

Rättfärdigande med stöd av styrdokument och didaktisk litteratur
I presenterande samtal av genomfört arbete under verksamhetsförlagd
utbildning, med många gånger cirka 20 minuter långa samtalsinlägg, finns
i princip alltid återkommande inslag av ett argumenterande innehåll. Ju fler
och därtill ju mer omfattande de informerande samtalsinläggen är desto
fler argumenterande inslag kommer i regel till uttryck. I huvudsak har
dessa delar av samtalsinläggen funktion av att legitimera det innehåll och
de arbetssätt som valts i arbetet tillsammans med elever.
När dessa argumenterande inslag uppträder förändras också samtals reflektionsriktning till att likna en omvänd variant av reflektionsriktningskategori två - ett framåtblickande sökande efter tekniker för att med deras
hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål – där reflektionsriktningen istället
bättre beskrivs som ett tillbakablickande rättfärdigande av tekniker, legitimerade med stöd av mål, varvid ett performativt centrum för omdömesbildande processer framträder.
Inom ramen för varje samtalstema som domineras av en presenterande
återgivning av ett arbetsområde följer också sist närmast som en regel ett
antal upplyftande kommentarer från övriga seminariedeltagare119. Många
gånger lyfts fram att det upplevs som givande och intressant att få ta del av
hur andra arbetat, vilket implicit utgör en respons på de krav som ställs på
studerande att visa upp och rättfärdiga eget agerande.
Däremot är det inte alltid så att de studerande motiverar sitt val av arbetsområde, men när så sker hänvisar de ofta till sina VFU-lärare eller till
eget intresse. Därefter i ett andra steg, när arbetsområdet är fastslaget,
hänvisas till läroplan, aktuella kursplaner och i en del fall till didaktisk
litteratur. Det är en typ av auktoritetshänvisningar som ofta inleder en
presentation.
Den icke-fråga som val av arbetsområde många gånger tycks vara i de
studerandes redogörelser svarar också mot den omvända reflektionsriktningen av reflektionsriktningskategori två – ett tillbakablickande rättfärdi119

Se också detta kapitel under rubriken ”Existentiellt centrum för omdömesbildande processer”.
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gande av tekniker, legitimerade med stöd av mål – i och med att den omdömesbildande processens fokus sätts på redan färdiga lösningar som sedan de studerande anstränger sig att legitimera, alltså i ett performativt
centrum.
Endast i några få fall väljs ett arbetsområde med hänvisningar till elevers
situation. När det sker är det på rekommendation från de studerandes
VFU-lärare. Exempelvis säger Ellen (D8:10):
Och då hade jag en träff med min handledare innan jag började och frågade
om det var någonting som hon tyckte att jag skulle jobba med eleverna och
då hade hon en önskan om att jag skulle jobba med tvåorna, som inte har
skrivit så mycket. Dom behöver utveckla sitt skrivande, så då kom vi fram
till det tillsammans att vi skulle, att jag skulle jobba med berättelseskrivning
lite grann med dom.

Strax därefter legitimiterar hon sitt arbete genom hänvisning till läroplanen. Ellen säger:
Men utifrån mina tankar jag hade som jag kommer att visa snart så är det
dom här punkterna som jag tog utifrån lgr11 som jag tyckte att jag kommer
att kunna få med i mitt arbete, språkliga drag, typiska uppbyggnader på
olika texter då alltså i första hand berättelsen, hur man skriver den med den
uppbyggnaden och så strukturen som jag tar upp, alltså att dom ska öva på
stor och liten bokstav och punkt och att dom skulle få stava också, dom har
jobbat mycket med stavning så att vi skulle tänka på det när vi skrev våra
texter. Muntligt berättande, som jag sa så tycker jag mycket om att vi pratar, så att det hade, kommer jag att ta med, skulle jag ta med också i mitt
arbete.

Jerker säger utan att närmare ge en bakgrund till varför arbetsområdet
”Högkulturer” (B8:7) valts på annat sätt än att han hänvisar till skolans
styrdokument och säger:
Målen då med arbetsområdet, som jag hade och som jag utgick ifrån lgr 11,
det var att kunna jämföra några högkulturers framväxt och utveckling fram
till 1700-talet. Man skulle utveckla kunskaper om historiska sammanhang,
sin historiska bildning och sitt historiemedvetande och man skulle utveckla
kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Valet av arbetsområde som en icke-fråga, som något förutbestämt, avspeglas också när Siri presenterar sitt Arbetsområde ”Energi” (D8:3) där
hon tar starkt stöd i läroplanstexter. Hon säger:
Jag brukar göra så att jag, det allra första jag gör i och med att lgr 11 och
just det osäkerheten, man kan ju inte, även om vi gjorde rätt mycket i, på
kursen i höstas, så känns det väldigt, väldigt nytt för mig och för många
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andra och då känns det säkrast för mig att gå in och kolla i, läsa i lgr 11 och
gå igenom dom centrala innehållen, dom ger ju tycker jag också vägledning
i, man får liksom idéer om hur man ska göra, hur man kan hålla i undervisningen, hur eleverna skulle kunna jobba och så, genom att läsa dem.

I inledningen av de studerandes redovisningar av genomfört arbete under
den verksamhetsförlagda utbildning ges således som regel en presentation
av arbetsområdets mer övergripande ambition som en separat första del av
redovisningen för att legitimera arbetsområdet, där argumenterande inslag
är påtagliga på ett sätt som skapar ett performativt centrum för omdömesbildande processer.

Rättfärdigande med stöd av personliga argument
Studerande ger vid presenterande samtal även uttryck för mer personanknutna argument som på olika sätt ger skäl till arbetets utformning. Nedan
lyfts ett antal exempel fram där bland annat Solveig tar stöd i läroplanen
för sitt argument att undervisningen i arbetsområdet ”Livets utveckling”
(B8:8) ska vara rolig. Hon säger:
Men eftersom det var temaarbete så vart det ju svenska, NO och SO och
ganska mycket, och Bild vart det. Så det vart ju ganska mycket tid som jag
skulle planera eller som vi planerade och gjorde, som handlade om det här
temat då. Ja och jag tycker ju då att det ska vara kul, att man ska försöka få
dom att tycka att det är roligt och som jag sa att man ska försöka hänga
med och då kopplade jag det till lgr 11 då att kunskaper kommer i olika uttryck och det är liksom det som jag har tänkt när jag har försökt att gjort
planeringen att vi gör olika redovisningsformer och olika sätt.

Amanda, å sin sida hänvisar till att hon försökt att lyssna in vad elever
talar med varandra om för att på så sätt anpassa arbetets uppläggning efter
deras intressen. I samband med matematikmomentet ”Problemlösning”
(D8:12) säger hon:
Den här verktygslådan, den delade jag då ut till eleverna så att den har de
haft med sig i det här, och då pratade vi givetvis om dom här olika strategierna innan vi då gav oss in i själva utförandet av att lösa problem. Det var
också viktigt för mig att det skulle vara vardagsnära situationer som eleverna kunde relatera till. Jag har gjort mycket eget material som ni kommer att
se längre fram och det var ju anpassat då efter klassen, jag har velat plocka
upp dom intressen som man hör när man är i klassrummet, saker som dom
pratar om och att det kommer igen då.

Ytterligare exempel på hur personanknutna argumenterande inslag tar
plats i informerande samtalsinlägg visar sig när Siv redogör för arbetsområdet ”Poesi” (B8:4). Där hänvisar hon till vad hon själv uppfattar som
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viktigt trots att hon i stunden ger uttryck för att detta hennes argument, att
kunskaper om hur dikter kan byggas upp, går emot hennes tidigare hänvisningar till att elever ska ges möjlighet att få uttrycka sig fritt. Siv säger:
Sen har jag skrivit att eleverna ska kunna förstå hur rytm kan skapas i dikter genom upprepningar, bokstavsrim, rim med mera, och även att kunna
skapa bildspråk för att uttrycka känslor och få ett mer levande språk i sina
egna dikter och dom här två går väl lite emot på ett sätt, det här med friheten, för att då känner väl eleverna lite grann att jaha, men ska man använda
sig av det här liksom och måste man använda rim och olika sätt och måste
man så? Nej har jag sagt, det måste man inte men man kan gärna göra det
och det är lite motsägelsefullt, men jag har ändå liksom känt att det är väldigt kul om dom förstår lite grann det här med hur man kan få rytm i en
dikt och hur man kan få, skapa olika känslor och så.

Dessa de tre ovanstående blockcitat utgör tre exempel som var för sig ger
uttryck för argumenterande inslag i informerande samtalsinlägg, vilka på
skilda sätt tjänar som legitimerande för de redovisningar som ges. Anna
hänvisar till egen övertygelse som hon söker stöd för i läroplanen, Amanda
försöker å sin sida konstruera uppgifter som är förankrade i elevernas vardag medan Siv hänvisar till egen övertygelse samtidigt som hon delvis förminskar den eftersom hon inser att den står i motsatsställning till tidigare
hänvisningar till skolans styrdokument.
I dessa samtal finns en auktoritetshänvisning till dem själva eller deras
förmåga att uppmärksamma elevers intresse i syfte att i enlighet med omvänd reflektionsriktningskategori två – ett tillbakablickande rättfärdigande
av tekniker, legitimerade med stöd av mål – rättfärdiga eget agerande som
lärare.
Karaktäristiskt för presenterande samtal med argumenterande inslag i
ett performativt centrum för omdömesbildande processer är dock att uttryck för en egen vilja, eller beaktande av elevers responser inte görs till
föremål för diskussion. Detta utmärkande mönster framkommer även när
Laila redogör för arbetsområdet ”Identitet och engelska” (A7:3) där hennes tankar bakom ett innehållsligt fokus på identitetsfrågor i engelskundervisningen inte uppmärksammas förrän seminarieledaren i samband med
samtalstemats avslutning ställer en fråga om hur hon bedömt denna aspekt
av arbetet.
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Rättfärdigande – mindre nödvändigt för förändringar och val
I presenterande samtal där lärarstuderande redovisar genomfört arbete
tillsammans med elever uttrycks vid ett flertal tillfällen120 att de behövt
justera sin planering. Dessa informerande samtalsinlägg uttrycks genomgående med något undantag i generella termer utan att de studerande närmare redogör för vad som gjort att förändringar skett. Dock kan tiden
lyftas fram som en begränsande faktor med argument som att ”man vill
inte gärna stanna en diskussion” (D8:8).
Överlag finns i presenterande samtal med argumenterande inslag få beskrivningar av val som gjorts i pedagogiska situationer. När sådana antyds
är det också ovanligt att de studerande lyfter fram vad valet står emellan
och ytterst sällan på vilka grunder ett val görs. I samband med arbetsområdet ”Tre religioner” (D8:8) framgår det av Hillevis samtalsinlägg att hon
övervägt arbetsformerna individuellt arbete kontra grupparbete men vad
som fick henne att ta ett beslut framgår inte. Hon säger:
Enskilt arbete hade vi också så klart, det är ju lite så när man arbetar med
grupparbete. Jag var så där i valet och kvalet ska jag låta eleverna välja en
religion, där dom fördjupar sig i eller ska dom, ska man inte köra något sånt
grupparbete? Det blir, fast i det enskilda arbetet så går man igenom alla religioner, men sen får dom ju en djupare kunskap i det, den religion som dom
arbetar med så klart. Men jag valde att arbeta så där i varje fall.

Det mönster som Hillevis samtalsinlägg exemplifierar är att olika värden
inte lyfts till diskussion i ett performativt centrum, där istället de studerandes ansträngningar ligger i att legitimera sitt agerande om så enbart
med att nämna att ett val gjorts.
Ett undantag från detta mönster återfinns i Siris långa presenterande
samtalsinlägg där hon i arbetet med eleverna uppmärksammat att några av
dem agerat rutinmässigt utan eftertanke. I samband med att eleverna söker
information till arbetsområdet ”Energi” (D8:3) blir hon varse att elever
kopierar information från Wikipedia och klistrar in den i egna digitala
dokument och att eleverna i samtal med Siri inte tycks uppfatta detta som
problematiskt. Denna situation får enligt Siri betydelse för att arbetsområdet tar en riktning mot att försöka få eleverna att utveckla ett källkritiskt
förhållningssätt. Det är en förändring av arbetsområdet som hon också
legitimerar med stöd av läroplanen när hon säger att:
Det står ju också mycket att dom ska tolka och granska information i både
biologi, fysik och kemi. Det står ju i, ja det står i dom flesta ämnen nu att

120

Det sker exempelvis i D8:3, D8:5, D8:6 och D8:8 vid ett och samma seminarietillfälle.
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det handlar väldigt mycket om att, att kanske det viktigaste för eleverna just
nu är inte att kunna allting exakt utan att kunna hitta informationen och
kunna vara kritiska till den informationen dom hittar, så det har vi pratat
jättemycket om.

De argument för ett förändrat agerande som växer ur en uppmärksamhet
på elevers agerande får i ett performativt centrum för omdömesbildande
processer fokus på hur en förändring kan legitimeras med stöd av hänvisning till en utomstående auktoritet, i detta fall läroplanens text.

Värdering av omdömesbildande processer i performativt centrum
Med stöd av ett analysarbete som beaktat både presenterande samtals innehåll och reflektionsriktning har ett performativt centrum för omdömesbildande processer kunnat urskiljas och konstrueras.
Vid en jämförelse med de kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete som tagits fram med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan konstateras att de omdömesbildande processer som möjliggörs i ett performativt centrum utgörs av en tillbakablickande reflektionsriktning som marginellt berör dessa kriteriers innehåll. Dessa samtal har
samtidigt ett värde eftersom de sammanlänkar lärarstuderandes agerande
som lärare med ett samhälleligt uppdrag.
Samtal i ett performativt centrum understöds av nätseminariers monologiska karaktär, i och med att de studerande avkrävs en utläggning av relationen mellan genomfört agerande och skälen för detta agerande, utan att
andra studerande bryter in, ställer frågor och avbryter lärarstuderandes
framställningar.
Framåtblickande frågeställningar om arbetets syfte och övergripande
ambitioner tjänar i dessa samtal som rättfärdigande argument för genomförda handlingar, vilket hindrar de studerande att i omdömesbildande processer involveras i frågor om lärararbetets övergripande syften. I och med
att utgångspunkt tas i färdiga skrivningar för generellt önskvärda ambitioner får ställningstaganden för vad som kan anses som kontextuellt rätt
ett svar som avgörs utanför de studerandes egna omdömen.
Istället involveras de studerande i ett tillbakablickande samtal med en reflektionsriktning som äger omvänd likhet med reflektionsriktningskategori
två och som istället formulerats som ett tillbakablickande rättfärdigande av
tekniker, legitimerade med stöd av mål. Det är en reflektionsriktning som i
ett performativt centrum tar sig uttryck i en strävan att med stöd av vissa
bestämda mål som hämtats från framförallt läroplanstexter kunna legitimera undervisningens innehåll och arbetsformer.
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De exempel från det empiriska dataunderlaget på att egna övertygelser
och i enstaka fall elevresponser delvis kan tjäna som rättfärdigande argument för val av arbetsområdens innehåll och form, utgör därmed en begynnande problematisering av ett performativt centrums innehåll med avseende på vilka omdömesbildande processer som görs möjliga. I stort kan
konstateras att omdömesbildande processer i ett performativt centrum
lämnar ytterst lite utrymme till uppmärksamhet på pedagogiska situationer
med avseende på elevers rytmer, motstridigheter i arbetet, behov av växlingar av intentioner eller icke avsedda händelser i pedagogiska situationer.
Det sistnämnda uppmärksammas endast i mer generella ordalag.
Avsaknaden av framåtblickande reflektioner gör att ett samtal om framtida önskvärda pedagogiska rum mot bakgrund av genomfört arbete inte
uppmärksammas, vilket gör att respektive redovisning av studerandes erfarenheter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning får en temporal avgränsning. Den undervisning som genomförts presenteras som en
uppgift inom ramen för lärarutbildningen. Genomfört arbete vid VFUskolan görs till ett avslutat projekt som värderas utan framåtblick och utan
innehåll av intentioner om vad som skulle kunna göras i framtida pedagogiska rum. I ett performativt centrum för omdömesbildande processer formas dessa av de studerandes ansträngningar att uppmärksamma hur lärares agerande kan rättfärdigas eller inte samt via pedagogiska situationers
lösningar i försök att övervinna den problematik lärares arbete rymmer.

Kritiskt centrum för omdömesbildande processer
Omdömesbildningens centrum, benämnt kritiskt centrum, formas av lärarstuderandes utforskande och kunskapsbildande samtal där indirekta och
direkta frågor med påståenden om huruvida det går att agera som lärare på
ett generellt rätt sätt står i fokus.
Den omdömesbildning som möjliggörs i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer utgörs i stort av utforskande samtal där informerande
samtalsinlägg varvas med argumenterande samtalsinlägg. I detta centrum
överlåts omdömesbildande processer till var och en, där framträdande
fokus stannar vid kunskapsbildning. Likväl kommer lärarstuderandes omdömen till uttryck i form av reaktioner på den komplexitet som uppdagas i
utforskande kunskapsbildande samtal. Det rör sig då om en förändring i
reflektionsriktning, vilken stöds av en ökad andel berättade samtalsinlägg,
som uttrycks i samband med uttryckta insikter om de svårigheter lärares
arbete rymmer.
Kännetecknande för ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer
är dominansen av framträdande kunskapsbildande processer. I dessa pro-
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cesser utgör tillbakablickandet en dominerande reflektionsriktning där
teoretiska modeller, perspektiv eller uppsatta mål bildar referenspunkter
med vars hjälp lärarstuderande perspektiverar och intellektuellt böjer sin
förståelse av lärares arbete på ett sätt som öppnar för ”omruskningar”121. I
denna kunskapsbildningsprocess uppdagas komplexitet i lärares arbete
varvid motsägelser synliggörs etcetera som verkar utmanande för lärarstuderandes eventuella förgivettaganden. Det är en reflektionsriktning som
svarar mot reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på
relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder.
Påtagligt ofta leder dessa samtal till uttryck för en kontextuell osäkerhet
inför det egna agerandet, det vill säga att de studerande i samtalet aktualiserar övergripande frågor huruvida det överhuvudtaget går att agera i pedagogiska situationer på ett sätt som kan förstås som rätt. Denna respons
svarar mot en förändrad reflektionsriktning i enlighet med reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva –
men då mer i bemärkelsen av dem själva som ett gemensamt kollektiv.
Utforskande samtal med ett kunskapsbildande fokus visar sig också, mer
som undantag, med en framåtblickande reflektionsriktning i ett sökande
efter argument för att ge belägg åt ett visst innehåll eller ett visst förhållningssätt i lärares arbete. Det är en riktning som skiljer sig ifrån en mer
dominerande tillbakablickande riktning genom att studerande utforskar
möjligheter att överbrygga problematik i lärares arbete.
I denna process, där reflektionsriktningen svarar mot reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker
för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål – framträder indirekt i vissa fall uttryck som tyder på att studerande erhåller en ökad känsla
av säkerhet. Reflektionsriktningen har likhet med den omvända form som
återfinns i ett performativt centrum eftersom det utforskande samtalet i
dessa fall strävar efter att undersöka argument som i huvudsak bekräftar
ett, i generell mening, rätt svar inför kommande arbete i pedagogiska situationer. Emellertid uppstår emellanåt reaktioner på att en sådan säkerhet
står falsk i förhållande till en mer problematiserad bild av lärares arbete.
Sammantaget visar det sig att lärarstuderande i ett kritiskt centrum för
omdömesbildande processer har möjlighet att genomleva samtal i skilda
reflektionsriktningar. I det ena fallet kan reflektionsriktningen övergå från
reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer
mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verklig121

Se kapitel fyra under rubriken ”Idén om förändrad förståelse för förändrat framtida agerande”.
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heten såsom den framträder – till en framåtblickande reflektionsriktning
som bildar en ytterligare variant av reflektionsriktningskategori två, denna
gång som ett framåtblickande sökande efter det generellt rätta i pedagogiska situationer. I det andra fallet, som också är vanligast förekommande,
kan reflektionsriktningen övergå till reflektionsriktningskategori fyra – ett
tillbakablickande fokus på de studerande själva – som kollektiv.
Gemensamt för de två skilda mönster som utvecklas, trots att de kan stå
i direkt motsatsställning till varandra, är att de gemensamt innehåller frågor om vad som kan förstås som generellt rätt eller fel agerande i lärares
arbete. I det första fallet kan en känsla av säkerhet utvecklas, vilken av
studerande också kan uppmärksammas som falsk. I det andra fallet utvecklas en mer destruktiv desillusionerad respons till följd av den kunskapsbildningsprocess som uppdagar den komplexitet som lärares arbete rymmer.
För att belysa förekomsten av omdömesbildande processer i ett kritiskt
centrum lyfts i ett antal exempel fram hur skillnader i uppmärksamhet
leder till skilda reflektionsriktningar i studerandes utforskande samtal där i
huvudsak informerande och argumenterande samtalsinlägg varvas i en
kunskapsbildande process.

Med uppmärksamhet på det komplexa i lärares arbete
I samband med samtalstemat ”Bedömning, hur och vad?”(B7:31) och med
utgångspunkt i ett tänkt scenario presenterar Jerker vid ett gruppsamtal en
pedagogisk situation som han imaginärt konstruerat utifrån sina erfarenheter av att ansvara för ett arbetsområde i historia under sin verksamhetsförlagda utbildning. Hans samtalsinlägg har upprinnelse i en undran från
hans sida om de andra deltagarna har erfarenheter av att diskutera bedömning och dess problematik med andra lärare på respektive VFU-skola. I ett
vid detta seminarietillfälle tidigare samtalstema ”Planering utifrån betygskriterier” (B7:28), som kategoriserats som presenterande, har Jerker
med ett antal informerande samtalsinlägg delgett övriga deltagare hur betygskriterier tagits som utgångspunkt för planering av ett arbetsområde om
högkulturer122. Jerker har då beskrivit hur bland annat arbetet att konstruera prov skett i enlighet med betygskriteriernas uppbyggnad. Enligt Jerker
har detta vid hans skola lett till omfattande diskussioner lärarna emellan,
vilket framgår av följande dialog med Paula.

122

Under den gemensamma benämningen ”Högkulturer” beskrivs arbetsområdet
som innehållande studier av bland annat Aztekernas och det forntida Egyptens
kulturer.
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Jerker: Ja, men vi fick ett mål då som hon, ett mål som hon ville att vi skulle
göra, eller, och då planerade jag ett tema. Det var att arbeta med högkulturer och sen har vi, vi har diskuterat ganska flitigt det här med bedömning,
alltså i deras arbetslag, i och med att det har kommit dom här nya, om lgr
11. Att det har blivit så mycket svårare att bedöma, och i och med att dom
har börjat jobba in dom här E till A betygen.
Paula: Ja
Jerker: Så har dom diskuterat jättemycket hur man ska bedöma och (ohörbart) hur gå tillväga helt enkelt i bedömningen, i och med att det kommit in
fler steg och sen att det, även att det har blivit hårdare krav, har dom tyckt,
att det krävs mer för att nå ett E än att nå ett G. Så där har det blivit ganska
mycket bedömningsprat.
Paula: Men vad är det ni har bedömt då? Din uppgift eller ditt temaarbete
eller bedömning i största allmänhet eller?
Jerker: Nej, det är egentligen mot eleverna. Hur dom har, hur vi ska göra
för att dom ska nå E, om man säger så (ohörbart), dom klarar av det arbetsområde som vi har gjort och hur vi ska bedöma dem i och med proven.
För jag har gjort ett prov också och hur, så att det blir liksom schysst
gentemot den pedagogiska planering vi gjorde och så att man, hur man bedömer dom olika stegen på provet liksom.

I den kommunikation som tar form presenterar Jerker ett flertal informerande samtalsinlägg som successivt ger Alma och Paula, som är de övriga
deltagarna i gruppsamtalet, förutsättningar att kunna förhålla sig till den
information som aktualiseras. När detta sker övergår samtalet från samtalstemat ”Planering utifrån betygskriterier”(B7:28) till samtalstemat ”Bedömning, hur och vad?”(B7:31) varvid ett utforskande samtal tar sin början. I detta utforskande samtal sätts fokus på ett problem. Nu ventileras
tankar om samband mellan lärares kunskapsnivå i ett ämne och den betydelse det kan ha för hur lärare exempelvis tolkar begreppet ”grundläggande” när skilda nivåer av förståelse ska bedömas.
Men det är framförallt när Jerker ställer en fråga som kontextualiserar
problematiken som de argumenterande samtalsinläggen ökar markant i
omfattning. Jerker säger:
Ja, men hur ska man göra? Alltså det blir ju ändå så här, alltså om en elev
som i mitt arbetsområde har jobbat jättebra på lektionerna och har, ja men
jobbat med det här intensivt, och sen så när man väl kommer till provet så
visar det sig att den har inte fattat någonting av det här, och den kan inte
svara på dom här frågorna som man tycker är grundläggande kunskaper.
Ska man kunna bli godkänd ändå då?
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Frågan, som Jerker senare tydliggör för Alma och Paula, är inte sprungen
ur en återgivning av vad som hänt i samband med hans verksamhetsförlagda utbildning utan kommer av vad som enligt Jerker skulle kunna
hända i ett imaginärt scenario. Genom att ge exempel på ett antal tämligen
extrema situationer där exempelvis en elev redogör för ryska revolutionens
förlopp när temaområdet högkulturer examineras, eller att en elev är jätteduktig på att springa i skogen i samband med att orientering står på schemat, dock utan att hitta några kontroller med mera, växer det fram ett
samtal i en reflektionsriktning som överensstämmer med reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom
den framträder.
Av detta samtal framstår bedömning av elever som en isolerad företeelse
skild från de processer som leder fram till ett examinationstillfälle som
närmast absurd. Delvis under skratt konstaterar de studerande att det
tänkta scenariot i sin extrema uttolkning inte är rimligt. Detta eftersom
diskussionen i en kunskapsbildande process ger tydlighet åt att lärare i det
dagliga arbetet alltid och ständigt gör bedömningar. Alma säger:
Men alltså då måste man ju, alltså inte vet jag, men alltså, om en sån situation skulle uppstå som du inte kände innan det där provet. Du kände inga
farhågor liksom. Det är risk att den här eleven inte fixar det, utan du trodde
verkligen att han var med på tåget och han har jobbat på och gjort allting
som alla andra.

Lite senare lyfter Alma fram att också lärarens instruktioner ingår i samspelet lärare och elever emellan, vilket leder till följande dialog de tre emellan.
Alma: Men alltså det är sant som du säger alltså. Men någonstans, det är väl
kanske bara jag, men alltså då tänker jag så här. Att då måste ju jag ha varit
otydlig i min instruktion eller i min undervisning eller, eller någonting? För
då har ju det här verkligen susat förbi huvudet på åtminstone en elev, som
istället för stenåldern, han har lärt sig liksom att virka grytlappar. Ja, men
jaha, hur gick det här till liksom, skulle jag vilja undra då?
Paula: Men kan man inte tänka så här också. Hur tänker dom när dom tänker? Vad som är rätt för mig kanske inte är rätt för någon annan. Nu försöker jag relatera till matematiken för där är det ju verkligen bundet som jag
ser det fortfarande. Att räkna matematik är ju att räkna i en bok och nu är
ju inte jag i den åldern där man sätter betyg men ändå så känns det ju som
att kunskap i matte räknas med hur man klarar matematikprovet. Men jag
kan ju ändå se så här, det som jag har gjort, det har ju varit mer konkret
matte, där man liksom ser, där jag har velat se hur barnen tänker om mate-
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matik. Ja, det kanske var lite luddigt det där också. Men liksom hur, ja men
hur tänker dom?
Alma: Metakognition.
Paula: Ja, vad du, tack.
Alma: Du är ute efter, för att det överhuvudtaget ska ske något lärande så
måste man ju vara medveten om att det är det man håller på med, känner
man väl ändå kanske. Vet vad det är man har lärt sig för att inse att man
har lärt sig, eller?
Paula: Gud du ser helt förvirrad ut Jerker. (skratt uppstår)
Jerker: Det kan vara bra.

I och med att samtalet har en problematiserande karaktär förmår också de
studerande att överföra problembilden till andra sammanhang samtidigt
som samtalet de studerande emellan handlar om skilda aspekter vilka de i
stunden inte lyckas särskilja. Jerkers implicita fråga om lärare vid en
summativ bedömning kan tillåtas väga in andra aspekter än vad som på
förhand formulerats i termer av mål, bemöts av de andra med att lärare
rimligtvis redan i interaktion med elever bildar sig en uppfattning om vad
elever förstår och inte förstår. Det är ett svar som inte direkt svarar på
Jerkers fråga, konstruerad utifrån ett imaginärt scenario. Genom att ta
utgångspunkt i scenariots orimlighet utgör istället Almas och Paulas inlägg
ett svar som sätter processer och lärares uppmärksamhet i fokus. Den förvirring som de skilda utgångspunkterna skapar leder till mycket skratt och
ett flertal omtag av i stort sett samma diskussion och får sitt avslut i följande dialog.
Alma: Men vet man inte, det är det jag undrar, vet man inte det innan liksom, har man inga avstämningspunkter under ett arbetsområde på sex
veckor eller vad det kan vara.
Jerker: Jo.
(skratt)
Paula: Jo, jo.
Jerker: Ja men, ja.
Paula: Vad är problemet?
Jerker: Jag vet inte.

Senare när alla seminariedeltagare återsamlas efter gruppsamtalet, får vid
detta tillfälle samtalstemat en fortsättning, vilket ter sig tämligen unikt.
Detta eftersom samtalstemat i kraft av sitt fokus på ett outrett problem
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lever vidare in i en förändrad kontext när alla grupper återsamlats för att
redovisa sina gruppsamtal. Jerker presenterar också innehållet i gruppsamtalet som frågor, när han redovisar för övriga seminariedeltagare vad han,
Alma och Paula diskuterat. Jerker säger:
Vi har pratat om, om man ska bedöma i ett arbetsområde ska man bedöma
processen eller ska man bara slutprodukten? Alltså elevens svar vid ett prov
eller ska det vara en sammanvägning av båda två? Om det är en elev som till
exempel har varit med på arbetsområdet och jobbat jättebra och sen kommer fram till provet och visar det att den inte har några kunskaper, kan man
då nå målen? Det är det vi har diskuterat, är det inte så?

Jerkers sammanfattning ger uttryck för att det utforskande samtalet haft en
tillbakablickande reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori tre - ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för
den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder. Alma, Jerker och Paula har i sitt samtal uppmärksammat två skilda
principer, vilket i detta fall inneburit att de i sina försök att förena de båda
i ett förenligt agerande misslyckats. Alma och Paula kompletterar också
Jerkers sammanfattning där Paula bland annat konstaterar att ”vi kom ju
ingenstans”. De motstridigheter som de i ett kunskapsbildande samtal
identifierar visar sig med andra ord inte självklart som en förståelse för att
lärares agerande också kan förstås som motsägelsefullt.
Samtidigt i chatten ger Solveig uttryck för en sådan förståelse, när hon
skriver: ”Inte enligt författningskommentarerna, men kanske enligt Fjällström”. Det är ett konstaterande som uppmärksammar att lärare har att
agera utifrån motstridiga ambitioner och att olika svar står att finna beroende på vilket perspektiv som står i fokus. Det är en tanke som Solveig
redan vid seminariets upptakt introducerat genom att i detta skede ge övriga i gruppen uppgift att diskutera seminariets litteratur i relation till
Skolverkets författningskommentarer, men det är en diskussion som Alma,
Jerker och Paula aldrig explicit fokuserar.
Det sker heller inte när de båda grupperna återsamlas för redovisning av
sina samtal, trots Solveigs påpekande i chatten och även senare ytterligare
en gång muntligt. Men kanske tack vare Jerkers ihärdiga försök att få ett
svar på sina frågor genom att konstruera ett scenario och återkommande,
en andra gång tillsammans med hela seminariegruppen, driva frågan till sin
spets, synliggörs i samtalet motstridigheter i lärares arbete.
Dock tycks det vara en insikt som passerar förbi, som inte landar i en
slutsats. Snarare glider denna tanke undan i sökandet efter ett generellt
svar, vilket indirekt leder till frustration över svårigheterna att kunna
greppa nödvändig förståelse. Det uttrycks av Jerker när han säger ”det är
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så jäkla svårt” och av Alma i samband med deras redovisning av gruppsamtalet när hon säger: ”Alltså det är typ det här som har tagit upp våran
diskussion, vi, det här var verkligen jättesvårt och mångbottnat upptäckte
vi”.
Den konsekvens som samtalet i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer leder till vid detta tillfälle kan således urskiljas som en
förändrad reflektionsriktning från reflektionsriktningskategori tre – ett
tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska
verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder – till en
reflektionsriktning i enlighet med reflektionsriktningskategori fyra – ett
tillbakablickande fokus på de studerande själva – med frågor om huruvida
det går att agera som lärare på ett generellt sett rätt sätt. Den frustration
som växer i samtalet kan förstås som en följd av att tanken om att kunna
agera som lärare på ett generellt sett rätt inte överges.

Med uppmärksamhet på en idealiserad bild av lärares arbete
I ett annat samtal mellan Alma, Jerker och Paula som initierades av Alma
med orden ”jag har tänkt mycket på det här med IUP123”, växer ett cirka
30 minuter långt samtal fram som kategoriserats i tre olika samtalsteman
och benämnts ”Fungerar IUP någonstans?”(B7:16), ”Vad ska man bedöma?”(B7:17) och ”Möte med en skolas tillvägagångssätt” (B7:18).
Samtalet om det första samtalstemat innehåller initialt en stor mängd informerande samtalsinlägg där de studerande med stöd i tidigare erfarenheter av att ha arbetat som lärare i olika skolformer bland annat lyfter fram
hur skolinspektionens kritik har omintetgjort elevers deltagande i lärprocesser eftersom inspektionen krävde förändringar i utformningen av individuella utvecklingsplaner, hur mallar för individuella utvecklingsplaner
fyllts i utan eftertanke och hur individuella utvecklingsplaner skapats utan
delaktighet från elever och föräldrar.
En av de studerande beskriver en känsla av att föreskrifter kommer och
försvinner och tillsammans uttrycker de tre en stor frustration över att det
inte går att finna en överensstämmelse i praktiken med den idealbild som
de förknippar med att varje elev har en fungerande individuell utvecklingsplan. På olika sätt ger var och en uttryck för att det råder en diskrepans
mellan ambitionen att göra varje elevs individuella utvecklingsplan till ett
konstruktivt verktyg i skolans verksamhet kontra vad som är praktiskt
möjligt.
Med hänvisning till en känsla av att något inte stämmer uttrycker Paula
följande:
123

IUP är en förkortning för Individuella Utvecklingsplaner.
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Jag känner lite också att, att teorierna bakom allt det här med barns utveckling och barns lärande och processer hit och processer dit, det når ju
liksom aldrig dom som egentligen behöver det. Dom som jobbar med barnen som ska liksom göra dom här förutsättningarna för hur barn ska, alltså
mer och mer känns det ju faktiskt som att det blir mer katederundervisning.
Man liksom öppnar huvudet på barnen och stoppar in informationen för att
man ska nå målen för att man ska ha någonting att utvärdera. Klarar vi målen eller klarar vi dom inte?

Därefter med stöd i kurslitteraturen responderar Alma på Paulas samtalsinlägg genom att säga:
Det här var ju också intressant tycker jag. I den här Vallbergs text just det
här, att för vad är det som styr det här? Jo, men det är ju liksom en allmän
konkurrens och tävlan, liksom dels eftersom det visas i media, dels skolor
emellan, du vet ju varje, vad är det höst och vår va, så står det ju liksom:
”Så bra är din högstadieskola, Sveriges bästa skola, Sveriges sämsta skolor
här har du listan”. Och så är det ju liksom utifrån dom här siffrorna då, så
är det liksom konkurrens då inom kommunen och sen är det ju konkurrens
mellan, mellan länder och dessutom då för oss i på verkstadsgolvet så att
säga, så är det ju även konkurrens med friskolor. Kommer det någon och
etablerar sig med något koncept som låter jättebra, ja då kan det innebära
för oss att vi blir av med tjänster. Då är det också sånt där som man ska ta
hänsyn till, eller ta hänsyn till? Som man är drabbad av helt enkelt! Vilket är
galet.

Med dessa två samtalsinlägg både vidgas det utforskande samtalet till att få
en än mer generell och tydligare politisk inriktning. Samtidigt utgörs samtalsinläggen fortsättningsvis alltmer av argumenterande samtalsinlägg, där
individuella utvecklingsplaner huvudsakligen fortsätter att vara föremål för
diskussion. Men det är ett argumenterande som mer och mer präglas av att
slå fast det orimliga i att på ett konstruktivt sätt kunna arbeta med individuella utvecklingsplaner. I detta kritiska centrum för omdömesbildande
processer, där jämförelser görs mellan en idealbild av individuella utvecklingsplaner och de erfarenheter de studerande har, det vill säga i en reflektionsriktning motsvarande reflektionsriktningskategori tre - ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder – växer successivt en frustration fram i samtalet. Exempelvis suckar Paula djupt vid flera
tillfällen. Den problematisering de utvecklar av lärares arbete med avseende på individuella utvecklingsplaner, i vad som kan beskrivas som en
kunskapsbildande process med en implicit omdömesbildande process, leder
samtalet vidare till samtalstemat ”Vad ska man bedöma?”(B7:17). I detta
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samtalstema ifrågasätter de studerande inledningsvis starkt att förskolebarn ska bedömas i förhållande till något på förhand bestämt. Paula säger:
Man liksom ligger ju kvar i den här svackan. Att det är lättare att titta på
barnen än på miljön! Hur kan vi liksom göra så bra utmanande miljö till
exempel för barn i förskolan nu då? Istället för att titta på dom som problem, så tittar man ju liksom, vad kan miljön erbjuda få ett lustfyllt lärande?
Eller, jag vet inte.

Efter detta ifrågasättande av barn bedöms, tas detta likväl som utgångspunkt för ett ytterligare kritiskt resonemang. Av samtalet framkommer att
olika lärargrupper på olika skolor inte äger en gemensam uppfattning om
vad som ska bedömas, att pedagogisk grundsyn och värdegrunder skiljer
sig åt och att processen att hitta en samsyn går trögt. Med Jerkers erfarenheter från högstadiet tar diskussionen dessutom ytterligare riktning via
poängterandet att elever också behöver förstå vad som bedöms. De studerande lyfter i dessa samtalsinlägg fram att ur ett elevperspektiv förefaller
det värdefullt att kunna få veta vilka krav som gäller för att kunna erhålla
ett visst betyg.
De byten av perspektiv och ”principer för verkligheten” som sker i samtalet speglar flera motstridigheter där olika intentioner och intressen placeras som hemmahörande i antingen förskola eller skola, alternativt antingen
i små eller stora barns behov, i ett till synes desperat försök att bringa ordning och erhålla generella svar på vad som är rätt att göra i pedagogiska
situationer. Jerker ger uttryck för sin förvirring och säger:
Nej, det är hur svårt som helst, man blir ju (ohörbart) snurrig av att, ja man
fattar ingenting till slut.

När samtalet senare övergår i ett tredje tema, ”Möte med en skolas tillvägagångssätt” (B7:18), säger Paula så småningom:
Men ändå så känner man ju att, att allt det här som många utav oss inte heller förstår, vad som vi diskuterar nu, hur man ska liksom uppnå mål och
hur mäts kunskap och förskolan kontra skolan och alltså, det är ju rena
grekiskan! Och jag har jättesvårt att förhålla mig till det. För på något vis så
känner jag inte så här, alltså vad är rätt och vad är fel, ska man nöja sig med
ett sätt eller ska man liksom.

Den informerande och argumenterande karaktär som inledningsvis utmärker gruppens utforskande samtal har när det tredje samtalstemat diskuteras
övergått till ett desillusionerat samtal, där de studerande vet varken ut eller
in. Utmärkande för övergången till det tredje samtalstemat är att samtalsinläggen får en mer berättande funktion, med en reflektionsriktning som
svarar mot reflektionsriktningskategori fyra - ett tillbakablickande fokus
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på de studerande själva – i talet om vad som kan hända när de som
nyutexaminerade lärare börjar arbeta på en ny skola. De studerande förmedlar vid ett flertal tillfällen känslan av att det de diskuterar är svårt.
Paula säger i detta sammanhang också att:
Nej, men nej! Men tror ni inte att det blir så här också att när man kommer
till en skola så köper man deras koncept? Man, man ifrågasätter inte utan
att man tar hela alltihopa. Usch det är jag livrädd för att det blir så!

Paula sätter med detta berättande samtalsinlägg ord på en farhåga att hon i
framtiden ska komma att agera på ett sätt, som hon intuitivt känner går
emot vad hon vill med sitt arbete som lärare. Detta eftersom hon tillsammans med de andra inte förmår att ge uttryck för vad som är alternativet,
bland annat som en konsekvens av att de i samtalet inte lyckas finna stöd
för vad som utmärker ett rimligt och rätt agerande i framtida pedagogiska
situationer124.

Med uppmärksamhet på lärares ansvar inför det komplexa
Komplexa svar som landar i osäkerhet kan följas av samtal där studerande
responderar på osäkerheten på skilda sätt. Dessa skillnader framstår som
avgörande för om samtalet stannar i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer eller inte. Även nedanstående exempel avser att belysa
när så sker.
I samband med en redovisning av en undersökande uppgift vid seminarietillfälle E4, när studerande i inledningen av seminariet redovisar sina resultat får samtalet en något annorlunda form. Samtalet som leds av Anna
börjar mycket speciellt eftersom Patricia denna dag inte har någon röst på
grund av en kraftig förkylning. Patricia, som är först ut att redovisa, har
förberett sig genom att i en Powerpoint skriva ner sitt resultat, som Anna
ombeds att läsa upp, vilket skapar en omfattande mängd informerande
samtalsinlägg. Av resultatet framgår att de yrkesetiska principerna inte är
förankrade bland lärare på Patricias VFU-skola, att dessa sammanblandas
med läroplanens värdegrund och skolans antimobbningsprogram. Vidare
framgår också att det inte finns någon formell organisation för hur lärare
kan stöttas när yrkesetiskt problematiska situationer uppstår.
När så Anna, i detta inledande samtalstema ”Yrkesetisk kännedom”
(E4:3), vill att gruppen ska ta ett samtal om redovisningsresultatet skriver
Patricia i chatten att ”(l)ärarna har inget skydd är min konklusion”. Det är
en tråd som Marit tar tag i, när hon säger sig vara förfärad över att rektor
124

Det är ett mönster som mer eller mindre tydligt också återfinns i samtalstema
C4:6, C4:9, C4:11, C7:13, D7:8, D7:9, E4:9.
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sagt att ”läraren har sitt eget ansvar”, vilket bildar inledning till ett ytterligare samtalstema om ”Lärares ensamma ansvar” (E4:4). I detta senare
samtalstema, som kategoriserats som utforskande, framträder explicit studerandes omdömen i förhållande till den bild av lärares ansvar för komplexiteten som parallellt växer fram med det första samtalstemat, det vill
säga när övriga deltagare i tur och ordning framför sina resultat.
Av de olika undersökningsresultaten framgår sammantaget att förankringen av de yrkesetiska principerna bland lärare till en del skiljer sig åt,
men att det överlag finns en stor brist på kunskap om principernas förekomst och innebörd. Samtidigt framstår det uppenbart att verksamma
lärare känner igen sig i de frågor som de yrkesetiska principerna förhåller
sig till. Maja säger exempelvis:
Dom nästan blandar ihop etnicitet och etik.

och
Det är väl en informell praktik, alltså mycket dagliga samtal med varandra
och med rektor. Jag upplever, ja att alla liksom kan prata med alla och fungerar väldigt bra så, men sen tror jag inte att dom har eller dom har inte
dom här principerna liksom i bakhuvudet.

I de båda parallella samtalens reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan
principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten
såsom den framträder – växer med informerande samtalsinlägg varvat med
argumenterande samtalsinlägg dels fram en implicit kritik mot lärarkåren
som inte tagit till sig de yrkesetiska principerna i den utsträckning som de
studerande förväntat sig, dels en explicit kritik av att det i stort inte tycks
finnas en fungerande struktur som ger stöttning åt lärare för att kunna
hantera svåra pedagogiska situationer.
Det ansvar för komplexiteten som uppdagas i samtalet och den ensamhet som kan vara förenad med detta ansvar ger successivt samtalet in reflektionsritning som övergår från reflektionsriktningskategori tre till reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva. Samtalet i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer går från ett samtal som problematiserar innebörden av lärares ansvar till ett samtal med uppmärksamhet på hur de studerande själva ska
kunna axla ett till synes omöjligt ansvar, dessutom kanske utan stöd av
andra.
Majken återberättar bland annat ett svar från en rektor på frågan ”vad
som händer om man hamnar i ett sånt här etiskt dilemma?”, där Majken
menar att rektors svar innebar ”att man kunde läsa mellan raderna där (på
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VFU-skolan) att man inte gör så, nästan, att man har, man liksom får fixa
det där själv”. I chatten utlöser hennes redogörelse en kommentar från
Patricia som skriver ”Vad jobbigt att vara ensam, vilket jag upplever är
den känsla som du förmedlar ifrån lärarna”. Anna skriver därefter ”usch
ja” och ”stort ansvar” och Marit kommenterar genom att skriva: ”Ja, att
vara ensam måste bli tungt”.
Att reflektionsriktningen förändras i samtalet understöds också av att
alltfler berättande samtalsinlägg kommer till uttryck, där en implicit kritik
av verksamma lärare övergår till sympatiserande uttryck inför de svårigheter som lärare har att leva upp till de förväntningar som de yrkesetiska
principerna stipulerar.

Med uppmärksamhet på det generellt rätta i lärares ansvar
I ett annat utforskande samtal där en kunskapsbildande process framträder, denna gång i förhållande till formativ bedömning, ges istället samtalet
en riktning som liknar reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå
vissa bestämda mål.
De studerande uppmärksammar vad som för dem förefaller vara ett
lämpligt agerande från lärares sida, vilket får till följd att det utforskande
samtalet sker inom ramen för ett förgivettaget ställningstagande.
Samtalet inleds med en redovisning av ett gruppsamtal från samtalstemat ”Formativ och summativ bedömning, utgångspunkt NO” (E7:10), där
Magda inledningsvis återger att hon och andra NO studerande tänker lika.
Hon säger:
(Vi som) läser mot NO […] bedömer genom att kanske mera observera, och
hur gruppen fungerar vid experiment och hur dom dokumenterar vad som
sker och så vidare. Att det är viktig att lyssna runt i klassen, hur diskussionen går och kanske inte bara att bedöma utifrån tester.

Redovisningen av gruppsamtalet innehåller från första stund ställningstagandet att den formativa bedömningen har ett högt värde i pedagogisk
verksamhet. Detta uttrycks i någon mån explicit som i citatet ovan men
växer framförallt fram implicit genom att värdeladdade argument som
elevers delaktighet, motivation och metareflektion knyts till formativ bedömning. Det successivt alltmer utforskande samtalet får därigenom en
reflektionsriktning som utgör en variant av reflektionsriktningskategori två
där reflektionsriktningen bättre uttrycks som ett framåtblickande sökande
efter det generellt rätta i pedagogiska situationer. Det sker via informerande och argumenterande samtalsinlägg av exempelvis Maja, som menar
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att utvecklingssamtal kan ses som forum för formativ bedömning, när hon
säger:
Man använder sig av med lägesbeskrivning liksom. Vart är du idag? Vart
ska vi sträva liksom? Vad ska vi göra för att du ska nå dom, utvecklas
mera? Vad ska vi sikta på nu, liksom? Inför nästa samtal i princip blir det ju
så eller inför nästa bedömning fast det heter utvecklingssamtal.

I spåren av hennes inlägg uppstår i samtalet en diskussion huruvida formativ bedömning kan avgränsas till utvecklingssamtal. Alla som uttalar sig
tycks vara överens om att så inte kan vara fallet eftersom formativ bedömning bör ske ”mer kontinuerligt”. Det innebär i sin tur att en löpande
dokumentation avkrävs läraren för att ”hålla alla dom här små fragmenten
i huvudet”. Patricia exemplifierar också hur formativ bedömning kan omsättas i handling genom att återge hur hennes VFU-lärare arbetar, där vederbörande i ett ständigt flöde ger sina elever berömmande ord om vad de
är bra på. Patricia säger:
Det här gör att barnen får höra vad de är bra på, och det som dom är
mindre bra på kommer de själva på att dom behöver öva på, och det här är
då en formativ process kan man säga.

Janita gör jämförelser med ämnet idrott och hälsa och menar att formativ
bedömning ligger inbäddad i vardagliga pedagogiska situationer. Hon säger:
Den summativa bedömningen är ju i sådana fall kanske två gånger om året
höll jag på att säga, nej men den formativa bedömningen är ju mycket mer
påtaglig och närvarande än den summativa, så tänker jag.

I samtalet växer således formativ bedömning fram som ett övergripande
önskvärt svar på vad som utgör god bedömningssed i lärares arbete, vilket
får seminarieledare NN att i chatten anknyta till Vygotskijs begrepp ”proximal utvecklingszon”. Det är en referens som leder till ett flertal instämmande kommentarer också i chatten från seminariedeltagarna.
Samtalet fortsätter senare också i chatten mellan några av deltagarna,
även efter att det muntliga samtalet avslutats och ytterligare en grupp påbörjat en redovisning av ett annat gruppsamtal. Dessa samtalsinlägg, där
elevers delaktighet vid formativ bedömning poängteras leder fram till att
pedagogers arbete uttrycks som viktigt. Det är en slutsats som dras eftersom formativ bedömning kopplas samman med lyckade elever som reflekterar över sin lärandeprocess. Magda skriver avslutningsvis i chatten:
Håller (med) Marit, Lgr 11 betonar också ”att utveckla förmågan att själv
bedöma och kritiskt granska egna och andras kunskaper”.
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Argument för formativ bedömning knyts med detta samtalsinlägg till läroplanens intentioner, vilket gör att samtalet till sitt innehåll liknar ett presenterande samtal i ett performativt centrum, men skiljer sig från dessa
samtal i och med att samtalet innehåller en öppenhet för olika sätt att som
lärare agera i pedagogiska situationer, där ett sökande sker med en framåtblickande riktning (istället för tillbakablickande) i enlighet med ytterligare
en variant av reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter det generellt rätta i pedagogiska situationer 125. Detta gör också
det utforskande samtalet i ett kritiskt centrum till ett mer gemensamt samtal deltagarna emellan där studerande söker efter gemensamma svar. Samtalet exemplifierar att ett samtal i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer också kan landa i en känsla av ökad säkerhet inför
kommande arbete som lärare, åtminstone inom ramen för ett implicit eller
explicit ställningstagande.

Med uppmärksamhet på det problematiska i det generellt rätta
Den samstämmighet som kan växa fram i utforskande samtal som en konsekvens av att argument eftersöks för ett på förhand mer eller mindre avgjort ställningstagande kan som i nedanstående exempel också väcka reaktioner. Det är en situation som kan uppstå när mer generella svar, som de
framställs i seminariesamtalet, sätts i en kontext och ett till synes generellt
rätt agerande från lärares sida inte längre framstår som självklart.
Efter en rast i samband med seminarietillfälle C7 initierar Nelly ett nytt
samtalstema ”Bedömning av elever” (C7:12) genom att lyfta fram argument från kurslitteraturen att ”mer test, dokumentation och bedömning
behöver införas för att i god tid fånga upp och stödja barn med störst behov samtidigt som de resurssvaga tycks bli de mest utsatta i bedömningssituationer”. Med några ytterligare ord som sätter argumentet och konstaterandet i en förskolekontext lämnar sedan Nelly ordet fritt, varvid Miriam
tar vid och refererar till att hon fört omfattande samtal med sin VFU-lärare
om detta. Miriam refererar till sin VFU-lärare som sagt att:
Vi ska stötta alla barn och främja alla barns utveckling, alla barns individuella utveckling, hmm. För att då kunna utvecklas så måste man ju veta var
man står någonstans annars vet man ju inte vad man ska jobba mot. Så hon
säger det är ju oundvikligt att vi på något sätt kartlägger barnen. Det måste
vi göra.

Men, säger Miriam i sitt samtalsinlägg:

125

Det är ett mönster som går igen i samtalstema A4:4, B7:4, B7:9, C7:4, E7:3.
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Det hon då sen ställer emot, det är att vi kan inte säga att det här barnet ska
klara av det här, det här barnet ska inte göra så här, eller det här barnet, ja
nu beroende på. Klart man kan säga att det inte ska, om det slår någon eller
att det är något som inte är tillåtet. Visst, men man kan inte säga att det här
barnet ska ha kommit så här långt i sin språkutveckling, utan man kan bara
säga att det här barnet har kommit så här långt i sin språkutveckling. Hur
gör vi för att barnet ska komma längre. Men då får man ju ett annat problem som vi diskuterade mycket jag och min handledare, då är det här med
att när dom kommer till första klass och är sju år då ska de kunna vissa saker.

Miriam lyfter i detta inledande samtalsinlägg att i lärares arbete ingår
oundvikligen att göra bedömningar. Hon säger om eleverna att ”även om
dom ska få utvecklas individuellt så måste dom ändå utvecklas mot det
dom ska kunna i första klass, åt det hållet till viss del”. För Miriam är det
inte förenligt med vad förskolan ska göra. De ska inte ägna sig åt dokumentation och bedömning av barn, samtidigt som ”man ändå måste sätta
det i relation vad barn ska kunna när de är sju (år)”. Med sitt inlägg ger
Miriam samtalet en reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom
den framträder – genom att problematisera idén om att lärare inte ska
bedöma elever i förskolan.
Efter en kortare utvikning i samtalet återför Nelly diskussionen till frågan om bedömning och menar att det strider mot läroplanen att utvärdera
barnens prestationer och poängterar med stöd av kurslitteraturen att det är
verksamheten som ska utvärderas. Trots detta finns det förskolor som
sätter upp egna mål, säger Nelly, och frågar övriga om hur man ska bemöta det och ”hur ska man bemöta dom föräldrar som faktiskt vill ha det
här konkreta och tydliga kring sina barns utveckling?”
I det samtal som följer lyfter Agnes fram att det gäller att uppmärksamma det positiva i barnet, att barn ska få utvecklas utifrån vilka de är
utan att ”bedöma dem och inte döma dem framförallt”. Hennes samtalsinlägg uppmuntras av Nelly som i chatten skriver ”absolut”, samtidigt som
Agnes i sitt resonemang landar i en osäkerhet inför det hon säger, när hon
avslutningsvis säger, ”nej jag vet inte”.
Inför detta och den bild av vad som utgör ett rätt agerande från lärares
sida vilket växer fram i en kunskapsbildande process som svarar mot den
variant av reflektionsriktningskategori två som uttryckts som ett framåtblickande sökande efter det generellt rätta i pedagogiska situationer responderar Miriam på nytt genom att se tillbaka på den utbildning de genomgår och hävdar att:
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Vi som har gått på den här utbildningen vi är väldigt, alltså vi motsätter oss
väldigt mycket det här med utvecklingsteorier och alltså utvecklingsstadier
över huvud taget och jag förstår det [---]men nånstans finns det faktiskt en
grund i de här utvecklingsstadierna som ändå stämmer överens med hur ett
barn ofta utvecklas. Ungefär när de kan börja klara av, även om man inte
måste vara bokstavstroende och gå exakt på det som står i de utvecklingspsykologiska teorierna som finns så kan man ändå ha ett hum om att en
treåring bör kunna prata, [---] om vi nu säger att ett barn som faktiskt har
väldigt svårt med någonting, hur vet vi att barnet har svårt med det om vi
aldrig får säga att det borde klara av det här. Och vad ska vi då gå på när vi
säger att barnet borde klara av någonting? [---]Så förstår jag ju hela problematiken, jag tycker det blir väldigt svårt att sitta och bedöma barn och sitta
och säga att det här barnet borde kunna prata rent men gör inte det. Samtidigt så kan jag också tycka, det blir paradoxalt, men samtidigt tycker jag
också att det är min skyldighet som förskollärare att någonstans ha en uppfattning om ungefär vad ett barn borde kunna klara av i stora drag så att jag
inte missar någonting som sen gör att barnet har svårt med någonting.

Hennes samtalsinlägg tar för en stund en reflektionsriktning som svarar
mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de
studerande själva – där hon uppmärksammar på vilket sätt de inom ramen
för utbildningen uppmärksammar lärares arbete. Med stöd av denna hänvisning återgår hon till att problematisera i enlighet med reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom
den framträder – vad hon säger sig uppfatta som ett förhärskande svar
gällande lärares rätta agerande. Miriam klargör i ett kritiskt centrum för
omdömesbildande processer med sitt argumenterande samtalsinlägg att
lärares arbete innehåller motstridigheter vilket problematiserar den förståelse av lärares arbete som tidigare diskuterats.
När hon lite senare också säger att ”man får inte bli för fast i det här”
tydliggör hon att generella svar inte går att applicera på alla pedagogiska
situationer. Med referens till erfarenheter från hennes verksamhetsförlagda
utbildning lyfter hon därefter fram barn som uppenbarligen behöver stöd i
sin språkutveckling och informerar om en flicka som inte visar intresse för
bilder och texter. Mot den bakgrunden ställer Miriam öppna frågor om
barnet borde vara intresserat? Om hon som lärare får säga att barnet borde
vara intresserat? Samt om hon som lärare borde försöka ”jobba för att hon
(flickan) ska bli intresserad”? Lite senare tydliggör hon ansvarsproblematiken genom att också ställa frågan om ”vilka antagande får jag som förskollärare göra?”.
Miriam är i detta utforskande samtal i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer drivande i och med att hon problematiserar och
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tydliggör motsättningar. Men hur de studerande ska förhålla sig till dessa
motstridigheter förblir en odiskuterad fråga i seminariesamtalet. Det fortsatta samtalet leder istället till en diskussion om vilken roll barnavårdscentralen kan ha för att bedöma huruvida barn följer en normal utvecklingskurva eller ej. I och med detta övergår det utforskande samtalet till samtalstemat ”Samverkan med hälsovård” (C7:13) där samtalet fokuserar på
lösningar utanför lärares ansvarsområde.

Värdering av omdömesbildande processer i kritiskt centrum
Med stöd av ett analysarbete som beaktat både utforskande samtals innehåll och reflektionsriktning har ett kritiskt centrum för omdömesbildande
processer kunnat urskiljas och konstrueras.
Med beaktande av de kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete
som tagits fram med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension
kan konstateras att omdömesbildande processer i ett kritiskt centrum riskerar att via kunskapsbildande processer och en respons på dessa som
svarar mot reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus
på de studerande själva – leda till frustration, misströstan och till och med
motvilja inför kommande ansvarstagande som lärare.
Samtidigt äger dessa kunskapsbildande processer kvalitet eftersom det
ger förutsättningar för framtida samtals möjligheter att ta utgångspunkt i
att lärares arbete är förenat med osäkerhet och risker när pedagogisk rytm
tar form i interaktion lärare och elever emellan.
I ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer utmanas studerandes förståelser av lärares arbete, vilket ger dem möjlighet att exempelvis uppmärksamma elevers responser i pedagogiska situationer, icke
avsedda händelser och motstridigheter. I ett kritiskt centrum får således
den tillbakablickande reflektionsriktningen ett starkt fokus som kan möjliggöra värdering av pedagogiska situationer ur både etiska och didaktiska
perspektiv, vilket verkar problematiserande för studerandes eventuella
förgivettaganden 126. Denna kunskapsbildande process kan också gynnas
av nätseminariers monologiska karaktär i och med att samtalsinlägg överlag tenderar att vara relativt långa och utredande.
Det utforskande samtalet med avseende på de kunskapsbildande processer som framträder kan därmed i huvudsak beskrivas som motsvarande
reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer
mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder. De omdömesbildande processer som i det
126

Jämför innehåll i kapitel fyra under rubriken ”Idén om förändrad förståelse för
förändrat framtida agerande”.

232

I SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension

empiriska underlaget i anslutning därtill vid ett antal tillfällen framträder
explicit äger likhet med reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva. I den senare reflektionsriktningen uppmärksammar de studerande sig själva mer som ett kollektiv,
som medlemmar i en lärarkår, vilka står inför ett komplext och kanske
omöjligt uppdrag.
Att studerande tillsammans också i utforskande samtal strävar efter att
finna argument för gemensamma svar, vilket svarar mot reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker
för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål – kan tolkas som
ett tecken på att de studerande försöker övervinna osäkerheten som uppstår i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer. Det kan vi aldrig veta, men det empiriska underlaget visar att samtal kan gå i en riktning
som söker efter generella svar och att också studerande kan reagera på att
samtalet som en konsekvens därav landar i felaktiga svar.
I ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer formas dessa som
en konsekvens av kunskapsbildande processer där frågor uppstår om det
går att agera som lärare på ett generellt rätt sätt och vad som kan ses som
gott respektive rätt.

Professionellt centrum för omdömesbildande processer
Omdömesbildningens centrum, benämnt professionellt centrum, formas av
lärarstuderandes utforskande, kunskapsbildande och omdömesbildande
samtal där insikter om läraryrkets komplexitet bildar utgångspunkt för
frågor om i vilken riktning och med vilka värden de vill och kan agera som
lärare.
Den omdömesbildning som möjliggörs i ett professionellt centrum för omdömesbildande processer utgörs av utforskande samtal där informerande
samtalsinlägg varvas med argumenterande samtalsinlägg. I detta centrum
får omdömesbildande processer en framträdande plats tillsammans och i
växling med kunskapsbildande processer. Det rör sig om en framåtblickande reflektionsriktning för omdömesbildande processer med lärarskapets
möjligheter i fokus.
I ett professionellt centrum för omdömesbildande processer förenas tillbakablickande kunskapsbildande processer med framåtblickande försök att
konstruktivt värdera skilda handlingsalternativ och komma fram till vad
som kan uppfattas som rätt agerande i kontextuella pedagogiska situationer, fiktiva som reella. Riktmärke för värderingar av olika handlingsalternativs konsekvenser utgörs av vad studerande uppfattar som generellt önskvärt, vilket legitimeras av styrdokumentens övergripande intentioner.
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Det är en reflektionsriktning i samtalet som står i överensstämmelse med
ett sökande efter metoder i pedagogiska rum, det vill säga reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker
för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål – med det avgörande tillägget att reflektionsriktningen står sammanvävd med reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan
principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten
som den framträder. Denna växling i samtalet strävar med stöd av en systematisk reflektion efter att utveckla förståelse för vad som indirekt kan
vara följden av olika handlingsalternativ för att söka efter vad som i ett
kontextuellt sammanhang kan förstås som rätt agerande.
Ett professionellt centrum har tillbakablickande kunskapsbildande processer gemensamt med ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer, men skiljer sig från detta centrum när det kommer till utforskande
samtals fortsatta reflektionsriktning och innehåll. I ett kritiskt centrum
sätts fokus på förhållanden som utmanar lärares vanor och förgivettaganden vilket riskerar att leda till misströstan inför övermäktiga ansvarskrav
när generellt rätta svar inte står att finna. Samtal i ett kritiskt centrum riskerar även att leda till att samtal avstannar om studerande inte anser sig
veta tillräckligt för att kunna ta ställning för vad som utgör lämpligt agerande i pedagogiska situationer.
I ett professionellt centrum tas istället denna osäkerhet som utgångspunkt för explicita omdömesbildande processer om vad som utgör generellt önskvärda ambitioner och hur dessa kan bilda riktning för ett agerande i pedagogiska situationer, trots att icke avsedda händelser kommer
att uppstå, trots att lärares agerande kommer att landa i etiskt problematiska situationer och trots att didaktiska intentioner i interaktion med elever kommer att förändras. I ett professionellt centrum sätts fokus på vad
som är möjligt agerande samtidigt som uppmärksamhet sätts på de konsekvenser interaktionen lärare och elever emellan har och skulle kunna ha,
för att i beaktande av dessa synliggöra lärares ansvar att växla till kontextuellt mer rätta intentioner, när så krävs.
Sammantaget visar det sig att lärarstuderande i ett professionellt centrum för omdömesbildande processer har möjlighet att genomleva samtal i
reflektionsriktningar vilka växlar mellan kunskapsbildande och omdömesbildande processer, där reflektionen tar en konstruktiv framåtblickande
riktning mot vad som kan vara möjligt och önskvärt i lärares arbete, givet
dess komplexitet.
Nedan lyfts fram exempel från lärarstuderandes samtal i ett professionellt centrum när dessa uppmärksammar lärarskapets ansvar och vad som
utgör ett lämpligt agerande från lärarens sida i komplexa situationer och
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ett samtal där studerande utifrån en komplex förståelse inleder ett samtal
om möjligheter.

Med uppmärksamhet på det didaktiskt rätta i lärares ansvar
Vid seminarietillfälle E4 växer ett utforskande samtal fram där studerandes
omdömen framträder med avseende på lärares arbete att bedöma elever.
Det är ett samtal som står i relation till tidigare samtalsteman vid ett och
samma seminarietillfälle på så sätt att flera av de studerande gett uttryck
för att seminariets innehåll framstår som viktigt att samtala om.
Utgångspunkt i kunskapsbildande samtal
Samtalet som återges nedan tar sin början efter en kaffepaus när Maja,
innan övriga deltagare har kommit tillbaka, initierar ett enskilt samtal med
gruppens seminarieledare för att ge uttryck för sina frustrerade känslor.
Hon säger:
Alltså jag måste bara få säga en sak, jag, alltså den här kursen och det här
momentet i synnerhet, alltså det är så spännande och intressant men det gör
mig så frustrerad, så att min man har börjat fråga mig om jag inte ska börja
jobba som politiker istället, för att alltså det här är ju, det känns…alltså…
det känns inte kul.

Inför seminarieledaren utvecklar hon sina tankar samtidigt som övriga
studerande börjar ansluta till seminariet igen. Maja argumenterar för att de
weblösningar som införskaffats för att VFU-skolans dokumentation och
bedömning av elever ska bli enhetliga faller platt eftersom lärare använder
och tolkar redskapet utifrån vitt skilda uppfattningar. Den konsekvens hon
ser av detta är att weblösningen komplicerar för elever och föräldrar, istället för tvärtom. Föräldrar med flera barn på skolan blir enligt Maja överlastade med information som har en direkt kontraproduktiv verkan.
Andra studerande ger sig in i samtalet som därigenom successivt utvecklas till ett utforskande samtal med en reflektionsriktning som svarar mot
reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer
mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder – även om mer tydliggjorda ”principer för
verkligheten” saknas i samtalet. I samtalstemat som växer fram, kategoriserat som ”Bedömningens konsekevenser” (E7:14), drar Patricia bland
annat slutsatsen att lärare accepterar situationen och gör vad de blir ålagda
att göra från kommunalt håll, trots att de ser negativa konsekvenser av
bedömningsarbetet, eftersom det blir en fråga om, som hon säger:
Vad man ska lägga energin på som lärare, för om kommunen … har sagt till
mig att jag måste göra den här metoden inför utvecklingssamtalet, om jag
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då lägger energin på att protestera mot det här då tar jag ju den energin
ifrån barnen, så jag tror att lärarna handlar i någon sorts konflikt med ”topdown, bottom-up principen” som vi har diskuterat så mycket, över om man
ska orka protestera.

Det är en slutsats som bemöts med instämmande kommentarer i chatten
och en efterföljande kritisk diskussion om den låga kompetens som lokala
skolpolitiker tycks ha, vilket får gruppens seminarieledare att respondera
med att i en motbild försöka klarlägga under vilka förutsättningar lokala
skolpolitiker arbetar.
När sedan också Maja, som fungerar som samtalsledare för seminariet,
säger att hon känner sig osäker på hur samtalet fortsättningsvis ska föras
skiftar samtalet till att tydligare styras av gruppens seminarieledare. Med
hjälp av en tidningsartikel, som läggs ut på whiteboarden, med rubriken
”Björklund öppnar för betyg till sexåringar”, övergår samtalet i ett nytt
samtalstema (”Bedömningens politiska dimension” E7:15), också det kategoriserat som utforskande. Artikeln, som seminarieledaren presenterar,
väcker initialt många negativa känslomässiga kommentarer i chatten, där
seminarieledaren kommenterar de studerandes engagemang i positiva ordalag. En stor mängd responser i chatten inleder ett samtal som efterhand får
de studerande att också ifrågasätta sina egna spontana reaktioner, där de
lägger fram och prövar argument till stöd för idén om betyg till sexåringar.
Maja säger exempelvis följande:
Ja alltså första reaktionen är ju så här, vad i h-vete ska man betygssätta barn
liksom från så tidig ålder. Nånstans försöker, jag försöker alltid vända på
allting, ja men skulle det kunna finnas något positivt med det här eller vad
skulle det bidra till eller, och då tänker jag så här, nu halshugger alla mig,
jag säger inte att vi ska betygssätta barn såna som är sex år men jag säger så
här, tror ni att det skulle kunna bidra till att skolan får en, en vad ska man
säga, skolan prioriteras och värderas högre, tror ni att det skulle, alltså för
nu har jag hört så många gånger att skolan prioriteras inte längre och värderas inte så högt av föräldrar till exempel för att det är inte så noga liksom,
alltså du kommer igenom ändå och du kommer vidare hur som helst liksom,
ja… För jag tänker på liksom förr i tiden då var det ju, alltså då var ju skolan prio liksom och hemma i hemmet också tror jag att barnen fick mera,
vad ska man säga stöttning och påtryckning, det är min kanske dels min
egen teori men, tror ni att det skulle leda till nånting sånt?

Till hennes uttalande knyter andra studerande begrepp som status och
läraryrkets professionalitet, vilket leder Marit till att försöka sammanfatta
bedömningens olika funktioner och ta ett ytterligare grepp på frågan om
bedömningens politiska dimension. Marit säger:
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För det första så är det att lärare, barn själv och föräldrarna ska få kunskap
om hur det går för barnet, eleven och för det andra så är det för att läraren
ska få stöd och hjälp med att välja innehåll i den pedagogiska verksamheten
och det tredje det skulle vara då att visa hur resultaten ser ut för skolledning
och huvudman för verksamheten. Sen är det ju så att kraven på bedömning
och information, dokumentation i skolan och förskolan, skolans tidigare år,
det kommer ju faktiskt ifrån politiker, kommunala tjänsteman, skolledare,
lärare och föräldrar, inte från barnen och eleverna själva. Så vad tror ni att
barnen säger i det här?

Med Marits samtalsinlägg tydliggörs att samtal med olika reflektionsriktningar leder till olika slags uppmärksamhet, vilket genom hennes avslutande fråga implicit indikerar att lärare också har ett ansvar för val av
”principer för den praktiska verkligheten” när lärares arbete samtalas om.
Med detta samtalsinlägg tangerar samtalet även reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva.
I denna situation där engagemang och villighet skapats till att utforska
frågan vidare frågar gruppens seminarieledare om de studerande anser ”att
det är viktigt att vi fördjupar oss i det här med bedömning i skolan?”, med
följd att samtalet åter styrs mot en kunskapsbildande process i enlighet
med reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska
verkligheten såsom den framträder. Marit svarar jakande på frågan och
säger:
För att fånga upp eleverna så måste vi kunna bedöma dom och ju mera vi
tittar på hur vi kan bedöma barnet, desto mera flexiblare och utvecklande
bedömandet blir, så vi inte bara tittar på vissa specifika saker, utan om man,
om man kan få till en stor helhet med bedömning och betygssättning så tror
jag att det är, att det blir mer rättvist för barnet. Jag är för mera dokumentation och bedömning för att det ska bli rättvist för eleven. Men man
får inte fastna i det bara för att det ska bedömas eller betygssättas, utan det
är ju en balansgång där också som med allting annat.

Med sitt svar aktualiserar Marit att bedömning kan ha skilda syften. Hon
återkommer också senare i chatten till detta när hon poängterar att ”vi
bedömer ju utifrån barnens behov också, det vävs också in”, men det är ett
samtalstema (”Bedömningens olika syften” E7:16) som aldrig riktigt får
fäste eftersom innehållet förs tillbaka till nationella prov och frågor om
rättvisa av Patricia.

Synliggörande av villkor för lärares agerande
I det läget introducerar seminarieledaren ett dokument med rubriken ”7
goda råd vid betygssättning” där ett av råden är att känna till regelverket,
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vilket utgör inledningen till samtalstemat ”Lärares kunskap om betyg och
bedömning” (E7:17) där seminarieledaren ställer ett stort antal frågor till
seminariegruppen att respondera på. Samtalet drivs på detta sätt fram till
ett antal klarlägganden om gällande regelverk vid framförallt betygssättning, vilket gör att utforskandet får en prägel av att vara förutbestämt.
Seminarieledaren tycks också medvetet driva samtalet till en punkt där de
studerande ska veta vad de har att förhålla sig till och vad som är upp till
dem att avgöra i kommande yrkesutövning. Det får Marit att skriva i chatten: ”då behöver jag en massa FRONESIS!”

Ställningstaganden förstås som nödvändiga
Samtalet landar i och med detta i en förståelse av lärares arbete, primärt i
samband med bedömning och betygssättning, som ett arbete vilket får
olika svar beroende på om arbetet förstås ur ett juridiskt eller ett etiskt
perspektiv. Magda kommenterar detta i chatten genom att skriva ”svårt”
och Patricia citerar från kurslitteraturen och skriver att ”(l)äraren kan
alltså inte nöja sig med att bara verkställa regler, utan måste medvetet axla
rollen som moraliskt subjekt, dvs. bli en som kreativt tar ansvar och gör
självständiga bedömningar och handlingar för elevers och samhällets bästa,
i betygssättning liksom allt annat (s.15, Fjellström)”.
I en kunskapsbildande process landar samtalet i en uppmärksamhet på
det nödvändiga i att lärare axlar ett ansvar för att avgöra vilket agerande
som kan vara kontextuellt rätt i pedagogiska situationer. De kunskapsbildande processerna svarar mot reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder. Här finns
också en likhet med ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer
eftersom omdömesbildande processer utgörs av responser som tangerar
reflektionsriktningskategori fyra – ett tillbakablickande fokus på de studerande själva.
Med det konstaterande som Patricia förmedlar i chatten framträder ett
embryo till ett professionellt centrum för omdömesbildande processer. När
samtalstemat går mot sitt avslut synliggörs detta av att seminarieledaren
säger att ”vi skulle ha behövt ha en vecka till på oss att jobba med det här
nu som workshopar” och Anna skriver i chatten ”ja minst…och fundera
praktiskt på VFU.n”. Det behov som uttrycks svarar mot en önskan om att
fortsätta samtalet i enlighet med reflektionsriktningskategori två – ett
framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp
kunna uppnå vissa bestämda mål.
En sådan önskvärd förändring av reflektionsriktningen i samtalet överensstämmer också med Patricias avslutande fråga till seminarieledaren om
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hur denne skulle agerat i ett specifikt fall som de läst om i kurslitteraturen.
Men Patricia får inte något svar av seminarieledaren som istället säger att
ambitionen här har varit att ”måla ut att det finns två poler här”. Det får
Marit att istället hänvisa till en personlig erfarenhet och med emfas argumentera för hur hon skulle ha agerat i motsvarande situation, men hon
garderar sig samtidigt eftersom hon säger:
Nu har inte jag börjat jobba som lärare än så jag bryter inte mot några
etiska principer eller någonting. Jag hade gett den där killen godkänt. Jag
hade gett bägge killarna godkänt, jag ville bara säga det för jag känner så.

Samtalstemat avslutas med att seminarieledaren skrattar till och säger
”med näven i bordet, ja det är bra!”

Med uppmärksamhet på det etiskt kontextuellt rätta i lärares ansvar
Ett fokus på lärares skilda handlingsalternativ uppmärksammas framförallt
utifrån etiska aspekter i nedanstående samtalsexempel även om dessa inte
går att helt särskilja från didaktiska frågor.
Utgångspunkt i ett dilemma
I samband med seminarietillfälle fyra har de studerande i uppgift att inför
seminariet kort beskriva ett yrkesetiskt dilemma eller problemområde som
de hört talas om eller själv identifierat under sin verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med seminariet anges i termer av att de studerande gemensamt med övriga deltagare ska analysera dilemmat och diskutera möjliga
lösningar. Till stöd för analysarbetet hänvisas till kurslitteratur och de
båda lärarfackförbundens yrkesetiska principer. Seminariesamtalet avser
därigenom också att tjäna som stöd inför en kommande examinationsuppgift att skriftligt behandla ett yrkesetiskt dilemma.
Synliggörande av vari problemet består
I uppgiften att analysera ett yrkesetiskt dilemma väljer flera studerande att
ta stöd av vad som i kursens Studiehandledning (2011, 2012) anges som en
modifierad variant av Collstes beslutsmodell. Efter att en av de studerande
först har beskrivit ett yrkesetiskt dilemma från pedagogisk verksamhet
utvecklas vanligtvis ett gemensamt samtal. Men i vissa fall får samtal en
mer individuellt utforskande karaktär när seminariegruppens seminarieledare axlar rollen som modellens agent. I dialog med en studerande ställer
då seminarieledaren frågor och avkräver svar på de steg i modellen som
lämnas obesvarade. Exempelvis säger seminarieledaren i samband med
samtalstema ”Konflikt om barnets bästa”(C4:4):
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Får jag ställa en fråga Cecilia? Om du skulle formulera det här problemet i
en mening som då verkligen är kärnan i problematiken? Formulera det!

Samtalet får i och med samtalsledarens frågor en tydlig riktning som också
återfinns i samtalstemat ”Prat i personalrummet”(C4:9) där Pia inledningsvis ger uttryck för att hon tycker ”att det här är jättesvårt” men att
hon efter samtalet med seminarieledaren uttrycker förståelse för att det kan
finnas ett värde i att försöka se situationen ur andra perspektiv som utmanar den egna förståelsen. I detta fall lyfts fram att det kan finnas ett socialt
värde bland personalen att göra sig lustiga över barns tillkortakommanden.
Pia säger:
Så då vill du att vi nästan ska överväga allt och bara tänka, ja det är bra.
Det är väl sant när du säger det men för en annan så blir det ju, det låter ju
helt tokigt då att man ska tycka att det är okej för att då har det blivit bra
stämning på rasterna. Ja, men ja jag förstår.

Vid detta tillfälle intar övriga seminariedeltagare rollen som lyssnare med
undantag av Agnes som vid ett tillfälle poängterar följande:
Att det är väldigt viktigt att gå in till sig själv […] Är jag okej med den här
situationen eller ska jag stå upp för det jag tror på och säga ifrån till dom
andra? Att det här, jag tycker inte det här är okej att sitta här och prata om
den här pojken på det här sättet. Att göra honom till åtlöje bland så många
kollegor och så. Ja, att utgå ifrån sig själv och ta ställning.

Agnes samtalsinlägg bejakas av seminarieledaren som dock vid detta tillfälle påpekar att detta ”kommer vi till, det är liksom nästa steg, först måste
vi identifiera vad problemet är som jag ser det här”. Seminarieledarens ord
ger samtalet en tydlig utforskande reflektionsriktning som svarar mot reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på relationer
mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder – där huvudmålet är att identifiera vari dilemmat ligger och först därefter ge samtalet en reflektionsriktning i enlighet
med reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter
praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda
mål. Med en sådan växling av reflektionsriktning i kombination med tidigare problematisering övergår samtalet från ett kritiskt centrum till ett
professionellt centrum för omdömesbildande processer.

Synliggörande av handlingsalternativ leder till ställningstaganden
På motsvarande sätt växer det i några andra samtalsteman, med yrkesetiska dilemman som utgångspunkt, fram mer av ett individuellt utfors-
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kande när studerande redovisar en analys som han eller hon förberett inför
seminariet.
Exempelvis redovisar Lena (A4:6) hur hon steg för steg i ett långt sammanhängande samtalsinlägg identifierar problemet, vilka aktörer som berörs och vilken information som behövs för att kunna ta ställning. När
Lena kommer så långt i sin redogörelse kommenterar hon sitt analysarbete
rörande en fiktiv situation där lärare pratar kritiskt om föräldrar, samtidigt
som några närvarande barn kan höra vad som sägs, på följande sätt:
När man läser på det här sättet så känner man att det kan bli väldigt tradigt
men det blir samtidigt så otroligt tydligt att det här är, ja vad ska man säga,
tjänstefel, att här måste någon ingripa.

Inför övriga deltagare skiftar sedan Lena reflektionsriktning i sin redogörelse från reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus på
relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder – till reflektionsriktningskategori
två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål – när hon redogör för några
skilda handlingsalternativ, vilka hon bedömer konsekvenserna av samt att
hon bedömer dess sannolikhet och värde för att till sist komma fram till ett
beslut om vilket handlingsalternativ hon väljer. När så Lena avslutar sin
genomgång frågar Laila henne ”är det någonting som du känner själv som
du är lite osäker på eller vill gärna vill veta från oss eller känner du dig
själv ganska säker i hur du vill handla eller tänker du på någonting annat?”, vilken får Lena att bland annat uttrycka följande:
Nja, nej alltså jag känner mig nog, när man liksom har gått igenom den här
och det kändes ändå så pass, det känns ju väldigt grundligt när man går igenom punkt för punkt och man liksom, man blir påmind om olika dokument
och vad är det vi ska följa och så. Så att det kändes väldig bra när den var
klar, för jag kände väl också lite grann när jag, när jag började med det här
dilemmat att, och liksom läst igenom vad är det som har hänt och så, så var
det väl att jag, ja men det kan väl vara lite så där, oj hur ska jag göra nu
och? Så att jag känner mig nog, att det blev ett ganska bra beslut.

Lena uttrycker att analysarbetet har bidragit till en ökad säkerhet inför
framtida agerande i en liknande situation, vilket också Marit ger uttryck
för, om än mindre tydligt, när hon på motsvarande sätt individuellt analyserat ett annat dilemma och säger efter sin redovisning (E4:12) att ”det var
ju bra att prova den här Collstes beslutsmodell även om man kan känna
från början att man nog visste vart det skulle dra det här någonstans”.
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Som aktiv lyssnare till en medstuderandes individuella utforskande av ett
dilemma kan uppenbarligen också en ökad känsla av säkerhet erhållas.
Detta ger Märta (A4:6) uttryck för när hon säger:
Jag skulle bara säga att jag håller med, jag skulle också gjort så som ni säger
och först när jag hörde eller när jag läste problemet så tänkte jag, oj hjälp
hur skulle jag ha gjort men nu när jag har lyssnat på dig Lena, så och just
gått igenom den här modellen, så känner jag att vad säker man blir när man
går igenom alternativen så här om och om igen i princip, så att jag håller
med, jag skulle också försökt fått iväg det här barnet från situationen.

Uppenbarligen har Lena analyserat situationen på ett övertygande sätt
eftersom konsensus uppstår om hur läraren bör agera, givet de handlingsalternativ som presenterats. Den modell som Lena använt sig av har i samtalet fungerat som riktningsgivare åt det utforskande samtalet som mynnat i
en ökad känsla av säkerhet inför en specifik pedagogisk situation.

Synliggörande av svårigheter trots ställningstaganden
Av de situationer som de studerande lyfter fram för att diskutera yrkesetiska dilemman finns en dryg handfull exempel som mer svarar mot en
upplevelse av att lärares ansvar kan vara svårt.
När Katarina i samtalstemat ”Misstanke om övergrepp”(C4:8) beskriver
en upptäckt som väcker misstankar finns det aldrig någon tvekan i samtalet om vad som är rätt eller fel127. De studerande ger uttryck för att den
anmälningsskyldighet de har som lärare är otvetydig men likväl svår att
verkställa eftersom en felaktig misstanke kan skada förtroendefulla relationer. Att göra det rätta och ta sitt ansvar som lärare och agera för att barn
inte ska fara illa står emot en rädsla för att relationer till föräldrar eller
kollegor ska skadas.
Denna problematik återfinns i samtalstemat ”Äta upp maten”(D4:10)
som utgår ifrån en situation där en lärare, enligt Amanda, ”högt och tydligt” pekar ut en flicka i matsalen genom att säga ”du har inte ätit upp
maten, gå och sätt dig igen”, varvid flickan uppenbarligen känner sig
mycket utsatt av tillsägelsen.
I samtalet mellan de studerande utforskas huvudsakligen skäl till varför
en situation som denna uppstår och vad som kan göras för att motsvarande situationer aldrig ska behöva uppstå, där bland annat Siri föreslår att
”man kan ju kanske ta upp det som ett allmänt diskussionsforum, vad gör
vi åt att barnen slänger mat?” I detta samtal säger också Fia att ”om jag
hade haft möjligheten att gå och sätta mig bredvid henne så hade jag gjort
127

Samtalstemat äger stor likhet med samtalstema D4:5.
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det och kanske fått henne att ta en tugga till och sen hade jag tagit brickan
och tagit det ansvaret på mig”. Fia klargör därmed att i lärares ansvar
ingår, i omsorg om elever, att i vissa lägen överta konflikter128, vilket tydligt svarar mot ett ställningstagande, i enlighet med reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att
med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål. Det är ett ställningstagande som möjliggörs i ett professionellt centrum för omdömesbildande
processer.
I vad som av de studerande uppfattas som ett förhållandevis extremt exempel redogör Patricia för en situation som pågått en längre tid i samtalstemat ”Elak lärare med goda resultat”(E4:8) för den svårighet som kan
vara förenlig med att komma till rätta med kollegor som regelbundet kränker elever129. Patricia beskriver i detta fall en väl etablerad lärare och säger:
(Hon har) en extra koll på vissa elever […] som hon förväntar sig ska ställa
till med saker. Dessa elever är hon extra bestämd och elak mot oavsett social tillhörighet eller nationell härkomst. Med elak menar jag skriker och svär,
samt att de får orimliga repressalier för sina icke önskvärda handlingar inga
fysiska bestraffningar, men psykiska och mentala bestraffningar. De elever
som brukar ställa till det förväntas göra det. Det är hennes uppdelning.
Snälla elever på ena kanten och de som ställer till det på andra kanten.

Vad som komplicerar bilden är enligt Patricia att lärarens elever alltid varit
högpresterande och att de generellt sett uppfört sig bättre än andra elever
på skolan. Dessutom menar Patricia att rektor är väl insatt i problematiken
men att hon ”ansåg inte att hon kunde göra något” och att ”denne lärare
hatade rektorn”.
Den situation Patricia förmedlar ter sig fastlåst, där kränkningar pågår
och blir till en vana i verksamheten, vilket bland annat leder till att Maja
uppmärksammar att det kan vara svårt att åstadkomma en förändring
eftersom olika försök ”inte alltid, når fram”. Det drag av uppgivenhet som
vilar över samtalet får Marit att reagera, hon säger:
Jag tänkte svara på Maja i chatten där hon frågar mig, vad heter det, vad
gör man om ingen annan ingriper? Enkelt svar man ingriper själv så klart!
Man alltså, vi får inte bara stå och se på när någonting sånt här händer och
har man, har man faktiskt så som NN pratade om här (ohörbart) man har
128

Att som lärare ta ansvar för att elever inte använder provocerande symboler eller
att avsteg görs från överbeskyddande föräldrars regler diskuteras på motsvarande
sätt i samtalstema D4:8 respektive E4:10, där lärarens agerande kommer i konflikt
med föräldrars ansvar.
129

Problematik med kränkande kollega återfinns även i samtalstema D4:9, E4:12
och E4:14.
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läroplanen i, som i bakfickan när man går till rektorn då står man säker, sådant här får inte ske, det är så och hjälper inte det då går man till högre instans, alltså så så (ohörbart) så kommer jag jobba!

Med Marits ställningstagande tydliggörs för seminariedeltagarna att lärare
alltid har en möjlighet, i Marits ögon en skyldighet, att agera när elever far
illa oavsett om andra värden uppnås. Det är återigen ett ställningstagande
som, i enlighet med reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande
sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa
bestämda mål – möjliggörs i ett professionellt centrum för omdömesbildande processer.
Det ansvar som lärare har att axla bearbetas ur en vitt skild aspekt i
samband med samtalstemat ”Avbrott av mentorskap” (D4:11) som även
det avser en svårighet i arbetet mer än ett dilemma. Siri lyfter vid detta
tillfälle, vad hon uppfattar som ”väldigt chockerande”, att en lärare avbryter sitt mentorskap i förhållande till en elev eftersom läraren ifråga ”känner
att hon kommer ingen vart med, varken med diskussionerna med pojken
eller med mamman”. Siri ger inledningsvis uttryck för ”att man kunde ha
löst det på en massa andra sätt” eftersom hon tidigt har ställt sig frågan
”om det är rätt att göra så”, det vill säga avsäga sig ett ansvar. Den respons hon får av övriga i seminariegruppen avdramatiserar den känsla av
misslyckande som Siri, åtminstone initialt ser som förenat med avbrottet,
vilket successivt leder till ett samtalsinnehåll, där prestiglöshet växer fram
som en möjlighet att lösa svåra pedagogiska situationer, där återigen reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål –
framträder.

Ställningstaganden diskuteras
Ett återkommande innehåll i flera samtalsteman som de studerande beskriver som yrkesetiska dilemman aktualiserar konfliken mellan att agera för
den enskilde elevens bästa eller för elevgruppens bästa.
I samtalstemat ”Behov utmanar rättvisa” (A4:7) diskuterar Mats om läraren ska låta en elev få skjuts till skolans friidrottstävlingar när alla andra
cyklar för att tillmötesgå den enskilde elevens osäkerhet och främja elevens
deltagande under friluftsdagen. Dilemmat som Mats förutspår är att övriga
elever kan komma att uppfatta situationen som orättvis, vilket i så fall
skulle kunna äventyra klassens sammanhållning och riskera att andra elever vid nästa utflykt vägrar att cykla. I andra samtalsteman (”Utåtagerande
elev” A4:8, ”Vems behov ska man se till?” C4:11) kommer konfliken till
uttryck i situationer där utåtagerande enskilda elever riskerar att ta upp-
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märksamhet från övriga elever och omintetgöra planerad pedagogisk verksamhet.
Även i samtalstemat ”Tvång i pedagogisk verksamhet”(C4:12) ställs
frågan om det i vissa situationer kan vara rimligt att tvinga elever att delta
i gemensamma gruppaktiviteter som bygger på att de genomförs i grupp,
för att som Agnes säger elever ska ”utvecklas och lära”. Erika lyfter också
fram ett exempel från barnens rastaktiviteter i samtalstemat ”Inkludering
och exkludering”(D4:2), där hänsyn till en enskild elevs utanförskap i en
viss typ av lek får läraren att ta beslut om vilka lekar som får lekas vid
olika tillfällen, vilket hos flertalet elever väcker många upprörda känslor.
Med utgångspunkt i en förståelse av pedagogiska situationer som dilemman där olika värden sammankopplas med skilda handlingsalternativ
skapas i ovanstående exempel på samtal ett professionellt centrum för omdömesbildande processer. Detta eftersom kunskapsbildande processer i
enlighet med reflektionsriktningskategori tre - ett tillbakablickande fokus
på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten som den framträder – problematiserar förståelsen av
pedagogiska situationer samtidigt som dessa samtal förenas med en ambition om att finna svar på lämpligt agerande, vilket svarar mot reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål.
I dessa utforskande samtal uppmärksammas motstridigheter genom att
de studerande tillsammans utforskar vad som kan ligga bakom det faktum
att dilemmat uppstår, vilka konsekvenser skilda alternativa handlingsalternativ kan ha, vari ingår det icke avsedda, och vad som utgör ett rimligt och
så långt det är möjligt ett rätt etiskt kontextuellt agerande från lärares sida.
Dessa båda reflektionsriktningar kommer till uttryck i långa samtalsinlägg utöver vad som ovan förts fram, när exempelvis frågor om elevdiagnoser eller hemförhållanden förs på tal (A4:8), när tvång av elever i pedagogiska situationer väcker motstånd (C4:12) eller när studerande refererar
till VFU-lärare som markerar ett ställningstagande gentemot eleverna genom att säga att ”vi har bestämt det och punkt slut” och att ”det liksom
accepterades”(A4:7).
Återkommande i dessa samtal ger studerande uttryck för egna ställningstaganden där de även erhåller möjlighet att ta del av andras. Siri sammanfattar värdet av sådana samtal med följande ord vid seminarietillfälle D4.
Ja, hör ni tack så jättemycket alla! Som vanligt jätteintressant och massa
kloka ord som man får med sig på vägen så att man vågar stå upp lite mer
för, för det man tycker är rätt. Det är bra, vi behöver det!
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Siri uttrycker att samtal som tar utgångspunkt i ett dilemma äger ett värde
oavsett svar. Men det rör sig här om samtal i det empiriska materialet som
i huvudsak uppmärksammar en etisk problematik kopplad till elevers välbefinnande, där den didaktiska dimensionen rörande undervisningens innehåll närmast lyser med sin frånvaro.

Med uppmärksamhet på det didaktiskt kontextuellt rätta i lärares ansvar
Ett fokus på lärares skilda handlingsalternativ utifrån didaktiska aspekter
får i nedanstående samtalsexempel en begynnande uppmärksamhet även
om samtalet domineras av en problematiserande tillbakablick på lärares
arbete.
Utgångspunkt i kunskapsbildande samtal
I inledningen till seminarietillfälle D7 växer en omfattande kritisk kunskapsbildande diskussion fram bland deltagarna om lärares arbete att bedöma elevers kunskaper. Samtalstemat ”Problematiska kunskapskrav”
(D7:6) pågår i drygt 46 minuter och inläggen innehåller redan från start ett
flertal skilda aspekter som gör att samtalet mer eller mindre tar utgångspunkt i att lärare omöjligt kan leva upp till de krav som ställs på dem.
Siri menar att bedömningsarbetet bygger på att elever görs delaktiga i
bedömningsprocessen, vilket inte sällan är problematiskt eftersom eleverna
”har väldigt sällan koll på, tror jag, vad det är dom blir bedömda i”.
Jonna ställer sig undrande inför vilka som har mest kompetens att sätta
betyg, de lärare ”som jobbat länge som inte har någon utbildning alls”
eller ”de nya”, som utbildas idag, men som saknar erfarenhet.
Vidare lyfter Amanda fram, mot bakgrund av införandet av Lgr11, att
lärare står inför ett ”gediget arbete att sätta sig in i” vad som ska bedömas
och hur, vilket får henne att konstatera ”att än så länge så tror jag inte så
mycket har förändrat sig”. Skrivningar rörande kunskapskrav är en aspekt
som även Fia lyfter fram när hon säger att ”dom sitter på min skola också
och verkligen försöker förstå och lägger gigantiskt med tid” på att försöka
bringa klarhet i skillnader i olika uttrycks innebörd, som exempelvis ”välutvecklade och nyanserande resonemang” eller ”utvecklande resonemang
och ett relativt underbyggt argument”.
Fia ställer sig undrande om övriga studerande ”stött på det” och om
”det verkligen (är) så här det ska va’?” för som hon säger ”jag vet inte
riktigt vad det här ska leda till för att tiden som läggs på det tas ju från
barnen och från eleverna och jag har lusläst Skolverket, jag hittar inga
utvecklande diskussioner om dom här orden”.
Det fortsatta samtalet har kategoriserats som ett utforskande samtal, där
omdömesbildande processer framträder, i och med att omdömen kontinu-
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erligt uttrycks i förhållande till de aspekter på kunskapskrav som växer
fram i samtalet i en kunskapsbildande process. I detta samtal lyfts exempelvis erfarenheter från fortbildningsinsatser fram som snarast komplicerar
bedömningsproblematiken i enlighet med reflektionsriktningskategori tre ett tillbakablickande fokus på relationer mellan principer för den praktiska
verkligheten och den praktiska verkligheten såsom den framträder.
Vidare beskrivs kommentarmaterial som ”jätteintressant att försöka
sätta sig och kolla (på) men för mig är det jättesvårt”. Skolors arbete att
för skolan skapa bedömningsmatriser lyfts fram som problematiska eftersom de i hög grad resulterar i för lärarkåren icke-gemensamma konstruktioner, som dessutom ska tolkas av enskilda lärare på varje skola i
samspel med elever.
Allt detta får bland annat Amanda att i chatten skriva ”Var är då den
likvärdiga skolan?” Vidare menar Jonna att det relativa betygssystemet får
en återkomst när lärare har att försöka klargöra skillnader mellan olika
skrivningar och uttryck i betygskriterier. Jonna säger:
Hur man ska bedöma är ju, ja en djungel och jag tänker det står ju mycket i
dom här, ja vi gick ifrån ett, vad ska man säga, alltså det var, man jämförde
eleverna med varandra, det skulle vara en normalitet och så vidare till att
man skulle jämföra med mål. Nu känns det med dom här, om man läser
dom här, som vi har skrivit, att det liksom blir mer egentligen med
varandra. För att om man ska, om man har en grupp elever och så ska man,
ja, men fungerar det relativt väl för dig eller då blir det ju liksom lite att
man kanske jämför med, eleverna med varandra igen, på nått sätt. Om man
ska, man kan ju tolka det så i alla fall. Ja, med vad är mycket godare och
vad är goda? Det blir ju nån, nånstans måste dom ju jämföra!

I samtalet växer en bild fram att lärare inte har möjlighet att realisera en
rättvis bedömning, än mindre att elever kan ges möjlighet att förstå skillnader i kunskapskrav och bedömningskriterier på grund av den otydlighet
som råder.

Synliggörande av motstridigheter
Den problematisering av den del i lärares arbete som sker deltagarna emellan motsvarar reflektionsriktningskategori tre – ett tillbakablickande fokus
på relationer mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten som den framträder – i och med att de studerande uppmärksammar en mängd olika aspekter av lärares bedömningsarbete som
belyser arbetets komplexitet. Det får också Hillevi att säga ”ja det blir ju
lite tokigt kan jag ju tycka… om man inte har någon grund liksom”, vilket
i sin tur får Fia och därefter seminarieledaren (NN) att belysa saken ur ett
nytt perspektiv.
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Fia: Ja, jag får haka på där Hillevi, för att nånstans så måste det ju ändå
vara den egna, det måste ju vara lärares tolkning för det är ju lite det som är
lärarens roll att göra, att bedöma…
NN: Ja, jag kan inte låta bli och hoppa in här för ni sitter och diskuterar nu
ska vi ha professionella lärare eller ska vi ha regelstyrning, känner ni det?
Fia: Jo, men absolut, det är ju det.
NN: Ja, och det är spännande alltså men, och jag kan förstå vad ni menar
därför att förtydligade instruktioner det underlättar arbetet men samtidigt
begränsar det handlingsutrymmet eller hur?

Fia utvecklar i detta skede aldrig sin tanke utan frågar istället Jonna om
hon ska fortsätta att leda samtalet, vilket så småningom får Siri att ta vid.
Hon säger:
Men, jag tänker att vi vet ju ändå, alltså det är väldigt tydligt vad vi ska
göra. Numera ska det vara väldigt tydligt vad vi ska göra då blir det kanske
lite motsägelsefullt där just bedömningen till det är så pass luddig och det är
mer, det är kanske mer det jag menar än, än, jag tycker själv att, jag tycker
också det är klart att alla måste tolka. För det gör man ju även med det man
ska undervisa i. Även om det står, så bestämmer man själv hur man ska
göra det och tillsammans med eleverna och så. Men just att, men det är
alltså väldigt tydligt och bedömningskriterier och så är ganska, eller tycker
jag, är luddiga i alla fall även om det är väldigt nytt för oss. Så jag förstår,
det kanske är lättare om man, om man ändå har bedömt andra saker och så
i samma nivå, men då tycker jag att det blir, det blir lite motsägelsefullt.

För Siri framstår det som motsägelsefullt att det å ena sidan är tydligt vilket innehåll eleverna ska lära sig men å andra sidan otydligt hur deras kunskaper ska bedömas. Även om hon i förbigående nämner att också undervisning kräver ett tolkningsarbete och en interaktionsprocess tillsammans
med elever. Den skillnad i tydlighet mellan framåtblickande intentioner och
tillbakablickande bedömningar som Siri uppfattar blir också för Erika ett
svårbegripligt spänningsfält. Hon säger:
Lite så här klurigt när jag läst nu. Jag tänker kanske på hur det var innan
med. När dom skriver, bland annat att bedömningen oftast är summativ,
den är bakåtblickande, då istället för formativ och framåtblickande eftersom
det ska vara ett stöd då för framtida lärande. Då funderar jag liksom, jag,
nån måste förklara det här för mig! Men vad är det för skillnad med lgr 11?
Ska den vara mer framåtblickande? Men samtidigt är den väl summativ
också. Eller är det progressionen mer som har blivit annorlunda, att vi ska
se till själva progressionen hos eleverna, de är mot dom själva, sånt? Om
någon kan försöka förklara det här för mig! Och risken är, det vill säga
(ohörbart), just det, om det bara är bakåt, risken är kanske om den bara är
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bakåtblickande att, så hjälper den inte eleverna att komma framåt. Utan det
är viktigt, när vi bedömer för individen att vi ser framåt. Att här är du nu
och hit ska du gå, så här gör vi på vägen, så här kan du göra och då gäller
det ju självklart att man tänker på hur man formulerar sig eller hur man
hjälper individerna. [---] Vad händer med dom som får kanske betyg som är
väldigt dåliga, som är så unga?

Efter Erikas inlägg bjuds seminarieledaren in i samtalet och tydliggör att vi
ska vara formativa, att vi tillsammans med eleverna ska ta målen i beaktande och gemensamt fundera över vad som kan göras för att eleverna ska
röra sig mot målen samt att vi som lärare också ska blicka bakåt och se
vad som uppnåtts och att det behövs ett summativt inslag vid formativ
bedömning. Erika checkar därefter sin förståelse med NN genom att fråga:
Då kan jag bara fråga då NN, att det betyget man sätter i alla fall då är väl
det en summativt? Med bedömningen när jag pratar med elever och sånt,
den blir mer då formativ, eller?

Efter denna precisering av begreppen, i vad som kan beskrivas som en tillbakablickande kunskapsbildande process, problematiseras förhållandet
mellan de olika intentioner som knyts till respektive begrepp, i en mer
framåtblickande reflektionsriktning.

Ställningstaganden diskuteras
Genom att betyg lyfts fram som kontraproduktiva för vissa elever tar Fia
initiativ till en förändrad reflektionsriktning i enlighet med reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter praktiska tekniker
för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda mål.
I diskussionen sätts fokus på lärares ansvar som en möjlighet att agera
för elevernas bästa, vilket svarar mot ett professionellt centrum för omdömesbildande processer. Fia säger bland annat att det hon tycker ”det svåraste man kan tänka sig (är) hur man är rättvis men hjälper samtidigt, så att
det blir ett verktyg för att lära och inte ett verktyg för att jämföra eleverna
mellan varandra”.
I det följande vägs argument fram och tillbaka för att även vid summativ
bedömning ta hänsyn till elevers ”ansträngning”, vilket så småningom
föranleder Fia att i chatten skriva ”Tänk om man kunde uttrycka det så
här: läraren ska använda den metod, av summativ och formativ, som gynnar eleven mest”, vilket Jonna kommenterar, också det i chatten, genom
att skriva ”låter rätt Fia!”.
I den diskussion som leder fram till Fias förslag har hon tidigare med
emfas varnat för de förödande konsekvenser hon ser av ett alltför starkt
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fokus på måluppfyllelse och summativ bedömning. Fia responderade då på
ett chattinlägg från Erika som skrev:
En kommentar från min specialpedagog. "Vi har konstruerat en skola där
inte alla kommer nå målen, det tycker jag är jätte-hemskt. Lösningen är i
alla fall inte att bedöma barn så tidigt, även fast vi nu är ålagda att göra det.
Jag anser att alla barn vill lyckas och lära sig, men att vi måste börja jobba
på ett annat sätt, vilket är min personliga åsikt. Även fast jag som barn
misslyckas, så måste jag få hålla på tills jag kan.

Detta inlägg från Erika får Fia att säga:
Erika (skrev) nått väldigt intressant i chatten och det var precis det jag var
inne på. Vad det innebär för barn med någon typ av funktionshinder, där
man kanske aldrig nånsin kommer klara bli godkänd i alla, på enligt alla
kriterier? Och det, det kommer ju att vara förödande för samhället för att
många barn just med funktionshinder av olika slag har, ja det kompenseras
på olika sätt, man är jättestark på en sida och så har man större problem på
en annan och det kommer ju att innebära att man kommer räkna bort en
stor del av barnen. Precis som Erika skriver och det är inte bara för individen det är förödande utan det är även förödande för vårat samhälle i stort
[---] Ja, det kan ju vara på så många olika sätt så att, ja jag blir så arg! Jag
tror att ni kanske? Jag dyker upp här i någon tidning snart och är arg!

Strax därefter kommenterar Erika Fias samtalsinlägg i chatten där hon
skriver ”bra att du har kampen i dig!”. Att Fias samtalsinlägg uppfattas
som viktigt framgår även av att Siri, innan hon lyfter fram argument för att
det trots allt blir konstigt om betyg används för att motivera elever att
anstränga sig. Siri säger: ”…och sen så, alltså tillbaka till, ja nu blir det lite
konstigt för den kopplingen var så stark som du gjorde där Fia!”.
Siris samtalsinlägg lyfter fram giltigheten i Fias argumentation samtidigt
som hon påvisar att om elevers ”ansträngning” vägs in vid betygssättning
uppstår andra problem. Siri säger:
Men jag tänkte på det här som vi sa om, om den här andra killen om man
säger som hade, ja MVG fast han inte gjorde nått och så. Och så just den
här kopplingen till, ja men då kanske man skulle ge honom ett VG. Ja, då
blir det ju konstigt för då liksom hur, hur använder vi betygen? Alltså det
blir ju som ett, det blir ju inte en morot utan ett hot liksom. Gör du inget nu
så får du inte MVG, fast du är värd det! Det blir väldigt konstigt och då
tänker jag att då har man gjort fel på ett annat sätt för jag menar om han
inte gör någonting så är det ju för att han inte är intresserad, och kanske för
att det är för lätt eller för att, ja hur det nu än är och i den nya skolan nu så
ska man ju faktiskt göra, det är ju inte bara att, ja men nu ska vi göra det
här, utan då får man kanske göra andra uppgifter till honom som gör honom intresserad eller göra att han får liksom en morot att göra någonting
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ännu bättre. Så det blir lite konstigt att, eller väldigt konstigt då med ett hot
om ett VG. Mycket underligt tycker jag, mmm.

När detta samtal i ett senare skede kommer till den punkt där Fia, som
angavs ovan, föreslår att riktlinjer för lärares arbete borde vara att lärare
ska kunna agera på ett sätt som gynnar eleven mest, övergår också samtalet i samtalstemat ”Undervisning för alla” (D7:8). Detta samtalstema innehåller, en i jämförelse med föregående tema, betydligt mindre omfattande
diskussion om hur undervisning kan organiseras så att alla elever involveras på ett meningsfullt sätt. Siri menar att ”det är ju liksom oftast dom
svaga och dom starka som faller bort”, som avviker från en tänkt planeringsgång. Hon menar att det får till följd att åtgärder sätts in för att svaga
elever ska erhålla godkänt, eftersom ”när man slutar nian så är det skolans
status att se till att (…) så många har fått godkänt, alltså jag menar det
finns med som ett mått”. Däremot tycker sig Siri se ”att det är oftare så att
dom får ett ihopskrap, dom duktiga eleverna [---] liksom det är inte riktigt
planerat för att det ska bli bättre än så här”.
Amanda bekräftar bilden och menar ”att dom som ligger på toppen,
alltså dom sköter sig själva” och tillägger också:
Det aldrig finns någon planering, men det känns inte som det finns någon
riktig villighet att diskutera detta. Jag vet inte om det är för att man inte håller med mig eller om det är för att man håller med, men inte vågar diskutera? Man känner att man inte har tid att riktigt lägga på dom här eleverna
utan att krutet måste läggas på dom som inte klarar målen? Jag vet inte,
men jag upplever ungefär detsamma.

Både Fia och Erika lyfter mot denna bakgrund fram erfarenheter från sina
VFU-skolor, vilket gör att samtalets reflektionsriktning än tydligare motsvarar reflektionsriktningskategori två – ett framåtblickande sökande efter
praktiska tekniker för att med deras hjälp kunna uppnå vissa bestämda
mål. I det ena fallet beskrivs ett årskursintegrerat arbetssätt och i det andra
beskrivs en verksamhet som kontinuerligt planeras utifrån tre olika nivåer.
Beskrivningarna utgör två exempel på att organisera undervisningen som
de studerande betraktar som intressanta och fördelaktiga, som potentiella
möjligheter för att uppnå önskvärda pedagogiska rum, vilket i chatten
kommenteras av Amanda med orden: ”Skönt att höra att det finns en motpol till det jag sett :-)”.
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Värdering av omdömesbildande processer i ett professionellt
centrum
Med stöd av ett analysarbete som fäst avseende vid både utforskande samtals innehåll och reflektionsriktning har ett professionellt centrum för omdömesbildande processer kunnat urskiljas och konstrueras.
Ett professionellt centrum för omdömesbildande processer står väl förenligt med de kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete som tagits
fram med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension. På så sätt
svarar konstruktionen av ett professionellt centrum mot de intentioner som
perspektivet lärarskapets moraliska dimension skapar för seminariesamtal i
lärarutbildning.
Vad som dock innehållsmässigt framgår av den empiriska undersökningens resultat är att utforskande samtal i ett professionellt centrum, som
urskilts i det empiriska materialet, inte når fram till alla de önskvärda innehåll som framtagna kriterier stipulerar. Av samtalen framgår inte att
studerande vid dessa tillfällen förmår att synliggöra didaktiska handlingsalternativ på ett sätt som gör att värdet av att tala om skilda didaktiska
handlingsalternativ jämställs med värdet av att tala om lärares skilda handlingsalternativ där etiska dilemman kopplade till elevers välbefinnande står
i fokus.
Vad dessa samtal i ett professionellt centrum däremot visar är att samtal
i ett professionellt centrum för omdömesbildande processer leder fram till
ett behov av att explicit samtala om olika handlingsalternativ i lärares arbete för att bilda sig omdömen om vad som kan vara ett rätt kontextuellt
agerande i pedagogiska situationer, med stöd både av etisk och didaktisk
teoribildning.

Sammanfattning av skillnader i omdömesbildande processer
Avhandlingens empiriska undersökning av lärarstuderandes samtal vid
nätbaserade seminarier visar att studerande i omdömesbildande processer,
vilka framträder mer eller mindre explicit, riktar sin uppmärksamhet åt
olika håll på ett sätt som möjliggjort en konstruktion av fyra skilda centrum för omdömesbildande processer i samtal om lärares arbete. Konstruktionen av fyra centrum ger svar åt forskningsfråga 2d – Vilka sammanhang
skapas i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap? – genom att skillnader i
svar kan urskiljas som en konsekvens av att lärarstuderande genomlever
gemensamma seminariesamtal med olika tonvikt på dessa centrum över
tid.
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Med stöd av ett analysarbete som både fäst avseende vid presenterande
och utforskande samtals innehåll och reflektionsriktning har den empiriska
undersökningen resulterat i utformningen av fyra centrum för omdömesbildande processer. Dessa beskrivs på följande sätt:
Ett existentiellt centrum för omdömesbildande processer, där studerande
uppmärksammar sina egna förmågor i relation till en vanligtvis relativt
odiskuterad bild av lärares arbete. Efter att studerande återgett detaljerade
händelseförlopp av lärares arbete övergår samtal och reflektionsriktning
från lärares arbete till ett fokus på de studerande själva. Det sker i form av
andras kommentarer och i kortare gemensamma samtal där studerande
värderar den studerandes förmåga att genomföra och återberätta sitt arbete
med elever, ofta genom att lyfta fram positiva omdömen. Studerande ger
också sig själva kommentarer i samband med återberättande redogörelser i
form av positiva eller kritiska omdömen, också retrospektivt, där kritiska
omdömen tenderar att öppna upp för gemensamma samtal om egna förmågor att agera som lärare.
Ett performativt centrum för omdömesbildande processer, där studerande
uppmärksammar hur och med vilka argument lärares agerande kan rättfärdigas. När studerande redogör för genomfört arbete som lärare uppmärksammas framförallt de skrivningar i styrdokument och didaktisk litteratur som legitimerar det arbetsområde som redovisas. Ett rättfärdigande
kan i vissa fall också ske med stöd av personliga argument, som egna prioriteringar och eget intresse, vilket i ett andra skede legitimeras med stöd av
kursplaners skrivningar. Rättfärdigande kan även ske genom att de studerande använder ett språkbruk som beskriver pedagogiska situationer
som om de utvecklas av sig själv, där ett rättfärdigande framstår som överflödigt. Det är också ett mönster som också visar sig när förändringar och
val omnämns.
Ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer, där studerande uppmärksammar det komplexa och det svåra i lärares arbete med frågor om
det överhuvudtaget går att leva upp till ett generellt rätt sätt att agera som
lärare. När studerande i kunskapsbildande processer uppmärksammar att
skilda aspekter av lärares arbete inte är förenliga med varandra eller att det
som sker ute på skolor inte svarar upp mot de ambitioner som föreskrivs i
styrdokument skiftar reflektionsriktningen till att fokusera läraruppdragets
omöjlighet eller lärarkårens brister. De svar som de studerande uppmärksammar i kunskapsbildande processer leder till en desillusionerad uppgivenhet inför kommande ansvar eller till försök att formulera svar som kan
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förstås som generellt rätta. Det senare kan i ytterligare kunskapsbildande
processer väcka reaktioner där de studerandes egna generella svar ifrågasätts.
Ett professionellt centrum för omdömesbildande processer, där studerande
uppmärksammar det komplexa och det möjliga i lärares arbete med frågor
som utmanar de studerande att ta ställning inför vad som kan ses som
rimligt och önskvärt agerande i lärares arbete. De studerandes kunskapsbildande processer synliggör att lärares arbete innehåller ett ansvar inför
pedagogiska situationer där generella svar endast kan ange riktning och att
det ligger ett värde i att kunna identifiera problem och handlingsalternativ.
I explicita omdömesbildande processer uppmärksammar de studerande
olika konsekvenser av olika handlingsalternativ, vilka svårigheter som är
förenade med att agera omdömesgillt och det nödvändiga i att kontinuerligt föra gemensamma samtal om vad som i pedagogiska situationer kan
utgöra det etiskt och didaktisk rätta.
Vad lärarstuderande gör med sitt lärarskap i moralisk bemärkelse vid nätbaserade seminariesamtal är och förblir en empirisk fråga som äger olika
svar i olika sammanhang. Den empiriska undersökningen svarar heller inte
på forskningsfrågan på ett sätt som sätter fokus på de i observationsstudien
ingående studerandes unika utveckling mot ett lärarskap. Istället kan konstateras att när studerande samtalar i ett existentiellt eller performativt
centrum med det presenterande samtalets karaktär får uppmärksamheten
en riktning mot de studerandes uppgift i ett studiesammanhang som i stort
svarar mot de studerandes förmåga att klara sina studier här och nu och
agera som god student. När samtal vid nätbaserade seminarier drivs i monologisk riktning understöds också ett fortsatt detaljerat återberättande i
ett existentiellt centrum och framförallt ett rättfärdigande av eget agerande
i ett performativt centrum.
Det är en uppmärksamhet som skiljer sig från den uppmärksamhet som
riktas i utforskande samtal mot egna och andras potentiellt möjliga hållningar inför yrkesrelaterade problem, vilket kommer till uttryck i ett kritiskt och ett professionellt centrum för omdömesbildande processer. Med
ett problem i fokus visar sig framförallt kunskapsbildande processer vara
betjänta av att samtal drivs i monologisk riktning i och med att studerande
indirekt avkrävs att förtydliga sina samtalsinlägg.
Vidare indikeras också, vilket indirekt framkommit av resultatredovisningen i kapitel åtta om samtals villkor, innehåll och riktning, att eftersom
samtal i nätbaserade sammanhang drivs i monologisk riktning tenderar
också skiften av centrum för omdömesbildande processer att om inte mot-
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verkas så i varje fall inte underlättas. De vanor som utvecklas i nätbaserade
seminariesamtal tenderar med andra ord att verka konserverande av det
centrum för omdömesbildande processer som tidigt etableras. Beroende på
vilket centrum för omdömesbildande processer som över tid kommer att
dominera får de studerandes seminariesamtal rimligtvis avgörande betydelse för deras möjligheter att utveckla sitt lärarskap.

Inför avhandlingens del tre
Med den presentation av den empiriska undersökningens resultat som
gjorts i kapitel åtta och här i kapitel nio avslutas avhandlingens andra del.
Närmast i dess tredje del diskuteras den empiriska undersökningens resultat och avhandlingsarbetet i sin helhet. Ambitionen med dessa diskussioner
är att ytterligare knyta samman den empiriska undersökningens resultat
med avhandlingens första och övergripande syfte och den upparbetning av
perspektivet lärarskapets moraliska dimension som gjorts i avhandlingens
första del.
Som utgångspunkt för denna fortsatta diskussion finns nu konstruktionen av fyra centrum för omdömesbildande processer vilka möjliggör en
diskussion om skilda konsekvenser av skilda omdömesbildande processer
för lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap. Denna diskussion kan förhoppningsvis ge ytterligare svar åt perspektivets möjligheter och
begränsningar i relation till avhandlingens första och övergripande syfte.
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DEL III

KONSEKVENSER AV SKILDA SAMTAL
OM LÄRARES ARBETE



Kapitel 10 Konsekvenser av skilda möjligheter
att utveckla lärarskap
I detta kapitel diskuteras den empiriska undersökningens resultat i relation
till avhandlingens andra syfte att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal. Diskussionen förs med avseende på möjliga konsekvenser av de skillnader i omdömesbildande processer som analytiskt urskilts i den empiriska undersökningen dels för lärarstuderandes möte med lärares arbete som praktik, dels
med avseende på lärarkårens möjligheter till ansvarstagande i lärararbetets
utövning. I kapitlet sammanförs den empiriska undersökningens resultat av
fyra konstruerade centrum för omdömesbildande processer med perspektivet lärarskapets moraliska dimension i en diskussion om såväl enskilda
lärarstuderandes som lärarkårens skilda möjligheter att ta ansvar för att
åstadkomma en önskvärd pedagogisk rytm.
Stöd för diskussionen om lärarstuderandes möte med läraryrkets praktik
och framtida ansvar tas i begreppet auktoritet, med vars hjälp konsekvenserna av skilda centrum för omdömesbildande processer synliggör potentiella skillnader i framtida relationer mellan lärare och elever. De skillnader i
omdömesbildande processer som urskilts i den empiriska undersökningen
kan på så sätt, via en diskussion om auktoritet synliggöra hur lärararbetets
pedagogiska rytm kan utvecklas på olika sätt, med skillnader i hur olika
innehåll i pedagogiska situationer accentueras.
Därefter vidgas diskussionen till den inverkan och de möjligheter till ansvarstagande som lärare som yrkeskår utvecklar som en konsekvens av att
studerande i lärarutbildning kan genomleva olika omdömesbildande processer i lärarutbildning. Stöd för denna diskussion tas i begreppen redovisningsskyldighet och professionellt ansvar för att tydliggöra samband mellan olika pedagogiska rytmer och lärarkårens möjligheter till ansvartagande.
Kapitlet svarar på detta sätt mot forskningsfråga 3 – Vilka konsekvenser
av lärarstuderandes samtal om lärares arbete framträder med stöd av en
perspektivering som uppmärksammar lärarskapets moraliska dimension?
Respektive diskussion inleds med en genomgång av de begrepp som ger
stöd åt de båda diskussionerna, vilket i sig ger underlag åt perspektivet
lärarskapets moraliska dimension. Men innan dess sammanfattas den empiriska undersökningens kunskapsbidrag för att ge tydlighet åt vad som
bildar utgångspunkt för kapitlets diskussion.
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Den empiriska undersökningens kunskapsbidrag
Arbetet att skapa kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt
lärarskap i nätbaserade seminariesamtal har resulterat i slutsatsen att lärarstuderandes samtal i nätbaserade seminarier, som en följd av förändrade
kommunikationsformer, drivs i monologisk riktning. Det är ett samtalsvillkor som tycks verka konserverande för de vanor som etableras i seminariesamtal, innebärande att lärarutbildning via nätbaserade seminariesamtal har att beakta den empiriska undersökningens andra kunskapsbidrag.
Detta andra kunskapsbidrag utgörs av en konstruktion av fyra olika
centrum för omdömesbildande processer som studerande kan genomleva i
seminariesamtal. Via en analys av seminariesamtals innehåll och riktning
har dessa definierats som ett existentiellt, ett performativt, ett kritiskt respektive ett professionellt centrum.
Av undersökningen dras även slutsatsen att samtals villkor vid nätbaserade seminarier kan förstärka uppkomst av framförallt ett performativt
centrum samtidigt som det nätbaserade seminariets kommunikationsformer även kan verka förstärkande för både ett kritiskt och ett professionellt
centrum när väl dessa centrum etableras i seminariesamtal.
Följaktligen kan också slutsatsen dras att studerande erhåller skilda möjligheter att utveckla sitt lärarskap i seminariesamtal beroende på hur dessa
skilda centrum framträder i förhållande till varandra, vilket jag avser att
diskutera härnäst.

Lärares auktoritet
Med skilda möjligheter för lärarstuderande att utveckla sitt lärarskap i
lärarutbildning kan också antas att de som blivande lärare påbörjar sitt
yrkesliv med skilda förutsättningar att i relation till elever erhålla auktoritet. Det för sig om skillnader vilka rimligtvis kommer att vara av avgörande betydelse för vilken pedagogisk rytm som blir möjlig att ta form.
När studerande i lärarutbildning påbörjar utvecklingen av sitt lärarskap
inleds en mångfasetterad process med både kunskapsbildande och omdömesbildande innehåll, i hopp om att lärarstuderande ska skaffa sig förutsättningar för att i relation med elever, föräldrar, kollegor etcetera kunna
agera på ett sätt som skapar förtroende dem emellan. Lärares auktoritet är
på så sätt alltid en konsekvens av relationer, där legitimitet för lärares agerande uppstår i mötet mellan erfarenheter av lärares aktuella och tidigare
agerande och andras förväntningar på lärares ansvar.
Inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen prövas studerande i förmåga att agera i pedagogiska situationer och ganska snart
bildar sig elever och VFU-lärare en uppfattning om huruvida den lärarstu-
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derandes auktoritet i dessa situationer äger en tillräcklig nivå för att pedagogiska situationer ska uppfattas som konstruktiva.
Med en mer allmän innebörd av begreppet auktoritet kan sägas att den
visar sig mer eller mindre tydligt i det möte som uppstår mellan lärare och
elever. Det rör sig om en relation där läraren har ansvar för att leda en
grupp elever i olika pedagogiska situationer som tar sig uttryck i olika
grader av ömsesidig respekt. En auktoritativ tydlighet kan således beskrivas
som ett utslag av pedagogiska situationer där relationers villkor inte längre
är föremål för förhandling, där ett interaktionistiskt rolltagande mellan
lärare och elever utretts och etablerats (Granström 2003:185). Men därmed är intet sagt om på vilka grunder en auktoritativ tydlighet, med en viss
pedagogisk rytm, tar form.
I en rapport från ett forskningsprojekt där Hansen (1992) studerade en
lärares arbete med elever i ett klassrum under en längre tid (18 månader)
konstaterar han hur det för honom successivt framträdde gemensamma
värden i klassrummet. Det rörde sig om ett kontinuerligt arbete där läraren
aktivt verkade för att skapa en samhörighet av gemensamma värderingar,
vilka i kraft av att just vara gemensamma gav förutsättningar för utvecklandet av en god lärmiljö (jfr. Frelin 2010:127). Hansen (1992:355) drar
slutsatsen att de värden som för honom successivt synliggjordes på motsvarande sätt successivt växte fram och bildade ett gemensamt sammanhang
(community) deltagarna emellan, vilket ur perspektivet lärarskapets moraliska dimension skulle kunna analyseras med avseende på dess pedagogiska
rytm, som för såväl lärare som elever kan upplevas mer eller mindre tillfredsställande. Detta sammanhang, eller denna pedagogiska rytm, fanns
inte på plats från början utan växte fram i en gemensam process, vilket
leder Hansen (1992:356) till slutsatsen att den gemenskap och den auktoritet som läraren erhåller över tid även äger en sårbarhet. Om exempelvis
yttre ramar förändras kan både sammanhanget och lärares auktoritet raseras, och följaktligen också den pedagogiska rytmen.
Hansen (1992:357) fann att det sammanhang som växte fram i det aktuella fallet bar på drag som tålamod inför andras agerande, intresse för
vad andra gör samt respekt för andras sätt att se på saker oberoende av
deras kapacitet och intresse. Men samtidigt som denna klassrummets miljö
tog form var det slående för Hansen att det sammanhang där läraren erhåller en särskild auktoritet, endast utgjorde en variant av många möjliga.
Hansen (1992:359) konstaterar vidare att det inte finns någon möjlighet
att kopiera en annan lärares arbete. Därtill är den eventuella auktoritet
som ges läraren av elever alltför bunden till sammanhanget, interaktionen,
platsen och i enlighet med perspektivet lärarskapets moraliska dimension
också till den pedagogiska rytm som tar form.
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Det är heller inte på något sätt givet att en auktoritativ tydlighet infinner
sig i pedagogiska situationer. Tvärtom riskerar otydlighet ständigt att uppstå som en följd av den kontinuerliga interaktion som alltid pågår lärare
och elever emellan. Därvidlag kan heller aldrig de processer, oavsett kvalitet, som lärarstuderande genomgår i utbildning ge några garantier för
framtida auktoritet i relationer med elever, föräldrar, kollegor och andra.
Men med utgångspunkt i perspektivet lärarskapets moraliska dimension
kan antas att om studerande inom ramen för sin lärarutbildning har möjlighet att befinna sig i omväxlande kunskapsbildande och omdömesbildande processer kan studerande också erbjudas möjlighet att utveckla
sitt lärarskap och successivt tydliggöra i vilken riktning de vill agera, av
betydelse för de framtida pedagogiska rum som imaginärt planeras, under
sin verksamhetsförlagda utbildning liksom i kommande pedagogiska situationer som utexaminerade lärare.
Möjligheter att urskilja skillnader i dispositioner som lärarstuderande
utvecklar, framträder med stöd av den diskussion Sockett (2012:50-53)
för, när han identifierar tre skilda former av auktoritet, vilka var för sig ger
uttryck för skilda förtroenderelationer mellan lärare och elever. Det rör sig
om tre olika slags förtroenden som svarar mot skilda riktningar i lärares
agerande där lärares kunskaper och omdömen kommer till uttryck på
skilda sätt.

Kontraktsenlig auktoritet
Med en kontraktsenlig auktoritet avser Sockett (2012:50) den auktoritet
som följer av den roll som bär upp lärares arbete. I olika tidevarv har den
auktoritet som följer av rollen att arbeta som lärare haft olika innebörd,
vilket bland annat utretts av Landahl (2006). Han menar att skolans traditioner inte längre kan tas för självklara och att det dessutom skett en normalisering av förekomsten av auktoritetsproblem (Landahl 2006:140). Det
tar sig uttryck i att upprätthållandet av auktoritet är mer personberoende
och att en kollegialisering bland lärare skett i och med att lärare i högre
utsträckning söker stöd hos varandra i sättet att respondera i pedagogiska
situationer. Landahl (2006:140) nyanserar därmed, det han menar är en
alltmer förhärskande uppfattning, att lärare själva måste uppfinna eller
erövra sin roll, snarare än att överta den (SOU 1999/63:52).
Till denna diskussion kan också vår samtids allt starkare fokus på elevers måluppfyllelse som garant för likvärdighet läggas (Englund & Quennerstedt 2008:23). Bergh (2010:288) menar dessutom att lärares ansvar
och kompetens har förskjutits från reflektion, måltolkning och skolutveckling mot en juridifiering, det vill säga mot kunskap om författningsutrymmet och styrdokument. Det är en förändring som kan förstås som att ut-
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bildningssystemets fasta ramar stärkts liksom förväntningar från samhället
om att lärare i relation till elever ska utveckla en kontraktsenlig auktoritet.
Med siktet inställt på en kontraktsenlig auktoritet följer med andra ord
krav på att lärarstuderande i lärarutbildning ska genomgå kunskapsbildande och omdömesbildande processer på ett sätt som gör det möjligt
för dem att utveckla sitt lärarskap till att innefatta förmåga att agera i pedagogiska situationer samt att legitimera och värdera dessa i enlighet med
skolans styrdokument. Det är ett krav som i hög grad kan sägas motsvara
det performativa centrum för omdömesbildande processer som urskilts ur
presenterande samtal vid nätbaserade seminarier.

Epistemologisk auktoritet
Sockett (2012:51-52) ställer en kontraktsenslig auktoritet mot en epistemologisk och moralisk auktoritet som för honom analytiskt kan åtskiljas, men
som han menar är två aspekter av auktoritet i realiteten sammanvävda med
varandra.
Att erhålla en epistemologisk auktoritet handlar om ett förtroende för
läraren som en kunnig person. Det rör sig om en auktoritet som i hög grad
bottnar i undervisningens innehållsaspekt och en tillit till lärares förmåga
att tillsammans med elever etablera vad Sockett (2012:25) benämner som
en epistemologisk närvaro, vilket svarar mot en pedagogisk situation där
lärare och elever är gemensamt inriktade mot ett undervisningsinnehåll. I
en pedagogisk situation med epistemologisk närvaro problematiseras aktuellt innehåll på ett sätt som involverar elever och skapar både intresse och
mening. En epistemologisk närvaro skulle i enlighet med begreppsliggörandet av lärarskapets moraliska dimension kunna uttryckas som en pedagogisk situation där harmonisk och lika rytm råder, där undervisningens
linjära rytmer synkroniseras med lärares och elevers cykliska rytmer130.
När sådana situationer infinner sig, säger Sockett (2012:52), kan en
epistemologisk auktoritet växa fram.
De krav detta ställer på lärarstuderande i lärarutbildning är att de för
det första ska utveckla en ämneskunskap och en didaktisk kompetens (se
Englund 1992) som innefattar en rik repertoar av olika didaktiska handlingsalternativ. Vidare för det andra att lärarstuderande behöver utveckla
en förmåga att urskilja skilda didaktiska konsekvenser av olika val i
undervisningen samt för det tredje en förmåga att agera på ett sätt som av
elever i pedagogiska situationer kan uppfattas som kontextuellt rätt. Det är
ett krav som i hög grad kan sägas motsvara det professionella centrum för
130

Se kapitel tre under rubriken ”Vardagen som rytm och implikationer för pedagogiska situationer”.
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omdömesbildande processer som urskilts ur utforskande samtal vid nätbaserade seminarier.

Moralisk auktoritet
Det möjliga förtroende för lärares ämneskunskaper och didaktiska kompetens som kan ta sig uttryck i en epistemologisk auktoritet sammanväver
Sockett (2012:51) med en moralisk auktoritet, vilket anknyter till den moraliska bas för lärares professionalism som Sockett (1993:62-88) i tidigare
arbeten identifierat i termer av ärlighet, mod, omsorg, rättvisa och praktisk
visdom131. Det rör sig om en auktoritet som Hansen identifierar som ett
sammanhang med urskiljbara värderingar (se ovan).
Lärare har således utifrån dessa aspekter också en möjlighet att i interaktion med elever erhålla en moralisk auktoritet som följer av att elever
och föräldrar uppfattar att lärares agerande sker för elevers bästa. En moralisk auktoritet har också betydelse för vilka didaktiska handlingsalternativ lärare finner möjligt att imaginärt föreställa sig och försöka att realisera
i framtida pedagogiska rum. Det är, menar Sockett (2012:51), en auktoritet som uppenbaras av lärares agerande som person, inte utifrån en roll,
vilket rimligtvis föranleder lärarutbildning att ställa krav på lärarstuderande att träda fram och synliggöra sina ställningstaganden och intentioner liksom att reflektera över och värdera eget och andras agerande i
interaktion med elever, också med avseende på den mening elever har möjlighet att erfara i pedagogiska situationer.
Med siktet inställt på en sammanvävd epistemologisk och moralisk auktoritet följer med andra ord krav på att lärarstuderande i lärarutbildning
ska erbjudas möjlighet att involveras i omdömesbildande processer i vad
som urskilts i observationsstudien som ett professionellt centrum.
Utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension, diskussionen om
lärares auktoritet och den analys och den värdering som gjorts av lärarstuderande möjligheter att utveckla sitt lärarskap i skilda centrum för omdömesbildande processer vid nätbaserade seminariesamtal kan jag nu formulera några potentiella konsekvenser som relaterar till lärarutbildning som
praktik.

Olika konsekvenser av skilda omdömesbildande centrum
Konstruktionen av fyra skilda centrum för omdömesbildande processer
visar att lärarstuderande genomgår en komplex utveckling av sitt lärarskap
som tar sig uttryck på skilda sätt. Samtalsanalysen visar att när studerande
131

Se tidigare diskussion i kapitel två under rubriken ”Lärares agerande - lärarskapets ansvar”.
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i ett existentiellt centrum av omdömesbildande processer fokuserar på sig
själva i relation till ett till synes definierbart sätt att på bästa sätt agera som
lärare framkommer uttryck av osäkerhet. Det är en osäkerhet som svarar
mot en fråga huruvida de som enskilda personer kan leva upp till de krav
som ställs på dem som blivande lärare, vilket innebär att frågan också besvaras i lärarstuderandes uttryck av upplevd säkerhet. Det rör sig om uttryck från lärarstuderande som står förhållandevis nära de uttryck vid
andra samtalstillfällen när studerande i en omdömesbildande process i ett
kritiskt centrum fokuserar på komplexiteten i lärares arbete på ett sätt som
får dem att uttrycka osäkerhet och även i vissa fall misströstan inför arbetet som lärare och om det överhuvudtaget är möjligt att agera på ett sätt
som kan förstås som rätt. I ett existentiellt centrum för omdömesbildande
processer kan osäkerheten hos studerande relateras till deras känsla av att
inte äga tillräckligt mycket kunskap för att kunna agera som lärare, medan
osäkerheten i ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer snarast
utgörs av en motsatt känsla av att studerande känner sig införstådda med
att ökad kunskap inte ger bestämda svar.
Dessa likartade konsekvenser framväxta ur olika erfarenheter påvisar att
enbart ökad kunskap hos lärare i sig inte leder till ökad säkerhet om hur
lärares arbete i generell mening ska utföras. Snarare kan sägas att den säkerhet som studerande emellanåt erfar i samband med agerande som lärare, i en kunskapsbildande process leder till allt mindre säkerhet om vad
som utgör bästa sätt att agera i pedagogiska situationer.
Till de skilda former av osäkerhet som följer av omdömesbildande processer i ett existentiellt respektive ett kritiskt centrum kan också uppkomsten av ett performativt respektive ett professionellt centrum för omdömesbildande processer relateras. Ett performativt centrum för omdömesbildande processer kan förstås som en respons på den osäkerhet som växer
ur omdömesbildande processer i ett existentiellt centrum, liksom på motsvarande sätt ett professionellt centrum kan förstås som en respons på
omdömesbildande processer i ett kritiskt centrum. I så måtto kan också
olika centrum för omdömesbildande processer förstås i termer av en logisk
progression för hur samtal i lärarutbildning kan utvecklas.
Progressionen och relationen skilda samtalscentrum emellan kan beskrivas på följande sätt:
Omdömesbildande samtal i ett existentiellt centrum där processer ägnas
åt att söka svar som kan övervinna känslor av individuell osäkerhet bildar
förutsättning för samtal i ett performativt centrum. I ett performativt centrum ägnas kommunikation åt att uttrycka samband mellan lärares, såväl
sitt eget som andras, agerande och intentioner utryckta i styrdokument och
kurslitteratur. De svar som kommer ur samtal i ett performativt centrum
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tjänar på så sätt syftet att undanröja känslor av osäkerhet på ett sätt som
gör att omdömesbildande processer, präglade av rättfärdiganden, framförallt skapar utökade möjligheter för de studerande att utveckla sitt lärarskap i en riktning mot en kontraktsenlig auktoritet. Den logiska progressionsordning som jag här identifierar kan dock inte överföras till svar gällande i vilken ordning skilda centrum för omdömesbildande processer uppstår. Detta eftersom samtal som innehåller rättfärdiganden av eget eller
andras agerande som lärare mycket väl kan leda till omdömesbildande
processer i ett existentiellt centrum.
Motsvarande samband och logiska progression kan identifieras i relationen mellan ett kritiskt och ett professionellt centrum för omdömesbildande processer. I dessa samtalscentrum där lärares arbete i högre grad
problematiseras, vilket jag menar i sig kan uttryckas som ett nästa steg i en
logisk progression, står samtalet inför ett avgörande skifte att växla reflektionsriktning. I ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer där
rådande förståelser av lärares arbete utmanas kan utfallet ändå bestå av en
bibehållen reflektionsriktning med samtal som i huvudsak strävar efter att
legitimera visst agerande från lärarens sida, av vilket följer att lärarstuderande snarast förstärker utvecklingen av sitt lärarskap i riktning mot en
kontraktsenlig auktoritet. Men i de fall när utmaningen antas och komplexiteten i lärares arbete ges uppmärksamhet uppstår en kollektiv osäkerhet som förändrar samtals reflektionsriktning. Antingen stannar samtal i
ett kritiskt centrum genom att närma sig ett existentiellt centrum eller
också övergår samtal till ett professionellt centrum för omdömesbildande
processer.
De svar som kommer ur samtal i ett professionellt centrum tjänar på så
sätt syftet att också undanröja känslor av osäkerhet på ett sätt som gör att
omdömesbildande processer, nu präglade av studerandes vilja med uttryckta värderingar och ställningstaganden i förhållande till ett tydliggjort
innehåll, skapar utökade möjligheter för de studerande att istället utveckla
sitt lärarskap i en riktning mot en epistemologisk och moralisk auktoritet.
Den progression av skilda omdömesbildande processer som härmed
schematiskt beskrivits ska utifrån perspektivet lärarskapets moraliska dimension ses som ett successivt närmande till perspektivets utgångspunkter.
Det kan sammanfattas som att lärarstuderande i samtal om lärares arbete
via kunskapsbildande och omdömesbildande processer i skilda centrum
ställs inför en avancerad utmaning att överhuvudtaget komma till samtalssituationer i ett professionellt centrum. Om lärarstuderande gemensamt ska
erhålla möjlighet att utveckla sitt lärarskap i riktning mot ett ansvarstagande som möjliggör en epistemologisk och moralisk auktoritet krävs att
de genomlever sammanvävda tillbakablickande och framåtblickande sam-
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tal som tar stöd i såväl pedagogiskt didaktisk som pedagogiskt etisk forskning.
Viktigt att notera är här att det utifrån ett pragmatiskt perspektiv inte är
meningsfullt att försöka dra slutsatser huruvida enskilda studerande på
något sätt skulle behöva genomgå olika faser i en utvecklingsgång för att
kunna delta i omdömesbildande samtal i ett professionellt centrum. Tvärtom finns det anledning att vända på en sådan tankegång (se Rorty 2003)
och ställa frågor om vilka möjligheter lärarstuderande kan ha att utveckla
sitt lärarskap om utgångspunkt i samtal tas i det didaktiska perspektivet
lärarskapets moraliska dimension. Vi kan istället fråga oss vilka möjligheter som uppstår om lärarstuderande i ökad utsträckning genomlever kunskapsbildande och omdömesbildande processer centrerade kring ett professionellt centrum132.
Hansen (1992:358) refererar till R.G. Collingwood som 1946 argumenterade för att ”most human action is tentavive, experimental, directed not
by a knowledge of what it will lead to but rather by a desire to know what
will come of it” och Hansen menar i sin tur att “we often don’t know what
we want until we learned it”. Hansens kommentar uttrycker i koncentrat
den koppling och den distinktion mellan å ena sidan det lärande som sker i
en praktik, vilket bland annat utretts och beskrivits med stöd av ett sociokulturellt perspektiv (se Säljö 2000, Wenger 1998), med å andra sidan de
intentioner vi kan och vill ha med undervisning i pedagogiska rum, vilket
analogt utretts ur ett sociopolitiskt perspektiv (se Englund 1996b, 1996c,
2004a).
Det är utifrån avhandlingens utgångspunkt en insiktsfull kommentar
som i detta sammanhang säger oss att om studerande erbjuds möjligheter
att genomleva seminariesamtal där utgångspunkt för samtal om lärares
arbete tas utifrån
i)

att arbetet präglas av osäkerhet (se Biesta 2013, Hansen 1995,
Lortie 1975/2002),

ii)

att moraliska dimensioner indirekt växer fram i interaktion lärare
och elever emellan (se Colnerud 2006, Dewey 1909/1975, Jackson,
Boostrom & Hansen 1993/1998, Hansen 2001a),

iii)

att motstridigheter är en del i lärares arbete (se Fritzén 1998, Irisdottter 2006, Middleton 2014) och att detta kräver

132

Exempelvis skulle de utgångspunkter och den strävan för samtal som skrivits
fram och sammanfattats i kapitel fyra under rubriken ”Kriterier för önskvärda
samtal om lärares arbete” kunna tjäna som underlag för sådana samtal.
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iv)

intentionella växlingar i förhållande till situationella omständigheter.

Om så, finns i enlighet med Hansens slutsats möjligheter för studerande att
i kunskapsbildande och omdömesbildande processer utveckla sitt lärarskap
i riktning mot de etiska och didaktiska värden, med vilka de vill agera som
lärare.
Givet att lärarutbildningen vill understödja lärarstuderandes möjligheter
att i kommande yrkesliv erhålla en epistemologisk och moralisk auktoritet
ter det sig med andra ord som en önskvärd möjlighet för lärarutbildningens
seminarieverksamhet att lärarstuderande i hög utsträckning bereds möjlighet att delta i omdömesbildande samtal i ett professionellt centrum.
Den potential som perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan ha
för studerandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap i en sådan riktning
avser jag att diskutera i härnäst.

Önskvärt professionellt centrum
I vilken riktning lärarstuderande utvecklar sitt lärarskap kan således förstås
som en konsekvens av bland annat de samtal de genomlever i lärarutbildning, vilket reser frågor om det resultat som framkommit i avhandlingens
empiriska undersökning. Det är ett resultat som klarlägger att studerande i
samtal om lärares arbete genomlever skilda omdömesbildande processer, i
och med att skilda reflektionsriktningar i presenterande respektive utforskande samtal kunnat identifieras. I vilken utsträckning vissa omdömesbildande centrum dominerar över andra i lärarutbildning framkommer inte
av undersökningen, därtill är underlaget allt för begränsat. Men av de seminariesamtal som analyserats kan ändå konstateras att utforskande samtal med framträdande omdömesbildande processer förekommer i begränsad omfattning och att dessa samtal i marginell omfattning innehåller frågeställningar med ett didaktiskt innehåll.
Givet att det finns ett värde i att studerande utvecklar sitt lärarskap i
riktning mot en epistemologisk och moralisk auktoritet kan således en
farhåga resas att studerande i alltför hög grad befinner sig i en praktik av
omdömesbildande processer i ett performativt centrum, med syftet inställt
på att klara sina studier. I förhållande till en sådan farhåga framträder
seminarietillfälle fyra där de studerande samtalar kring olika yrkesetiska
dilemman som tankeväckande dels eftersom resultatet från detta seminarietillfälle uppvisar dominerande inslag av utforskande samtal med framträdande omdömesbildning, dels för att dessa samtal föranleder den kommentar som Siri ger vid detta seminarietillfälle (D4) när hon säger:
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Ja, hör ni tack så jättemycket alla! Som vanligt jätteintressant och massa
kloka ord som man får med sig på vägen så att man vågar stå upp lite mer
för, för det man tycker är rätt. Det är bra, vi behöver det!

Det värde Siri sätter på samtalen kan inte mätas i kvantitativa termer.
Hennes kommentar ger istället uttryck för att processer som genomlevs i
dessa samtal har ett kvalitativt värde för hennes framtida möjligheter att ta
ett ansvar och agera för det hon ”tycker är rätt”. I dessa omdömesbildande
processer har de studerande problematiserat olika handlingsalternativ och i
olika grad värderat dem för att som blivande lärare försöka finna ett lämpligt agerande. Det finns i dessa samtal ett sätt att angripa aktuell problematik i huvudsak knuten till sociala relationer, som står ut i förhållande till
det övervägande antalet samtalsteman som identifierats, till synes orsakat
av att seminariedeltagarna är överens om att det är ett problem, i kontrast
till en uppgift, som diskuteras.
Med en motsvarande utgångspunkt för samtal om lärares arbete där ett
mer tydligt didaktiskt innehåll problematiseras bör rimligtvis också förutsättningar öka för lärarstuderande att i pedagogiska situationer erhålla en
epistemologisk auktoritet. Men den potential som i princip alla identifierade samtalsteman har att utvecklas till utforskande samtal med framträdande omdömesbildning med ett didaktiskt innehåll undgår allt som oftast
deltagarnas uppmärksamhet.
Förklaringar till att så sker kan ha många orsaker men troligt är att
förmågan att uppmärksamma didaktiska handlingsalternativ både har
samröre med de sätt som lärares arbete omtalas i stort och de vanor som
utvecklas i sättet att tala om lärares arbete vid seminariet. Här har lärarutbildningen ett stort ansvar för att studerande ska ges möjlighet att förstå
betydelsen av, och förmå dem till att ta ansvar för, kommunikation i syfte
att etablera samtal med framträdande omdömesbildande processer. Detta
innebär att studerande också tilldelas ett viktigt ansvar att delge varandra
sina värderingar och ställningstaganden genom att både träda fram och
låta sig utmanas i en gemensam strävan att pröva och gemensamt söka svar
på hur pedagogiska situationer kan utformas både till innehåll och form.
Specifikt för nätbaserade seminarier kan de vanor som växer fram orsakade av att samtal drar i monologisk riktning också vändas till en tillgång,
där de indirekta krav som läggs på studerande att med ordens hjälp tydliggöra sina samtalsinlägg utan stöd av gester, mimik och samförstående
blickar kan ge samtalsinlägg värdefull kvalitet i gemensamma utforskande
samtal. Där kan också chatten användas på ett genomtänkt sätt för att
stödja det muntliga samtalet genom att upplåta detta forum för kommunikation till att återkommande styra samtalet i en önskvärd riktning.
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Med en intention att låta lärarstuderandes studier ständigt och återkommande mynna ut i omdömesbildande processer i ett professionellt
centrum följer också ett stort ansvar på seminariesamtalens samtalsledare
att respondera på de reflektionsriktningar som tar form i seminariesamtal
och verka för en växling mellan å ena sidan en strävan efter att samtal får
en kunskapsbildande riktning och å andra sidan en omdömesbildande riktning med beaktande av ny tillförd kunskap133. Det är en slutsats som följer
av utgångspunkten att lärares arbete har en moralisk dimension och att
lärares arbete kan beskrivas i termer av en pedagogisk rytm, vilken tar
form i interaktion lärare och elever emellan.
I enlighet med denna utgångspunkt växer ett ställningstagande fram om
att lärares arbete kräver ett professionellt utrymme för att lärare ska kunna
skapa goda pedagogiska situationer på ett sätt som kan förstås som kontextuellt rätt. Ett utrymme som tillåter kontinuerliga växlingar av intentioner i pågående arbete och i kommande pedagogiska rum. Ett utrymme
som också kräver att lärare tar ett ansvar att agera omdömesgillt på ett sätt
som gör att elever utvecklar ett förtroende för lärares arbete som svarar
mot en epistemologisk och moralisk auktoritet.
Givet avhandlingens observationsstudie uppstår således frågor om vad
som kan göras inom ramen för lärarutbildning för att stimulera uppkomsten av omdömesbildande processer i ett professionellt centrum.

Skilda ansvar i lärares arbete
Diskussionen ovan förtjänar att vidgas till en diskussion om följdverkningar för lärarprofessionen i stort som en konsekvens av att lärarstuderande
inom ramen för sin lärarutbildning kan genomleva omdömesbildande processer som antingen understödjer lärarstuderandes dispositioner för framtida kontraktsenlig eller epistemologisk moralisk auktoritet.
Den förväntan som samhället ställer på lärarkåren kommer explicit till
uttryck i form av den grad och på det sätt som ett förtroende formuleras,
vilket i sig också anger förutsättningar för vilken auktoritet som lärare har
möjligt att erhålla från elever. Lärare förväntas genomföra ett samhälleligt
uppdrag som kan formuleras på en mer eller mindre detaljerad nivå, innebärande att lärarkåren ges ett mindre eller större utrymme och förtroende
att agera självständigt i förhållande till detta uppdrag.
Den forskning som bland annat Berg (2003) bedrivit visar att uppdragen
är komplexa och motstridiga och samtidigt mer eller mindre preciserade.
När styrningen av den svenska skolan genomgick en decentraliseringspro133

Som utretts i kapitel fyra under rubriken ”Önskvärda omdömesbildande samtal
om lärares arbete”.
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cess under senare delen av 1900-talet åtföljdes den av förväntningar på
lärarkåren att ta ett ökat professionellt ansvar som svar på det förtroende
som decentraliseringen gav till lärarkåren (Carlgren & Englund 1995:221).
När senare lärares arbete i allt högre grad centraliserats (Englund 2012:22)
bland annat genom införandet av kontinuerlig statlig inspektion och ett
ökat fokus på måluppfyllelse (Bergh 2010, Wahlström 2009), kan vi på
motsvarande sätt se det som att förtroendet för lärare att ta egna beslut i
pedagogiska situationer minskat.
Det ansvar som lärarkåren har av samhället att bedriva undervisning har
mot denna bakgrund diskuterats i termer av de engelska begreppen ”professional responsibility” och ”accountability”134. Englund och Solbrekke
(2011:64) beskriver de olika logiker som dessa två kategorier av ansvar,
implicit förtroende, består av. När och om lärarkåren ges ett förtroende att
ta ett professionellt ansvar innebär det att lärare ges ett mandat baserat på
professionens erfarenhet rörande yrkets utövande. Detta innebär att samhället förlitar sig på att professionen förmår att bedöma vad som är lämpligast att göra i pedagogiska situationer. Vidare sätts tilltro till att yrkeskåren på egen hand förmår att ”rätta till” problematiskt agerande via interna
utvärderingssystem.
Detta ansvar ställs mot en redovisningsskyldighet, vars logik innebär
skyldighet att uppfylla ett ansvar formulerat utanför professionen. Av detta
följer en standardisering med krav på kontroll huruvida ansvar har tagits i
den omfattning som förväntats. Det ansvar som redovisningsskyldighetens
logik definierar innebär att lärares moraliska ansvar tonas ner eftersom vad
som betraktas som rätt agerande i högre utsträckning juridiskt bestämts
utanför pedagogiska situationers kontext. Lärares ansvar får i detta fall
karaktär av ett mer eller mindre definierat innehåll som lärare har att verkställa och leva upp till, vad som skulle kunna beskrivas som ett situerat
ansvar där frågor om vad som är att betrakta som kontextuellt rätt avgörs
utifrån dekontextualiserade svar.
Ett förtroende för lärarkåren som präglas av redovisningsskyldighet leder till en förväntan från samhället om ett gott agerande från lärarkåren,
vilket kan beskrivas som reaktivt, där lärare förväntas agera och göra det
de ålagts att göra samt att dessutom vara beredda att kunna stå till svars
för sitt agerande. Det är ett ansvar som med all tydlighet verkar stimulerande för att lärare, i interaktion med elever, ska agera på ett sätt som
134

Begreppen har inte någon självklar relevant översättning till svenska framförallt
när det kommer till begreppet ”accountability”. För den distinktion som avses
inom ramen för avhandlingen finner jag ändå att översättningen professionellt
ansvar respektive redovisningsskyldighet synliggör avsedd skillnad.
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kräver elevernas förtroende i enlighet med en kontraktsenlig auktoritet.
Huruvida lärare motsvarar samhällets förväntningar avgörs i hög grad av
elevernas ansvarstagande att nå uppsatta kunskapsmål.
Detta till skillnad mot en förväntan om ett gott proaktivt agerande från
lärarkåren om ett ökat professionellt ansvar ges, vilket svarar mot ett vidgat förtroende från samhällets sida. Lärare förväntas då ta ett ansvar som i
högre utsträckning värderas på en samhällelig nivå utifrån lärarkårens
gemensamma didaktiska och etiska riktlinjer och i kontextuella sammanhang utifrån lärares didaktiska och etiska ställningstaganden.
Ett sådant förtroende där en yrkesgrupp tillerkänns en auktoritet i samhället, ofta manifesterad via någon form av legitimation som också stänger
ute andra yrkesgrupper från att utöva ett visst yrke, ses enligt Colnerud
och Granström (2002:15) som ett av fyra särdrag som de flesta professionsforskare tillskriver en professionell yrkesgrupp. Två andra särdrag är
att yrkesgruppen äger en yrkesmässig autonomi, det vill säga att professionen själv äger rätt att välja både arbetsredskap och arbetsmetoder, vilket
för lärare motsvarar en didaktisk och metodisk autonomi, samt att yrkesgruppen själv utformat riktlinjer för yrkesetiska förhållningssätt mot vilken
yrkeskåren också självständigt äger rätt att avgöra huruvida en enskild
utövare brutit mot dessa riktlinjer eller inte, samt att ytterst kunna ta beslut om indragning av legitimation.
Det är tre särdrag utav fyra som står förenliga med perspektivet lärarskapets moraliska dimension vilket däremot det fjärde särdraget inte gör.
Att lärarkåren som yrkeskår skulle äga en gemensam kunskapsbas alternativt uttryckt som en systematisk teori, vilken särskiljer lärare från andra
yrkesgrupper och bildar bas för samhällets förtroende förefaller inte möjligt135.
Det är också ett särdrag som har ifrågasatts när det applicerats på lärarkåren av bland annat Fenstermacher (1990/1991:136). Han menar att
lärarprofessionalism aldrig kan baseras på en specifik kunskapsbas, och
avser då framförallt den skolämnesrelaterade kunskapen, eftersom den
grundläggande idén med all undervisning är att vidareförmedla kunskaper
till nästa generation. Genom att kunna sitt ämne kan således lärare aldrig
särskilja sig från andra i samhället eftersom dessa kunskaper finns representerade i andra sammanhang och att samhället dessutom förväntar sig
att lärare ska dela med sig av sin kunskap.
Trots denna insikt har försök ändå gjorts att definiera en kunskapsbas
för läraryrket som ansetts avse de specifika kunskaper som andra yrkes135

Se tidigare diskussion i kapitel två underrubriken ”Om begreppet lärarskap” och
kapitel sex under rubriken ”Med pragmatism som utgångspunkt”.
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grupper inte har och inte heller behöver ha, men som sagts motsvara de
kunskaper som avkrävs lärare i utövandet av yrket. Ambitionen med dessa
försök kan således förstås som försök att urskilja en systematisk teori giltig
för lärarkåren.
En forskningstradition som ägnat sig åt detta finns kring Lee S. Shulman. Genom att försöka urskilja kunskapers olika särdrag identifierar
Shulman (1987a:8) sju olika kategorier av kunskap som lärare behöver
kunna, där hans begrepp ”pedagocical content knowledge” fått störst
uppmärksamhet och som i svenska termer närmast kan sägas motsvara
ämnesdidaktisk kunskap. Det är också den kategori av kunskap som
närmast kan sägas svara mot en för lärarkåren specifik kunskap och som
särskiljer den från andra yrkesgruppers kunskapsbas. Men eftersom denna
kunskap uppfattas av Shulman som endast en av sju olika kategorier av
kunskap som avkrävs lärare får försöket att definiera lärares kunskapsbas
sammantaget svårt att få genomslag som exklusivt tillhörande lärarkåren.
De sju olika kategorier av kunskap som enligt Shulman lärare behöver
kunna beskrivs som i) ämneskunskap, ii) generell pedagogisk och allmändidaktisk kunskap, iii) läroplanskunskap, iv) ämnesdidaktisk kunskap
(pedagogical content knowledge), v) kunskap om elever, vi) kunskap om
kontexten vari undervisning sker, vii) kunskap om över tid skilda utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska syften, mål och värderingar.
Sammantaget återger dessa kategorier av kunskap en kunskapsbas nödvändig för att utöva yrket, men som till sitt innehåll, som sagts, i många
stycken inte står unik i förhållande till andra yrkesgrupper.
Denna strävan att inom forskningen försöka identifiera en unik kunskapsbas för lärare har således stött på problem i och med svårigheterna
att avgränsa den kunskap som endast lärare behöver. De försök som gjorts
med utgångspunkt i ämnesdidaktiken har också kompletterats när andra
centrala aspekter i läraryrket lyfts fram, som exempelvis lärares omsorg om
elever (Noddings 1998:196) eller moraliska, emotionella och kontextuella
aspekter (Sockett 1987).
Kritik har även förts fram att en ambition att definiera en kunskapsbas
leder i en för lärarkåren kontraproduktiv riktning. Även Shulman
(1987a:20) varnar själv för att ett sökande efter läraryrkets kunskapsbas
kan leda till instrumentalism och i förlängningen till en deprofessionaliseringsprocess. Men han säger samtidigt att en utebliven definition av en
kunskapsbas kan leda till än större problematik.
We must achieve standards without standardization. We must be careful
that the knowledge-base approach does not produce an overly technical image of teaching, a scientific enterprise that has lost its soul. The serious
problems in medicine and other health professions arise when doctors treat
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the disease rather than the person, or when the professional or personal
needs of the practitioner are permitted to take precedence over the responsibilities to those being served. Needed change cannot occur without risk,
however. The currently incomplete and trivial definitions of teaching held
by the policy community comprise a far greater danger to good education
than does a more serious attempt to formulate the knowledge base.

Shulmans argument bakom sitt ställningstagande för ett seriöst försök att
definiera en kunskapsbas återspeglar en problematik som uppstår när professionalism sammanblandas med professionalisering. Det senare refererar
till en sociologisk infallsvinkel, där problematiken härrör till lärarkårens
status i samhället medan professionalism svarar mot en pedagogisk infallsvinkel där frågor rörande lärarkårens interna kvalitet av undervisning är
satt i fokus (Englund 1996a:76).
Det som riskerar att inträffa när en sammanblandning sker och strävan
efter professionalisering är satt i första rummet, är att bilden av vad som
utmärker kvalitet i undervisningen snarare låter sig påverkas av samhälleliga diskurser och gängse definitioner av vad professionalism innebär136 än
av läraryrkets villkor per se. Det är ett misstag som ofta sker, menar Goodson och Hargreaves (1996:9) och beskriver det som att ”(t)he cart of professionalization is repeatedly put before professionalism’s horse”.
Mot denna bakgrund för de också en diskussion om hur olika samhällskontexter påverkar uppkomsten av olika innehållsliga innebörder av lärarprofessionalism. Det ter sig med andra ord, i enlighet med deras resonemang, som om begrepp som exempelvis ”classical professionalism”, ”flexible professionalism”, practical professionalism”, extended professionalism” eller ”complex professionalism”137 mer utgör en avspegling av samhälleliga förväntningar på lärarkåren (Goodson & Hargreaves 1996:21) än

136

Jag syftar här på det kriterium av en systematisk teori som i allmänhet kännetecknar en professionell yrkesgrupp.

137

Goodson och Hargreaves (1996:4-19) beskriver ”classical professionalism” som
kvalitet förankrat i en kunskapsbas vilken möjliggör en professionaliseringsprocess,
”flexible professionalism” som kvalitet anpassad till situerade och lokala förhållanden, ”practical professionalism” som kvalitet framväxt ur lärares erfarenheter,
något som utmanar idén om en intellektuell och vetenskaplig bas, ”extended professionalism” som kvalitet inrymd i lärares ansvar både i och utanför klassrummet
och ”complex professionalism” som kvalitet i en samtid präglad av osäkerhet och
uteblivna svar.
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ett svar på vad som karaktäriserar kvalitet i lärarskap sprunget ur interaktionen mellan lärare och elever138.
En debatt som speglar denna problematik återfinns också mellan Hugh
T. Sockett och Lee S. Shulman där Sockett (1987:217) menar att Shulmans
försök att identifiera en kunskapsbas är en felaktig strategi eftersom den
har sitt ursprung i ett professionaliseringsanspråk, vilket han menar inte
kan vara en angelägenhet för forskningen om lärarprofessionalism. Sockett
säger att lärarprofessionalism har sitt fokus på praktiken och tillägger att
det inte är läraryrkets status i samhället som ska stå i centrum för forskningen om vi ska utveckla och förbättra praktiken. Tvärtom, menar Sockett (1987:218), riskerar en professionaliseringssträvan att infektera vår syn
på läraryrkets praktik och hävdar samtidigt att lärarprofessionalism bör
förstås som grundad i moraliska överväganden och inte i en definierad
kunskapsbas.
Shulman (1987b:477) å sin sida avvisar Socketts påstående att undervisning har något grundläggande kännetecken. Den kan förstås på skilda sätt,
där sociala och moraliska kvaliteter mer är att betrakta som infallsvinklar
bland andra kvaliteter. Kritiken från Shulman (1987b:481) kan sammanfattas som att Socketts syn på läraryrket grundat i moraliska överväganden

138

Att frågor gällande vad som utmärker lärarprofessionalism tycks vara svåra att
särskilja från omgivningens förväntningar förstärks också av att professionaliseringen av en yrkeskår med tillhörande ökad status i samhället kan inträffa samtidigt som den professionella kvaliteten i yrkeskårens arbete sjunker och dessutom
tvärtom, att en process med ökad professionell kvalitet kan ske parallellt med att en
yrkeskårs status sjunker i samhället (Hoyle 2001:146).
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är alltför generell och poängterar att omdömen alltid är baserade på kunskap139.
Av ovanstående diskussion går att dra slutsatsen att lärarkåren, utifrån
gängse särdrag som utmärker professionella yrkesgrupper, i sina professionaliseringsanspråk riskerar att driva fram krav på lärares agerande som
paradoxalt undantränger möjligheter till professionellt ansvarstagande.
Dessutom, om lärarkåren inte gör anspråk på att äga en egen systematisk
teori riskerar konsekvensen att bli densamma, vilket sammantaget talar för
att lärarkåren oavsett strategi äger svårigheter att erhålla ett förtroende
från samhället som ger yrkeskåren ett professionellt ansvar. Tanken att
samhället skulle ge lärarkåren ett förtroende med ett fullständigt professionellt ansvar är i högsta grad orealistiskt med tanke på lärararbetets politiska dimension (Englund 1986/2005, 1992), men så är också dess motsats
mot bakgrund av lärarskapets moraliska dimension. Det är en motstridighet som speglar det orimliga i att lärarkåren gemensamt tar allt ansvar för
den uppväxande generationens kunskaps- och omdömesbildning liksom
det samtidigt förefaller minst lika orimligt att lärare, som en exekutiv kraft,
utför ett uppdrag utan ansvarstagande för vad elever lär.
Det är en motstridighet som också äger sin motsvarighet i de skilda förtroenden lärare behöver erhålla från elever för att lärares arbete ska kunna
genomföras. I så måtto kräver framväxten av en epistemologisk och moralisk auktoritet också att lärare interagerar med elever i enlighet med de
förhållanden som kan legitimera en kontraktsenlig auktoritet. På motsvarande sätt kräver en kontraktsenlig auktoritet någon form av interaktion
139

Diskussionens olika argument kan förstås som avhängigt debattörernas olika
positioner att angripa ett i huvudsak gemensamt problem. Shulman accepterar att
vi befinner oss i en diskursiv situation där politiker formulerar ”triviala” sannningar vilka han ser som förödande för yrket. Av största vikt är, utifrån hans position,
att bemöta dessa ”sanningar” på de diskursiva villkor som råder. Sockett, å sin
sida, kritiserar själva utgångspunkten och menar att Shulman tar fighten på fel
arena. Shulman bemöter detta med att hävda att Sockett inte kan åstadkomma
något om han förblir ensam spelare på en moralisk arena, det vill säga att de argument han framför riskerar att inte passa in i de diskursiva villkor som dominerar,
med konsekvens att de heller inte kommer att erhålla något erkännande. Parallellen
till denna avhandling äger sin relevans, inte minst mot bakgrund av Unemar Östs
(2009) diskursanalys av högre utbildning, där hon konstaterar att demokratidiskursen respektive identitetsdiskursen åtnjuter en svagare legitimitet och att globaliseringsdiskursen och den klassiska akademiska diskursen åtnjuter en högre med tillägget att globaliseringsdiskursen vunnit och vinner insteg över den klassiska akademiska diskursen, det vill säga att styrkeförhållandet successivt ändras till förmån
för en mer marknadsekonomisk logik vilken jag uppfattar som mer fokuserad på
kunskap än omdöme. Se också Bergh (2010) för en utredning av begreppet kvalitet
i svensk skola.
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lärare och elever emellan som indirekt och oundvikligen påverkar och modifierar undervisningens innehåll och form. De skilda ansvarstaganden som
framträder som skilda möjliga auktoriteter enskilda lärare kan erhålla i
interaktion med elever är på så sätt en avspegling av den pedagogiska rytm
med motstridigheter, som över tid utvecklas dem emellan.
Den interaktionsprocess mellan lärare och elever som leder fram till en
pedagogisk rytm tar med andra ord form i ett spänningsfält mellan å ena
sidan lärares redovisningsskyldighet och å andra sidan lärares professionella ansvar, där lärares kontraktsenliga respektive epistemologiska och
moraliska auktoritet växer fram med olika tonvikt i ett växelspel dem
emellan. Det är en pedagogisk rytm som på motsvarande sätt också kan
beskrivas som ett resultat i ett spänningsfält mellan linjär eller cyklisk rytm
där elevers responser i interaktion med lärare äger mindre eller mer betydelse.

Perspektivets normativa riktning

Disposition för epistemologisk
och moralisk auktoritet
samt professionellt ansvar

Professionellt

Versamhetsförlagd del

centrum
Kritiskt
centrum

Omdömesbildande processer
Högskoleförlagd del

Existentiellt
centrum
Performativt
centrum

Disposition för
kontraktsenlig auktoritet
samt redovisningsskyldighet

Figur 3 Modellen illustrerar möjliga konsekvenser av skilda centrum av omdömesbildande processer i lärarutbildning för lärarkårens möjligheter att ta ansvar för
lärares arbete, givet perspektivet lärarskapets moraliska dimension.

Hur blivande lärare kommer att förhålla sig till detta spänningsfält, som
skrivits fram i olika termer, är en empirisk fråga. Men med stöd av de fyra
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olika centrum för omdömesbildande processer som konstruerats i avhandlingens analys av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal är det rimligt att kunna dra några sammanfattande slutsatser, vilka översiktligt illusteras i modellen enligt figur 3 ovan.

Sammanfattande slutsatser
Om lärarstuderande i sin lärarutbildning deltar i samtal där ett existentiellt
centrum dominerar dras slutsatsen att de studerande kommer att få svårt
att utveckla ett professionellt ansvar. Detta eftersom de i omdömesbildande
processer inte kommer i kontakt med ett samtal om på vilket sätt de vill ta
sitt ansvar som lärare, i likhet med den beskrivning Malmbjer (2007:229)
ger i termer av att studerande ”fastnar i en konkret och värderande samtalskontext”. Det är en konsekvens som bäddar för en framtida pedagogisk
rytm där lärare i interaktion med elever troligtvis kommer att präglas av ett
reaktivt agerande snarare än ett proaktivt, med risk för intimiserade relationer (Irisdotter 2006), så länge inget händer som förändrar deras disposition. Med ett dominerande existentiellt centrum i lärarutbildning förefaller
det rimligt att anta att studerande som blivande lärare är högst benägna att
överta och agera enligt de rådande vanor och traditioner som utvecklats på
skilda skolor, vilket kan få dem och andra i lärarkåren att komma i konflikt med en redovisningsskyldighet.
I det fall lärarutbildning domineras av ett performativt centrum för omdömesbildande processer dras på motsvarande sätt slutsatsen att studerande utvecklar en disposition för en pedagogisk rytm som domineras av
den redovisningsskyldighet som ställs på dem. Ju tydligare krav som formuleras på lärares arbete desto starkare fokus kan förväntas av linjära rytmers förekomst med mindre utrymme från lärares sida att uppmärksamma
elevers cykliska och rubbade rytmer i konstruerandet av nya pedagogiska
rum. Med färre intentionella växlingar som en respons på elevers agerande
får lärare också svårt att erhålla en epistemologisk och moralisk auktoritet.
Rimligt är då att tänka sig ett scenario där lärare i ökad utsträckning förväntar sig att elever ska tilldela dem en kontraktsenlig auktoritet. Den
praktikchock som Fransson (2001:193) beskriver när nyutexaminerade
påbörjar sitt yrkesliv som lärare förefaller som en rimlig konsekvens av en
sådan utebliven auktoritet.
Med dominans av ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer i
lärarutbildning dras slutsatsen att blivande lärare utvecklar en distans till
lärares arbete som ger förutsättningar för både en redovisningsskyldighet
och ett professionellt ansvar. Men så länge distansen kvarstår riskerar blivande lärare att dras in i en pedagogisk rytm som domineras av de vanor
som råder på de skolor där de påbörjar sina yrkesliv, samtidigt som en
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utvecklad kritisk blick alltid kan ge upphov till impulser till förändrat agerande. Men om den desillusion som spårats som en konsekvens av omdömesbildande processer i ett kritiskt centrum kvarstår, riskerar lärarutbildning att leda till en passivitet och ett reaktivt agerande från lärares sida
som försvårar lärarkårens möjligheter att i stort att erhålla en auktoritet
från samhället. Om så, snarast stärks behovet att avkräva lärarkåren en
redovisningsskyldighet.
Slutligen om lärarutbildning domineras av ett professionellt centrum för
omdömesbildande processer dras slutsatsen att förutsättningar ökar för
blivande lärare att erhålla en epistemologisk och moralisk auktoritet från
elever, givet att de viljeinriktningar studerande utvecklar leder till ett agerande och en pedagogisk rytm som elever uppfattar sker för deras skull och
deras bästa. Med en vana av att didaktiskt och etiskt pröva sina ställningstaganden och överväga olika handlingsalternativ kan utsikter öka för att en
pedagogisk rytm tar form som tillåter motstridigt agerande i syfte att
åstadkomma det kontextuellt rätta utan att skolans övergripande intentioner överges. På motsvarande sätt, via lärares kollektiva agerande (jfr
Landahl 2006), framstår lärares proaktiva ansvarstagande som avgörande,
tillika ett alternativ till de professionaliseringsanspråk som skett via försök
att utveckla en systematisk teori, för huruvida lärarkåren i stort kan ta ett
ökat professionellt ansvar och därmed erhålla ett större förtroende från
samhället med ett vidgat professionellt utrymme. Se ovanstående figur 3
som illustrerar de potentiella skillnader som ovan diskuterats som en konsekvens av att lärarstuderande i seminariesamtal genomlever olika centrum
för omdömesbildande processer i samtal om lärares arbete.
Det krav eller de förhoppningar detta ställer på lärarkåren framstår som
närmast en paradox. I ju högre utsträckning lärarkåren drivs mot en redovisningsskyldighet desto mer begränsas lärares möjligheter att träda fram
och ta ett professionellt ansvar, vilket till sin konsekvens bildar argument
för en än mer reglerad redovisningsskyldighet. Det är en omständighet som
stärker angelägenhetsgraden att lärarstuderande i lärarutbildning ges möjligheter att genomleva omdömesbildande processer i ett professionellt centrum, givet avhandlingens intresse att uppmärksamma aspekter av lärares
arbete som förefaller att trängas undan i en tid av nyliberal utbildningsdiskurs140. Huruvida perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan bidra
till att synliggöra centrala aspekter av lärares arbete avses härnäst i avhandlingens slutkapitel att diskuteras.

140

Se avhandlingens inledning i kapitel ett.
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Kapitel 11 Avslutande diskussion, möjligheter
och begränsningar
I detta avslutande kapitel diskuteras möjligheter och begränsningar som
kommer ur avhandlingens arbete att med utgångspunkt i pragmatism utveckla ett perspektiv på lärares arbete som rymmer en moralisk dimension.
Genom att även betrakta föregående diskussionskapitel ”Konsekvenser av
skilda möjligheter att utveckla lärarskap” som ett resultat, då i bemärkelse
av de diskussioner som möjliggjorts med stöd av perspektivet lärarskapets
moraliska dimension, diskuterar jag i detta kapitel de normativa konsekvenser som följer av att perspektivet lärarskapets moraliska dimension
uppmärksammar vissa aspekter av lärares arbete men åsidosätter andra.
Diskussionen involverar därmed även en metoddiskussion om avhandlingens arbete i förhållande till min ambition att erbjuda de båda praktikerna
lärares arbete och lärarutbildning möjligheter att tala om lärares arbete på
ett sätt som jag menar svarar mot lärararbetets interna villkor.

Tala om lärares arbete!
Vad som sker respektive vad vi vill ska ske i pedagogisk verksamhet kan
aldrig konstateras med mindre än att vi talar om inträffade pedagogiska
situationer och önskvärda pedagogiska rum. I detta tal får svaren på det vi
uppmärksammar avgörande betydelse för de viljeinriktningar som görs
möjliga. Från det läroplansteoretiska forskningsfältet (se Lundgren 2012)
tillsammans med diskursanalytiska angreppssätt på utbildning (se Unemar
Öst 2009), har bland annat ideologiskt dominerande synsätt i samhället
identifierats som kan antas ha stor betydelse för hur samtal på skolor och
samtal i lärarutbildning utvecklas. Det rör sig om förhärskande synsätt
som anger riktning för utbildning och undervisning i stort.
Problemet med diskursiva överbyggnader är att de kan uppfattas som
självklara och därmed utgöra osynliga påverkansfaktorer för vad som blir
och inte blir föremål för diskussion. Av exempelvis Unemar Östs (2009)
analys av dominerande diskurser för högre utbildning, där hon konstaterar
att en globaliseringsdiskurs starkt dominerad av den ekonomiska marknadens villkor får företräde framför en mer traditionell bildningstradition,
kan vi dra slutsatser att pågående tal om lärares arbete inom ramen för
lärarutbildning också skapar slagsida åt vissa frågor. Det rör sig om en
uppmärksamhet som initieras av ett fokus på uppväxande generationers
möjligheter att framförallt i kvantitativ mening lära sig tillräckligt mycket
för att Sverige i framtiden ska stå sig konkurrenskraftigt. Att synliggöra det
till synes osynliga utgör del av dessa forskningsinriktningars intressen och
äger sin relevans i uppmärksamheten av implicita förgivettaganden, vilket
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kan röra sig om i samhället mindre öppna eller fördolda ambitioner med
utbildning.
Genom synliggörandet av övergripande diskurser kan också en process
starta i uppmärksammandet av hur lärares arbete talas om i praktiker som
lärarutbildning och skola. Detta har också utgjort incitament för avhandlingens andra syfte och empiriska undersökning, där en avgränsning gjorts
till lärarstuderandes samtal om lärares arbete vid nätbaserade seminarier.
Samtidigt kan även ett synliggörande av övergripande diskurser ge impulser till förändringar i talet om lärares arbete på ett sätt som uppmärksammar villkor, aspekter, intressen etcetera, det vill säga vad dominerande
sätt att tala om lärares arbete förbiser. Det är en impuls i Deweyansk mening, som i avhandlingen utgjort incitament för att utveckla ett perspektiv
på lärares arbete i enlighet med avhandlingens första syfte. Att avhandlingen utformats utifrån två syften ska således förstås som två skilda metodiska
grepp för att synliggöra förändrade möjligheter att tala om lärares arbete,
innebärande att begreppsliggörandet av ett perspektiv på lärares arbete är
av övergripande betydelse.

Avhandlingens övergripande svar och normativa intresse
Genom begreppsliggörandet av pedagogisk rytm, med tillhörande begrepp
som pedagogisk situation, pedagogiskt rum, linjära och cykliska rytmer
med mera har begreppet pedagogisk rytm knutits till begreppet lärarskap
och gett det ett innehåll som begreppet lärarskap tidigare inte omfattat.
I enlighet med avhandlingens första och övergripande syfte ska detta
förstås som avhandlingens övergripande kunskapsbidrag till pedagogiskt
didaktisk forskning och det fält som Campbell (2008) benämner ”The
ethics of teaching as a moral profession”141.
Utvecklingen av perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan i ett
större forskningssammanhang inte ses som något, varken i tid eller till sitt
innehåll, avgränsat arbete som enbart ryms inom denna avhandling. Tvärtom är avhandlingsarbetet ett resultat av tidigare forskning med rötter så
långt bakåt vi kan se i historien (Hansen 2001b:826) och avhandlingen gör
heller inte anspråk på att bidra med ett färdigutvecklat perspektiv på lärares arbete. Istället ska kunskapsbidraget i mer närliggande tidsperspektiv
ses som ett inlägg i ett pågående samtal om lärares arbete med över tid
skilda växlingar av dominerande perspektiv.
Tecken på sådana växlingar i talet om lärares arbete kan spåras i exempelvis olika utredningsbetänkanden rörande lärarutbildning, där utbildningspolitiska reformförslag baseras på argument som i sig kan förstås som
141

Se kapitel två under rubriken "Inplacering i ett forskningsfält”.
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konstruktioner av den goda läraren (Lindberg 2012:126). Lindberg menar
att konstruktionen av den nödvändiga ”nya läraren inte är en explicit slutprodukt” i dessa betänkanden, men han menar ändå att konstruktionen av
en ny lärare inför framtiden bildar ”en hörnsten eller en förutsättning för
reformförslagen”. Konstruktionen av den nya läraren innebär med andra
ord att ett specifikt sätt att tala om lärares arbete uppstår som en konsekvens av en utbildningspolitisk intention.
Lindberg analyserar fem olika svenska lärarutbildningsutredningar under perioden 1952-2008 och finner att det sker två betydande brott gällande konstruktionen av läraren. Det första brottet sker tydligast när SOU
1978:86 läggs fram. I förhållande till tidigare utredningar SOU 1952:33
och SOU 1965:29 menar Lindberg (2012:126) att perspektivförskjutningen
kan beskrivas som ”en framskrivning av läraren i ett samhälle som lämnat
det moderna projektets enhetlighet, förutsägbarhet och framtidstro”. Det
andra brottet som sker mellan SOU 1999:63 och SOU 2008:109, menar
Lindberg (2012:127) går i motsatt riktning och karaktäriseras återigen av
en framskrivning av läraren som en representant för det moderna projektets löften och ”(b)orta är det mångtydiga, det motsägelsefulla, det
oförutsägbara”.
Avhandlingsarbetet kan mot bakgrund av Lindbergs genomgång och
slutsatser ses som ett arbete med en normativ riktning vilken strävar efter
att lyfta fram just det mångtydiga, det motsägelsefulla och det oförutsägbara eftersom det möjliggör skilda värden och skilda kvaliteter142. Detta
innebär att avhandlingsarbetet vilar i en normativitet som vill lyfta fram de
situationella villkor med krav på skilda intentioner som lärares arbete omfattas av, det som med stöd av perspektivet lärarskapets moraliska dimension förhoppningsvis kan uppmärksammas.
Analogt förstår jag det som att Biesta (2010:26) syftar på olika sådana
riktningar som talet om lärares arbete tar i olika kontexter, när han argumenterar för ”the need to engage with the question as to what constitutes
good education, rather than, for example, effective education”. Häri ligger
således en förhoppning om att avhandlingsarbetet ska kasta meningsfullt
ljus på lärares agerande och skapa bättre förståelse för lärarkårens interna
kvalitet, vilket enligt Englund (1996a:76) definierar frågor om lärarprofessionalism. I sin förlängning kan detta på sikt förhoppningsvis också påverka

142

Här avses skillnader i kvalitet i horisontell mening, se kapitel ett under rubriken
”Moralisk dimension i lärares arbete”, vilket bildar motvikt till de inriktningar
inom evidensbaserad forskning som strävar efter att finna samband mellan undervisningsmetoder och ökat (kvantitativt) lärande.
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övergripande diskurser om lärares arbete, det som i avhandlingen motsvarar avhandlingsarbetets normativa intresse.

Begränsande möjligheter
Den förhoppning som ryms i avhandlingens övergripande svar ska samtidigt balanseras mot de begränsande möjligheter som avhandlingsarbetet
rymmer. Bland annat, som en konsekvens av resultatet av den analys av
lärarstuderandes samtal om lärares arbete som gjorts, framgår också att
perspektivet inte förmår uppmärksamma alla de kvaliteter som inryms i
omdömesbildande processer vilka äger giltighet för lärarstuderande att
genomleva i lärarutbildning.
Risk finns att perspektivet lärarskapets moraliska dimension förminskar
värdet av de processer som förekommer i vad som identifierats som ett
existentiellt centrum, eftersom begreppet pedagogisk rytm inte sätter fokus
på faktorer som gör att lärarstuderande utvecklar ett mod och en tro på sig
själva. Perspektivet begränsas därmed till ett antagande om att förekomsten av processer där studerande prövar sina värderingar och ställningstaganden har betydelse.
På motsvarande sätt kan också omdömesbildande processer i ett performativt centrum riskera att nedvärderas som alltför instrumentella. Att
studerande söker rättfärdiga sitt och andras agerande som lärare behöver
inte betyda att omdömesbildande processer avgränsas till att enbart bestå
av ansträngningar att visa upp hur de på bästa sätt fullgör uppgiften att
agera på ett rätt sätt som lärare. Det kan mycket väl tänkas att det för den
enskilde kan råda motstridigheter mellan det sätt som studiesituationen
avkräver den studerande att tala om lärares arbete och sätt att tala om
lärares arbete i andra situationer. Det ligger ett värde i att förhålla sig till
styrdokuments skrivningar eftersom de tagits fram i demokratisk ordning
och ger uttryck för en samhällelig intention för utbildning som perspektivet
lärarskapets moraliska dimension på intet sätt tar avstånd ifrån. Risk föreligger att övergripande intentioner inte uppmärksammas i konstruerandet
av pedagogiska rum om konsekvensen av perspektivet lärarskapets moraliska dimension är att skrivningar i styrdokument nedtonas i alltför hög
grad.
Det är således framförallt i förhållande till vad som analytiskt urskilts
som ett kritiskt och ett professionellt centrum som perspektivet äger sin
giltighet, där ett kritiskt centrum för omdömesbildande processer ska förstås som en del av ett professionellt centrum, vilket också riskerar att trängas undan om fokus på omdömesbildande processer blir allt för dominerande. Häri ryms både perspektivets otydlighet och styrka, det vill säga att
perspektivet innehåller ett dubblerat fokus med både tillbakablickande och
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framåtblickande reflektionsriktningar, med både ett etiskt och didaktiskt
innehåll, med fokus både på den enskilde eleven och på gruppen elever,
med både intentioner om vad som är kontextuellt rätt i stunden och vad
som är institutionellt rätt i generell mening.
Innehållsligt avgränsas också perspektivet lärarskapets moraliska dimension till interaktion lärare och elever emellan, även om analys av pedagogiska situationer och planering av framtida pedagogiska rum involverar
andra aktörer. Det innebär att alla de arenor där lärare interagerar med
föräldrar, kollegor, skolledare, skolhälsovård eller representanter från
kommun, politiska nämnder, föreningsliv, näringsliv med mera endast
indirekt beaktas, trots att de utgör arenor där lärarskapets moraliska dimension äger stor giltighet. Att lärarstuderandes omdömesbildande processer i lärarutbildning också innehållsligt berör dessa andra arenor gör
följaktligen att perspektivet begränsar möjligheten till analys av lärarstuderandes omdömesbildande processer till interaktion lärare elever emellan,
där interaktionen sker i förhållande till ett undervisningsinnehåll.
Denna kritiska synpunkt förenas med frågor om vilka möjligheter de
metoder som använts i den empiriska undersökningen har för att skapa
kunskap om blivande lärares möjligheter att utveckla sitt lärarskap i nätbaserade seminariesamtal. Det finns med andra ord anledning att ställa frågor
om giltigheten i det resultat som erhållits i form av fyra omdömesbildande
centrum som lärarstuderande genomlever i lärarutbildning.

Metoddiskussion i relation till avhandlingens andra syfte
Det begränsade material som utgör den empiriska undersökningens dataunderlag kan aldrig göra rättvisa åt alla de omdömesbildande processer
som studerande genomgår under en utbildningsperiod på flera år. Inte
minst de samtal som lärarstuderande för tillsammans med VFU-lärare kan
antas innehålla mängder av samtalsinnehåll som ger studerande möjlighet
att utveckla tankar om vilket agerande och med vilka värden de vill agera
som lärare. Med detta i åtanke är det viktigt att poängtera att den empiriska undersökningen inte avser att värdera lärarutbildning eller nätbaserade seminariesamtals utfall, utan den värdering som gjorts handlar om att
värdera de skilda centrum för omdömesbildande processer som identifierats. En metodisk diskussion ska därför ställas i förhållande till avhandlingsarbetets konstruerade centrum för omdömesbildande processer.
Analysarbetet att urskilja och konstruera dessa fyra centrum för omdömesbildande processer genomgår flera steg vilket i sig kan diskuteras som
både ett problem och en styrka. Ett problem eftersom varje analyssteg riskerar att leda analysresultatet till en abstraktionsnivå som alltmer fjärmar
sig från de studerandes samtal för att istället främja influenser ifrån de
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analytiska begrepp som används (jfr Blåsjö 2004, Latour & Woolgar
1986/2013) och en stryka eftersom analysarbetet inneburit en omfattande
databearbetning i flera steg som möjliggjort revideringar av tidigare svar.
Den inledande identifieringen av nätseminariesamtalens övergripande
innehåll har på så sätt återkommande prövats via databearbetningens fortsatta analyssteg och bedömts som överensstämmande med seminariesamtalens innehåll. Svårare har däremot varit att avgöra vad som avgränsar ett
samtalsinlägg. När studerande redovisat något har i vissa fall kategoriserade samtalsinlägg blivit mycket långa men likväl sammanhängande, särskilt när alla andra deltagare haft sina mikrofoner avslagna. Det har gjort
att antalet samtalsinlägg minskat dramatiskt jämfört med de fall när exempelvis gruppens samtalsledare har haft sin mikrofon påslagen och mer i
dialog inskjutit korta kommentarer utan att samtalen till synes har skilt sig
nämnvärt åt.
När samtalsteman sedan i ett nästa steg innehållsligt identifierats med
stöd av avgränsade samtalsinlägg har dessa fått olika karaktär i och med
att det ur långa samtalsinlägg skulle kunnat vara möjligt att urskilja ytterligare underliggande skilda samtalsinnehåll om lärares arbete. Detta har
således inneburit att kategoriseringen av skilda samtalsteman skett på olika
konkretionsnivåer, något som följaktligen medfört att den senare kategoriseringen av skilda riktningar i olika samtalstemans samtal också skett i
förhållande till skillnader i samtalstemans konkretionsnivå.
Det innehållsliga analysarbetet har så långt ändå gett förutsättningar för
ytterligare analys av samtals riktning, i ett första steg som presenterande
alternativt utforskande genom att kategorisera varje samtalsinläggs funktion som berättande, informerande eller argumenterande. Den bedömning
av på vilket sätt och i förhållande till vad som samtalsinlägg har en funktion äger sin osäkerhet, men genom sökandet efter samtalsinläggs funktion i
relation till samtalstemans innehåll har samtidigt dels samtalstemans innehåll kunnat justeras, dels har varje samtalstemas riktning grovt kunnat
identifieras. Riktningen i lärarstuderandes samtal om lärares arbete har
därigenom erhållit stöd av den innehållsanalys som gjorts i och med att
samtalen kunnat urskiljas som samtal i förhållande till en uppgift som de
studerande har att utföra i utbildningen alternativt i förhållande till ett
problem som de står inför i arbetet som lärare. Denna skiljelinje har möjliggjort en mer tillförlitlig bedömning av vilka samtal som kunnat kategoriseras som presenterande respektive utforskande.
När så i en avslutande analys samtalstemans reflektionsriktning bedömts
har utgångspunkt tagits i åtskiljandet av presenterande respektive utforskande samtal. Denna fördjupande analys av samtalens riktning har möjliggjort en kritisk granskning av uppdelningen presenterande och utforskande
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samtal, innebärande att viss justering också gjorts i denna fas av avhandlingsarbetet. Men möjligt är också att uppdelningen av presenterande och
utforskande samtal kan ha verkat styrande för de olika reflektionsriktningar som identifierats i respektive kategori. Samtidigt har denna sista fas i
analysarbetet, som gett förutsättning för konstruktionen av fyra centrum
för omdömesbildande processer också betytt att tidigare kategorisering
kunnat omvärderas.
Analysarbetet ska utifrån denna metoddiskussion förstås som ett arbete
vilket möjliggjort ett resultat som utgörs av fyra centrum av omdömesbildande processer vilka studerande har möjlighet att genomleva i lärarutbildning. Det är emellertid ett resultat som inte säger något om studerandes
väg till respektive centrum. Det kan dessutom inte dras några slutsatser om
bestämda samband mellan presenterande respektive utforskande samtal å
ena sidan och skilda omdömesbildande centrum å andra sidan. Ett samtals
riktning kan alltid förändras och ett samtal kan alltid refereras till i ett
senare samtal. Det innebär att ett presenterande samtal mycket väl kan
leda till ett professionellt centrum för omdömesbildande processer liksom
att ett utforskande samtal kan leda till performativt centrum. Resultatet
säger heller ingenting om huruvida dessa olika centrum kan vara betjänta
av att stimuleras vid olika tidpunkter i lärarutbildning.
Vad resultatet säger är att lärarstuderande kan befinna sig i åtminstone
fyra olika omdömesbildande centrum i lärarutbildning som rimligtvis var
för sig har olika följdverkningar för utvecklingen av deras lärarskap. Skillnaderna kan förstås som skilda kvaliteter i horisontell mening, som skillnader vilka tjänar olika syften. Men skillnaderna kan också diskuteras i
vertikal mening givet den normativitet som ryms i perspektivet lärarskapets
moraliska dimension.

Normativitet med möjlighet och begränsning
Det pedagogiskt didaktiska perspektiv som utvecklats inom ramen för
avhandlingen innebär just genom att vara ett perspektiv med uppmärksamhet riktat mot lärarskapets moraliska dimension att en normativitet
skapas via dess användning. Vad perspektivet möjliggör att uppmärksamma i tal om lärares arbete har också betydelse för vad som inte uppmärksammas, innebärande att andra aspekter och dimensioner av lärares
arbete riskerar att osynliggöras.
Att ta utgångspunkt i begrepp som pedagogisk rytm tillsammans med intilliggande begrepp, i ett analysarbete eller i tal om lärares arbete, leder till
att det som uppmärksammas också kan framstå som viktigare att uppmärksamma jämfört andra aspekter i lärares arbete. Det är också en konsekvens av på vilket sätt jag i avhandlingsarbetet tagit mig an intresset att
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utveckla ett perspektiv som svarar mot lärararbetets interna kvalitet för att
skapa möjligheter att tala om lärares arbete på ett sätt som ges ett begränsat utrymme i en tid av nyliberal utbildningspolitisk diskurs. Den normativa hållning, på vilket avhandlingsarbetet vilar, är att det ligger ett värde i
att tala om lärares arbete på flera sätt, inte att ersätta vissa sätt med andra.
Samtidigt bärs perspektivet lärarskapets moraliska dimension upp av en
normativ hållning om att den övergripande diskursen om lärares arbete
behöver balanseras. Detta på ett sätt som ger utrymme åt att uppmärksamma den praktik där lärares arbete sker, med de villkor av osäkerhet och
motstridigheter som inryms, eftersom alltför linjära rytmer i pedagogisk
verksamhet riskerar att omintetgöra all utbildnings krav på meningsfullhet.
Det intresse detta ger uttryck för svarar väl an till en önskan om att fylla
språkliga tomrum med avseende på tal om lärares arbete och vad Thornberg (2004:99) ger uttryck för när han säger:
Den pedagogiska forskningen behöver en adekvat term för att referera till
den aspekt av pedagogiska praktiker som innebär att moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper och färdigheter
som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden och normer utvecklas eller tillägnas hos de lärande.

Thornberg (2004:99) ställer frågan vad vi skulle kunna kalla den aspekt av
pedagogiska praktiker som innebär att moraliska och politiska värden och
normer gestaltas och medieras och föreslår själv termen ”värdepedagogik”.
Skillnader i de perspektiv som begreppen ”värdepedagogik” och ”pedagogisk rytm” rymmer avser jag här inte att diskutera, utan vad som jag vill
framhålla är att ett begreppsliggörande av lärares arbete ofrånkomligt
knyts till ett intresse att uppmärksamma något som i mindre utsträckning
eller inte alls uppmärksammas i lärares yrkesutövning. Det ligger ett värde
i förekomsten av skilda begrepp som på olika sätt kan synliggöra lärares
arbete. Med detta ställningstagande äger avhandlingsarbetet, med den
normativitet som inryms i perspektivet lärarskapets moraliska dimension,
en öppenhet för också andra sätt att tala om lärares arbete i och med att
perspektivet, liksom andra perspektiv, ger talet om lärares arbete en begränsning.

Metoddiskussion i relation till avhandlingens första och övergripande syfte
Avhandlingsarbetet att utveckla ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv på
lärares arbete utifrån en syftesrelaterad läsning har inneburit att främst
avhandlingens första del successivt vuxit, förändrats och skapat nya förutsättningar för det fortsatta avhandlingsarbetet i en kontinuerlig och långvarig process. I denna teoretiskt informerade diskussion som tagit form
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inom ramen för avhandlingsarbetet har vissa texter med tiden framstått
som mer centrala.
Avgörande texter för begreppsliggörandet av lärarskapets moraliska dimension har varit John Deweys arbete ”Human Nature and Conduct”
(1922), David T. Hansens ”Exploring the Moral Heart of Teaching”
(2001a) och Hugh Socketts ”The Moral Base for Teacher Professionalism”
(1993) samt Philip W. Jackson, Robert E. Boostrom och David T. Hansens
arbete ”The Moral Life of Schools” (1993/1998).
I dessa texter har jag funnit ett innehåll som jag återkommit gång på
gång till i sökandet efter möjligheter att begreppsliggöra lärarskapets moraliska dimension. När sedan, i ett skede av avhandlingsarbetet, där motstridigheter i lärares arbete alltmer framstod som centralt för en förståelse av
en moralisk dimension och jag kom i kontakt med Henri Lefebvres arbeten
och då främst ”Rhythmanalysis. Space, time and everyday life” (2013a)
kunde begreppet rytm ges ett innehåll av avgörande betydelse för mitt fortsatta arbete.
Att arbeta sig fram med hjälp av en syftesrelaterad läsning innebär självklart att många val görs, som inte alltid är medvetna val, vilket inneburit
att avhandlingsarbetet emellanåt hamnat i återvändsgränder där försök till
begreppsliggöranden fått överges. I denna process har säkerligen även tidigare forskning med aspekter som skulle kunna tydliggöra perspektivet än
mer gått mig förbi, men det innebär samtidigt att det öppnas en möjlighet
för vidare forskning att utveckla och nyansera perspektivet i andra riktningar. Om så, kan ytterligare förutsättningar förhoppningsvis ges till att
lärares arbete kan talas om på ett sätt som svarar mot dess interna kvalitet.
Detta inte minst utifrån perspektivets begränsningar eftersom perspektivet,
så långt det är begreppsliggjort inom ramen för avhandlingsarbetet exempelvis inte förmår att synliggöra lärarstuderandes utveckling i lärarutbildning. Perspektivet kan heller inte ge svar på frågor om vilken betydelse
lärarstuderandes genomlevda omdömesbildande processer har i framtida
agerande som lärare.
Vad som med stöd av perspektivet kunnat diskuteras är möjliga konsekvenser av skilda omdömesbildande processer i lärarutbildning. Det rör sig
om potentiella svar på lärarstuderandes framtida möjligheter att som blivande lärare erhålla auktoritet i mötet med elever och gemensamt med
andra lärare, som lärarkår, erhålla auktoritet från samhället143. Svar som
kan värderas utifrån dess rimlighet.

143

Se diskussion i kapitel tio.
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Avslutande ord i förhållande till avhandlingsarbetets initialt
uttryckta intressen
Med begreppsliggörandet av perspektivet lärarskapets moraliska dimension
växer skilda möjligheter fram i förhållande till de intressen som uttryckts i
avhandlingens inledningskapitel.
Här ovan har redan antytts att perspektivet bör kunna utvecklas ytterligare och begreppsliggöras ur fler aspekter. Vad som närmast ter sig intressant för fortsatt forskning vore exempelvis att i klassrumsstudier urskilja
skillnader i hur pedagogisk rytm tar form, hur olika intentioner växlar i
interaktionen lärare och elever emellan och identifiera skillnader i vad som
återkommande aktualiseras med mera med mera. Intressant vore också att
undersöka konsekvenser av försök i lärarutbildning att utgå från perspektivet lärarskapets moraliska dimension vid konstruktion av kursupplägg,
samtidigt som jag vill höja ett varningens finger för att instrumentalisera
perspektivet till en metod eftersom lärarskapets moraliska dimension tvärtom avser att öppna upp för motstridiga svar och tillvägagångssätt.
Jag tänker också att den verksamhetsförlagda utbildningens praktik i lärarutbildning kan ta stöd i perspektivet lärarskapets moraliska dimension
för att stimulera och kombinera tillbakablickande och framåtblickande
samtal om lärares arbete i nära anslutning till verkliga pedagogiska situationer och inte minst vid konstruerandet av imaginärt möjliga pedagogiska
rum kunna använda begrepp som exempelvis harmonisk, lika eller rubbad
rytm. Perspektivet bör kunna tjäna som ett teoretiskt stöd för VFU-lärare i
deras ansvar att stötta och utmana lärarstuderande i deras omdömesbildande processer att utveckla sitt lärarskap. Förhoppningsvis kan också
ett samtal om lärarskapets moraliska dimension verka som inspirationskälla för ytterligare fördjupningar i didaktiska och etiska aspekter. Perspektivet kan på motsvarande sätt tjäna som stöd för lärarkårens interna
samtal om lärares arbete.
Det är ett samtal jag menar behöver stärkas i den meningen att lärararbetets interna villkor behöver uppmärksammas och synliggöras för att
möjliggöra ett mer professionellt ansvarstagande från lärares sida, för både
lärares och elevers skull.
Slutligen med förhoppning om att avhandlingsarbetet kan göra skillnad
återvänder jag till Lefebvres (1958/1991:95) ord när nu avhandlingsarbetet
avslutas.
Thus when the philosopher turns back towards real life, general concepts
which have been worked out by means of a highly specialized activity and
abstracted from everyday life are not lost.
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Epilog
I ett presenterande samtal uppmärksammar Märta (A7:6) att elever måste
få positiv feedback på det arbete de utfört oavsett resultat. Det är ett konstaterande där hon sätter fokus på den problematik som uppstår när en
grupp elever står inför en likartad uppgift och uppgiften utförs mer eller
mindre tillfredsställande av olika elever i förhållande till de krav som uppgiften rymmer. Detta får Märta att överväga hur hon på bästa möjliga sätt
ska kunna ge relevant och samtidigt konstruktiv återkoppling till alla sina
elever. När en bild från hennes Powerpoint visas på whiteboarden i Connect vid nätseminariet säger hon följande:
Bild nummer sju har jag skrivit om, hur jag bedömt eleverna hela tiden och
där har jag skrivit att dom får feedback utifrån individen. Kan tycka att när
man går i tvåan så är det väldigt svårt att, det är det egentligen i alla åldrar,
men att dra en, ett streck att så här ska det se ut, och är man under det, så
är det inte okej. Vi har alltifrån elever som, som tycker att det här är fullt
självklart och skriver flera A-fyra långa berättelser, till elever som måste ha
sin text skriven på ett papper för att sen kunna skriva av den. Det är en elev
då till exempel som överhuvudtaget inte ser på papperet vad det är för bokstäver. Han vet inte hur bokstäverna ser ut. Så att det är en väldig blandning
av resultat och hur långt man har kommit och där tycker jag ändå att det
går inte att, dom måste få höra att dom är duktiga allihopa. Det går inte att
säga, du som har stor bokstav i meningen är duktigare än dig som skriver
av. Det funkar inte så, det måste utgå ifrån individen där.

Den pedagogiska situation Märta refererar till, elevers skriftliga berättande, skulle kunna beskrivas som en linjär rytm där eleverna ena stunden
står inför att skriva en berättelse för att i nästa stund göra något annat.
Kanske kan avbrott handla om att gå på rast för att sedan vid ett specifikt
tillfälle fortsätta skrivandet av berättelsen med nya avbrott och andra aktiviteter, för att sedan igen vid nya inplanerade tillfällen fortsätta skrivandet
så länge berättelseprojektet pågår. Om en linjär rytm dessutom växer sig
stark kan tänkas att eleverna också förväntas avsluta sitt arbete vid ungefär
samma tidpunkt.
Pedagogiska situationer med en sådan linjär rytm kommer att i olika
grad för olika elever komma i konflikt med deras cykliska rytmer där
skilda tillfällen exempelvis utmärks av elevers önskan om att låta sig utmanas för att i andra stunder kännetecknas av ett sökande efter bekräftelse.
Deras cykliska rytmer kommer att i olika utsträckning konfronteras med
skrivarbetets linjära rytm med uppkomst av rubbade rytmer som följd. Allt
beroende på elevers cykliska rytm som växlar från intresse och koncentration till mättnad och behov av vila, till att åter präglas av mening, där lugn
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växlar med oro, där nyfikenhet väcker lust och växlar till igenkännande
och leda etcetera, i en ständigt pågående process.
Med denna typ av uppmärksamhet på den pedagogiska situationen skulle
en reflektionsriktning kunna skapas i seminariesamtal där alla seminariedeltagare gemensamt sätter fokus på interaktionen mellan Märta och hennes elever, där frågor, tankar och idéer om med vilket agerande Märta
skulle kunna gå in i framtida pedagogiska rum fantasifullt diskuteras. Dels
för att på bästa sätt sträva mot de intentioner som Märta angett, dels genom att ta utgångspunkt i de rubbade rytmer som identifieras och eftersöka ytterligare önskvärda intentioner, också motstridiga, i förhållande till
Märtas lokala pedagogiska planering.
I den mån förslag till framtida agerande kan konkretiseras kan också
möjligheter till indirekta icke avsedda konsekvenser sökas, vilka i sin tur
kan beaktas, värderas och övervägas så långt deltagarnas imaginära förmåga räcker. Med framåtblick på kommande arbete i relation till den pedagogiska situation och andra pedagogiska situationer som Märta beskriver kan frågor om vilka intentioner som övertid förefaller som önskvärda
diskuteras i termer av pedagogisk rytm.
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Summary
On the Moral Dimension of Teaching: A perspective and a study
of student teachers’ discussions in net-based seminars
Introduction
The interest in this dissertation is, on the one hand, directed towards the
fact that teacher education is undergoing a radical change as teacher programs in Sweden, to an increasing degree, take place online, and net-based
seminars constitute the basic form of communication. This major change in
the way that teacher education is organised gives rise to a number of questions concerning student teachers’ opportunities to develop their teachership1 in online settings. However, I find that this discussion also needs to
be revitalised by questions about how the work of teachers is described,
since the teachers’ perspective often seems to have been lost. Therefore, the
interest in this dissertation is also, or rather, primarily, directed towards
questions that concern how we talk about teachers’ work. In an era of
New Public Management where the focus of education is solely on outcomes in a rather narrow meaning, I find that there is a gap in the discussion that needs to be filled.
In exploring this interest, the dissertation takes its point of departure in
pragmatism, where teaching work is looked upon as a moral issue. I find
this viewpoint relevant, as its focus on temporal aspects is closely linked to
teaching and teachers’ everyday work or, as Cherryholmes (1999:38) says,
“(p)ragmatists are in the business of sorting through the texts with which
they come in contact while generating texts designed to produce more desirable and beautiful outcomes”. Teachers do always need to look ahead to
tomorrow’s activities in relation to previous interactions, in a particular
way.
The dissertation is placed in a Deweyan tradition, where the moral is
understood as having grown out of interaction (Hansen 2001b). The moral
is closely connected to what goes on in pedagogical situations, which can
be understood as emerging intentions, both directly and, above all, indirectly.

1

The concept of teachership is the subject of a long discussion in the dissertation
and does not lend itself to a short definition. It is meant to encompass the way a
teachers act in pedagogical situations and the nature of the responsibility that they
bear for the outcomes of such situations.
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Aim of the dissertation
The aim of the dissertation is, from this point of departure, twofold. First,
the all-embracing aim is to develop a pragmatic perspective on the work of
teachers that takes the moral dimension into consideration. Second, the
empirical study aims to create knowledge about student teachers’ opportunities to develop their teachership in discussions during net-based seminars.
The two theoretical research questions generated in relation to the first aim
are:
1a. How can the moral dimension of teaching be conceptualised?
1b. What desirable distinguishing features arise in discussions in
teacher education as a consequence of a perspective that takes the
moral dimension of teaching into consideration?
Four empirical research questions are formulated in relation to the empirical study. These are:
2a. What conditions can be identified as specific for communication in
net-based seminars?
2b. What is communicated content-wise with regard to the work of
teachers?
2c. What forms of discussion come into presence in regard to the
work of teachers?
2d. What kinds of moral contexts are created during discussions at
net-based seminars that have an impact on student teachers’ opportunities to develop their teachership?
Finally a research question is raised that connects the second aim to the
first:
3. What consequences of student teachers’ discussions of the work of
teachers appear when scrutinised through the lens of a perspective
that takes the moral dimension into consideration?
The dissertation is divided into three parts. The first contains a theoretical
discussion based upon the two research questions related to the first aim.
The second consists of the empirical study in which the four empirical
questions are answered. The third is a discussion of the results of the empirical study in relation to the theoretical discussion in part one, addressing
the final research question.
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Conceptualising a moral perspective
In the first part of the dissertation I theoretically examine the moral aspect
of teaching. The Swedish concept of lärarskap (teachership) is discussed in
relation to the concept lärarkunskap (teacher knowledge) in order to
demonstrate that it is impossible to capture a base of knowledge that can
be identified and transferred to student teachers. I argue that the idea of a
particular (amount of) knowledge, even though it still seems to be a popular idea, cannot capture what teaching work entails. I claim that we need
supporting concepts for the concept of teachership, which, from a pragmatic point of view, can give us a better understanding of teaching as a
practice.
The point of departure for the arguments originates from a pedagogicalor practice-centred view of the moral dimension (Dewey 1916/2009, Hansen 2001b) in which the moral is understood as emerging from interaction.
In the dissertation this means that the moral dimension of teaching is not
to be understood as related to morality or linked to teachers’ personal
characters.
I stress that the work of teachers always holds uncertainties related to
outcomes. As every pedagogical situation can change in unexpected ways
due to factors that are impossible to predict, we come to understand that
teaching always includes some amount of risk. In addition to this, teachers
may never know if their teaching will make any genuine difference. Yet,
teachers need to act, and they need to do so with some kind of intention in
mind, even though every intention will come to change as a consequence of
the interaction taking place. Because of unexpected change, unexpected
intentions will grow out of any pedagogical situation. Teachers’ questions—what to do, how to organize, when to act, and in relation to which
identified needs, individual or collective—are among many other questions
that continuously arise in the teaching process.
This kind of uncertainty is also linked to the fact that intentions are far
from obvious in the first place. There will always be a tension between
teachers’ obligation to guide pupils towards certain outcomes and their
responsibility to give pupils opportunities to act freely in social and mutual
processes characterised by understanding and an exchange of perspectives.
The discussion leads to an overarching question that teachers continuously have to face, which can be phrased as: what is the right thing to do in
a given situation? Even though there are no definite answers, they must act
as if they had the answer. This requires teachers’ attention to the processes
taking place in pedagogical situations. They have to respond to situations
with some kind of intention and act thoughtfully. The way this is carried
out becomes a moral issue.

SÖREN HÖGBERGOm lärarskapets moraliska dimension I 295

From this point of view, with reference to Jackson, Bostrom and Hansen
(1998), the moral dimension is further discussed and described as an indirect consequence of interaction that holds contradictions, to which teachers
continuously need to respond in different ways. By elaborating on the concepts of intention and situation, I argue that every situation creates unexpected intentions and that every intention will be transformed by the situation in which it is carried out.
I do this in order to make my point: if teachers are attentive to what
goes on in pedagogical situations, then it is reasonable that teachers may
act in contradictory ways. Acting differently at different times can be understood as aiming for different qualities. The overall solution is not to
give teachers prerequisites for acting in a single consistent way. Instead, we
must pay attention to the ways in which recurring intentions do and do not
appear in teaching work in pedagogical situations over time.
In relation to this conclusion, I elaborate on potentially different ways to
act as a teacher, where features such as honesty, care, courage, fairness and
practical wisdom are used to emphasise that in order for teachers to act
responsibly, there are certain critical aspects in ways of acting that are at
stake.

Field of research
The uncertainties of the work of teachers that characterise situations as
well as intentions give rise to the need for a reflective process that is both
retrospective and forward-looking. As a teacher, this means continuously
trying to capture different aspects of previous pedagogical situations, combined with an effort to determine what intentions to bring about next.
The parallel between teachers’ responses and different opportunities for
teaching can be found in the research fields of ethics and teaching. Taken
together, Campbell (2008) discusses them as “inherently compatible and
unavoidably intertwined” when she defines the field of “ethics in teaching
as a moral profession”(p.358). She describes the field by saying: “they
reveal the moral nature of teaching and the teacher’s professional ethical
role, teacher ethics conceptualized both formally and informally, and the
ethical challenges and dilemmas that face teachers”(p.359).
The perspective called the moral dimension of teaching which is developed in the dissertation links closely to what Campbell says about one of
the aspects that characterise the growing field of research. She describes
this aspect to be a field grounded in rigorous conceptual study of the moral
and the ethical aspects of teaching.
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Contribution of concepts
In order to conceptualise the moral dimension of teaching I introduce the
concept of pedagogical rhythm. The concept captures a way of describing
the moral dimension which emerges in pedagogical situations whenever
teachers and pupils interact in relation to a studied subject. The choice of
rhythm as a pedagogical concept is based upon the understanding that the
moral always emerges out of interaction and is described in terms of different, sometimes contradictory, intentions. As the moral grows out of interaction, every rhythm is continuously emerging. As the moral in this sense
can be understood only retrospectively, so too can rhythm be observed
only through a comparison to previous events.
I define pedagogical rhythm as the shifts of different and recurring intentions consisting of pedagogical and ethical issues created through interaction between teacher and pupils in actions over time.
The concept of rhythm is developed in relation to the concept of habit.
Inspired by Dewey (1922), I claim that the work of teachers can be described as different habits that continuously reappear from time to time in
different similar situations since the habits serve different functions. Still, as
every rhythm can change, the identification of a pedagogical rhythm can
never result in a prediction of what will happen next.
An emerged pedagogical rhythm is to be understood as an answer to the
uncertainty that characterises teaching. Teachers can either put faith in
school traditions where different habits function as solutions for dealing
with complicated matters, or teachers can put faith in more explicit intentions. If teachers possess an orientation as to where to lead pupils, that
orientation can serve as a landmark for modifications of intentions in pedagogical situations. The latter is a more professional approach that requires
judicious actions.
With reference to Lefebvre (1992/2013b) I use the concepts of linear and
cyclical rhythm in order to theoretically capture differences in pedagogical
rhythms. When a pedagogical rhythm has developed out of habits, I claim
that it probably will lead to more linear rhythms. In this way, I argue that
the modifications of intentions will develop from a small number of pedagogical and ethical considerations. On the other hand, I claim that there is
reason to believe that a pedagogical rhythm which has emerged from
teachers’ more explicit orientations will offer opportunities for a pedagogical rhythm that takes pupils’ cyclical rhythms into consideration. I claim
that this situation, in which pedagogical and ethical questions are thoughtfully recognized, is desirable.
The discussion above leads to the introduction of the concept of pedagogical space. The concept refers to an imaginary space of opportunities in
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which pedagogical activities based on desirable intentions are constructed.
When teachers mentally try to capture different aspects of pedagogical
situations, the purpose is to come up with ideas about what to do next.
This continually ongoing process gives rise to the concept of pedagogical
space. The point here is that reflections on pedagogical situations, always
take place in hindsight. Therefore, it is possible to discern, with the support
of pedagogical and ethical perspectives, if the moral grown out of the situation gives rise to change. If so, teachers need to leave the pedagogical situation mentally and enter a pedagogical space that allows for an abstract
process in order to arrive at judicious actions with new, different, intentions. The discussion adds up to the following conclusion as an answer to
research question 1a – How can the moral dimension of teaching be conceptualised?
The moral dimension of teaching can be described in terms of a pedagogical rhythm that consists of different and recurring intentions with regard to pedagogical and ethical issues, created through the interaction between teacher and pupils in actions over time. In addition, if teachers are to
actively take a responsible position in trying to create pedagogical rhythms
that take pupils’ responses into consideration, then pedagogical situations
need to be observed attentively, and pedagogical spaces need to be thoroughly deliberated.

Desirable discussions as a consequence of a moral perspective
The conclusion leads to a discussion which is captured in the research
question 1b – What desirable distinguishing features arise in discussions in
teacher education as a consequence of a perspective that takes the moral
dimension of teaching into consideration?
This discussion, also theoretically informed, takes its point of departure
in a historical perspective on seminar discussions in higher education. By
comparing the distinctive differences between presentational and exploratory discussions (Malmbjer 2007), the idea of the seminar, as it has developed, is formulated as the idea that peoples’ actions will change as a consequence of deeper understanding. The idea links further to theories of
teachers’ ways of understanding their work as significant for illustrating
differences in their predisposition to act in pedagogical situations.
With reference to Hultin (2006) I discuss the viability of the idea that
seminar discussions can be substantiated in different ways, giving rise to a
discussion of desirable seminar discussions as a consequence of the perspective developed in the dissertation. In this discussion, I emphasise that
the process of making judgements is to be combined with a process of obtaining knowledge. I claim that this double focus on knowledge and
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judgement is an idea that goes beyond the established idea of the seminar
in higher education, and which is relevant for teacher education when the
work of teachers is discussed.
The discussion ends with a suggestion for criteria that describe desirable
discussions of the work of teachers in order to stimulate student teachers to
be involved in a process of making judgements. The criteria are crystallised
out of the discussion of the moral dimension of teaching and out of a discussion of different directions for reflecting processes. Supported by Alexandersson (1994a) and van Manen (1991), the latter discussion involves
the idea that directions for reflection can be described as i) habitude, partly
routinized, intuitive and pre-reflective; ii) focused on a specific incidents or
problems in order to find solutions within a habitual frame of understanding; iii) having the aim of reaching a more developed and critical understanding of our everyday actions systematically, in a more sustained way;
and iv) an introspective reflection on how we usually reflect and create our
understandings.
The constructed criteria for desirable discussions are summarised as discussions that stem from an understanding of teachership and teaching as
emerging in interaction that holds and presupposes uncertainties, which, as
a consequence, require shifting and changing intentions as a response to
pedagogical situations that, over time, create a pedagogical rhythm.
Further, the criteria state that the discussions should aim for both retrospective and forward-looking answers. The retrospective aspect of these
answers should be attentive to pupils’ rhythms, unexpected events in pedagogical situations, contradictions, changes and shifts in the work of teachers, in relation to pedagogical and ethical aspects of knowledge. The forward-looking aspect should open up for differences in desirable ambitions
in relation to pedagogical and ethical aspects of knowledge, where student
teachers in pedagogical spaces are able to construct, test, urge, question,
and challenge their own and other student teachers’ general ambitions, as
well as their standpoint in relation to a contextual hypothetical situation.
With the construction of criteria for desirable seminar discussions, the
first part of the dissertation is completed. The educational perspective, as it
is conceptualised along with the presented criteria, serves as a theoretical
framework for the next part of the dissertation.

Research design of the empirical study
In the second part of the dissertation I present the empirical study, which
aims to create knowledge about student teachers’ opportunities to develop
their teachership in discussions in net-based seminars.
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A course at the end of a net-based teacher training programme was chosen in order to study student teachers’ opportunities to develop their teachership in discussions in net-based seminars. At this point in the student
teachers’ study trajectories, I assumed that they would be familiar with netbased settings. I had reason to believe that at the end of their studies they
would be focused on questions about teaching, since they soon were about
to enter working life as teachers. The course that was chosen was also organised in such a way that seminars were integrated with student teachers’
teaching internships. This also gave reason to assume that seminar discussions were to be filled with questions about teachers’ work.
A total of eight seminars were scheduled in the course. Three of them
were chosen for deeper analysis. Five different groups of student teacher
discussions were recorded, which resulted in a total number of fourteen
seminars (one of the occasions was not recorded) as the empirical material
for closer observation and analysis. The three seminars that were chosen
contained discussions of ethical questions in teaching work, questions
about the assessment of pupils’ work and student teachers’ own experiences of teaching. As a specific assignment, each student was given the responsibility of chairing one of the seminar discussions.
The recorded seminars took place on the Adobe Connect videoconferencing platform, where the student teachers are able to communicate synchronously with one another, both orally and in text chat. They have access to a “whiteboard” to share and present slides, texts, drawings, and
other documents. A note pod is also available for texts intended to be visible for a longer period of time, such as discussion notes. Everything shared
during the seminar can later be sent to student teachers’ e-mail addresses.
Student teachers can also choose whether to turn on their web camera. If
they do, participants can see one other. Each microphone and speaker can
be switched on and off by each participant.
The conditions of the net-based seminar create a unique environment for
discussions of the work of teachers that gives reason to believe that discussions will be influenced in one way or another as a consequence of the
various tools available for expression. As social presence changes, patterns
of interaction change (Lomicka & Lord 2007, McBrien, Cheng & Jones
2009, Yamanda 2009). However, it is difficult to generalise about what
consequences these conditions have for student teachers’ discussions.

Questions on methodology and method
As for the dissertation as a whole, pragmatism is the rationale for the empirical study. This implies that the aim of the study is not to look for definite answers with regard to student teachers’ opportunities for developing
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their teachership through net-based seminar discussions. Instead, the aim is
to look for differences in ways of discussing the work of teachers and to try
to look for the consequences of the differences discerned. As Biesta and
Burbules (2003 p.1) explain, research from a pragmatic perspective “is not
so much about education as it is for education”. This means that one overarching interest is to look for those ways of discussing the work of teachers
that can be understood as desirable, given the perspective developed in the
dissertation.
The issue of methodology for the study can be summarised as follows: as
New Public Management seems to constrict ways of talking about the
work of teachers, the theoretical framework is constructed out of the perspective developed in the dissertation. From this point of departure, teaching is understood as centred on interaction processes with pupils, out of
which a moral dimension can be captured as a pedagogical rhythm. Consequently, this suggests that if student teachers are to develop predispositions for actively taking responsible stances, it becomes desirable that they
are involved in deliberative processes in which they are able to make
judgements. This leads to the conclusion that the methods used should be
able to capture student teachers’ discussions of teaching with regard to
processes of making judgements.
For this reason, the following steps of analysing student teachers’ discussions of teaching were taken:
x
x
x
x

x

x
x

Transcriptions of the 14 recorded occasions were made, which resulted in approximately 275 pages of text.
Transcriptions were structured in parallel columns that made it
possible to notice chat utterances in relation to oral utterances.
The function of each utterance was analysed as narrative, informative or argumentative (Adelman 2002).
A first content analysis resulted in three categories, i) discussion of
ongoing conversation; ii) discussion of the current assignment; iii)
discussions of the work of teachers.
A more detailed content analysis of the third category (discussions
of the work of teachers) was categorised in discussion themes
emerging from closely linked utterances. A total of 101 discussion
themes were discerned.
Every discussion theme was analysed and categorised as a presentational or an exploratory discussion (Malmbjer 2007).
Presentational and exploratory discussions were analysed with the
support of four different categories of directions for reflection (Alexandersson 1994a, van Manen 1991).
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The result and the contribution of the empirical study
Mainly out of utterances that were categorised as “discussions of ongoing
conversations” it was possible to answer research question 2a – What conditions can be identified as specific for communication in net-based seminars? The analysis shows similarities to previous research as a loss of different ways to communicate creates conditions that make it difficult for
student teachers to know how other participants are responding to what is
said. When other student teachers’ turn off their microphones, and sometimes their cameras, each student teacher faces a situation where they need
to present their message without knowing if everyone is able to follow the
discussion or not. Technical problems also seem to influence the communication, pushing utterances to become more monological. In that sense,
utterances often appear to be independently investigated and weakly interactively expressed.
On the other hand, there are situations when student teachers make use
of available tools, especially the chat, in ways that create a particular focus
in discussions which can be described as a consequence of an expansion of
different ways to communicate.
The conditions for student teachers’ discussions of the work of teachers
are also related to discussions of current assignments. The result of the
analysis shows that assignments are discussed as aims to be fulfilled at the
seminar or as means for further discussions of teaching work. The first way
of discussing puts the focus of the seminar on how to manage the assignment, and the latter creates a focus on the questions and problems to be
deliberated.
The different categories link to the result of the analysis of the discussions of the work of teachers stemming from research question 2c – What
forms of discussion come into presence in regard to the work of teachers?
Through the analysis it was possible to discern two different forms, as all
the discussion themes were categorised as either presentational or exploratory discussions. These directions for each discussion theme varied irrespective of the content discussed, which as an answer to research question
2b – What is communicated content-wise with regard to the work of
teachers? – ended up in a large number of various discussion themes. Although the discussion themes varied, they all were quite closely connected
to the assignment for each seminar occasion.
The analysis conducted in the final step of the process gave rise to the
construction of four different focal points as an answer to research question 2d – What kinds of moral contexts are created during discussions at
net-based seminars that have an impact on student teachers’ opportunities
to develop their teachership? These were defined as follows:
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x

x

x

x

An existential focal point for making judgements that grows out of
student teachers’ presentational discussions containing informative
and narrative utterances. The narrative utterances concern a student teacher’s own ability to work as a teacher, which is directly
and indirectly expressed.
A performative focal point for making judgements that grows out
of student teachers’ presentational discussions, which contain informative and argumentative utterances. The argumentative utterances deal with questions of how to justify or criticise student
teachers’ own actions, as well as other teachers’ actions.
A critical focal point for attaining judgements that grows out of
student teachers’ exploratory discussions for obtaining knowledge.
In connection to these processes, the utterances directly and indirectly concern questions of whether it is even possible to fulfil the
expectations placed on teachers.
A professional focal point of attaining judgements that grows out
of student teachers’ exploratory discussions for obtaining
knowledge as well as making judgements. From a point of departure that understands the work of teachers as complex, the utterances deal with student teachers’ values and ambitions for how to
act as a teacher.

From the results, the following conclusions are made on the basis of the
developed perspective of the moral dimension of teachership:
x

x

x

If an existential focal point comes to dominate in teacher education, then student teachers’ will have few opportunities to develop
a predisposition to take responsibility for creating pedagogical
rhythms that take pupils responses’ into consideration.
If a performative focal point comes to dominate, we can expect
that predispositions to linear rhythms will be strengthened, which
also runs the risk of minimising student teachers’ attentiveness towards pupils’ responses. The focal point appears to be strengthening by a monological character of the discussion.
If a critical focal point comes to dominate in discussions of teaching, we can expect a risk of student teachers developing a demoralising attitude in relation to complex situations. If so, we have reason to believe that their predisposition will have little impact on
the pedagogical rhythms that emerge. Yet, their complex understanding will create prerequisites for a future change in disposi-
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tion. The focal point appears to be, to some extent, strengthening
by a monological character of the discussion.
x Finally, if a professional focal point comes to dominate in teacher
education, there is a higher potential that student teachers will develop a predisposition to actively take responsibility for creating
pedagogical rhythms that take pupils’ responses into consideration.
The four constructed focal points of making judgements can, in the order
presented above, be understood as gradually approaching a desirable discussion within the perspective of the moral dimension of teaching as developed in the dissertation.

Consequences of the study
In the third part of the dissertation, I discuss the result in order to answer
research question 3 – What consequences of student teachers’ discussions
of the work of teachers appear when scrutinised through the lens of a perspective that takes the moral dimension into consideration?
I do this by bringing the concept of authority into the discussion, which
can be described as contractual, moral or epistemological (Sockett 2012),
and then by extending the discussion to questions of professionalism in
terms of responsibility and accountability (Englund & Solbrekke 2011). In
these discussions I elaborate on the potential consequences of student
teachers being involved in processes of making judgements rooted in different focal points.
The discussions lead to the conclusion that student teachers’ processes of
making judgements rooted in existential as well as performative focal
points will support future relations with pupils that are based upon a contractual authority. Student teachers’ predispositions rooted in discussions
formed in an existential focal point are likely to be weak, which give cause
to believe that they will inherit domineering working habits. If student
teachers’ predispositions are rooted in a performative focal point, it is even
more likely that they will stress that interaction with pupils must be built
on a contractual authority, which also means that teachers as professionals
will develop an understanding of their responsibility as based in the idea of
being accountable to society. The consequence in terms of pedagogical
rhythms is a strong emphasis on linear rhythms.
Instead, if student teachers’ predispositions are developed in processes
where they are able to make judgements rooted in critical or professional
focal points, the likelihood of future moral and epistemological authority
will increase. Although there is a risk that predispositions formed by discussions rooted in a critical focal point will lead to passivity, the predispo-
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sitions formed are also prerequisites for a more professional responsibility.
However, if teachers fail to take active responsibility then society’s response will consist of claims that teachers need to be more accountable to
society for their actions.
The main conclusion is that if teachers are to be given an extended space
for professional responsibility, then the profession needs to allow for the
development of predispositions for acting as professional responsible
teachers. If student teachers have the opportunity to form their predispositions from a professional focal point, the likelihood of this happening
would be expected to increase. If teachers are able to act in pedagogical
situations where a moral and epistemological authority grows, then, as a
consequence, society will, to a larger extent, put faith in the work that
teachers do. In turn, this will increase teachers’ opportunities to shift their
intentions in ongoing pedagogical situations in relation to cyclical rhythms,
which will make room for a pedagogical rhythm that exemplifies a greater
variety of qualities.

Final discussion
In a final discussion that includes methodological questions, the value of
the dissertation is elaborated. I claim that the moral dimension of teaching
as a perspective should not be considered to be developed exclusively within the dissertation. It is a result of scholars’ previous work as well as a
perspective that, hopefully, will be further developed by others. A more
reasonable understanding of my dissertation is, therefore, to look at it as a
contribution to an ongoing discussion of the work of teachers.
Additionally, the contribution is an extended understanding of how the
moral dimension of teachership and teaching can be described. It is an
understanding that stresses the need for teachers to have a professional
space where they can act with a professional responsibility that makes it
possible to take pupils’ responses into consideration. In this sense, the perspective developed is normative.
It is also a contribution to understanding conditions in net-based environments, as well as comprehending how processes in discussions of the
work of teachers within teacher education create different focal points for
making judgements. The contributions together are the results of two different methods, initiating an alternative way of talking about the work of
teachers, closely linked to the conditions in which student teachers create
their teachership.
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV, SKICKAT INFÖR VT 2012

Till dig som läser (kursnamn) via nätbaserade studier vid (lärosätets
namn).
När du får detta brev av mig, Sören Högberg, bör du redan ha fått en
muntlig förfrågan av din seminarieledare om du kan tänka dig att delta i en
studie av lärarstudenters samtal i Connect. Jag skriver detta informationsbrev till er deltagare som meddelat sig vara positivt inställda till detta.
Jag tillhör forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro Universitet och är inskriven
doktorand i ämnet Pedagogik vid Örebro Universitet. Jag har arbetat vid
Högskolan Dalarna i många år och har även nu under min tid som doktorand kvar viss del av min tjänst som högskoleadjunkt.
Studien är en del av mitt avhandlingsarbete som avser att besvara frågor
om studenters möjligheter att i nätbaserad lärarutbildning utveckla ett
lärarskap. Jag är intresserad av att söka förstå hur erfarenheter från den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) diskuteras vid nätseminarier.
Mitt kunskapsintresse riktar dels in sig på lärdomar som kommer till uttryck i samtal och dels de villkor platsen, det vill säga nätseminariet, kan
ha i sammanhanget.
Skälet till att jag valt att fråga er studenter som läser (kursnamn) är att
kursen innehåller VFU, i vars anslutning det finns inplanerade seminarier.
Att ni närmar er slutet av er utbildning ser jag också som avgörande eftersom ni snart ska stå redo att börja arbeta som utbildade lärare och att ni
därmed bör ha kommit så långt som det i princip är möjligt att inom ramen för lärarutbildningen utveckla ert lärarskap. Ett självklart villkor är
också att ni läser den nätbaserade kursen.
Insamling av data sker genom att era nätseminarier i den nu startade delkursen spelas in. Jag kommer att få tillgång till ett omfattande material
som behöver kategoriseras och brytas ner för att det ska kunna hanteras.
Det innebär att delar av det inspelade materialet kommer att transkriberas
för att kunna utgöra underlag för en mer detaljerad analys. Det är min
avsikt att skydda alla informanters identitet och alltid värna om den enskildes anonymitet, exempelvis genom att byta namn och kanske även kön
för att dölja information som kan vara avslöjande. Deltagandet i ovanstå-

ende studie är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst och utan förklaring. Materialet kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer1. Dessa principer kräver utförlig information till deltagarna följt av ett samtycke av de personer som ingår i undersökningen.
Vidare krävs att materialet behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga
enskilda forskningspersoner kan identifieras i den delen av data som offentliggörs. Materialet får endast användas i forskningssammanhang och
kan komma att arkiveras, alternativt förstöras.
Genom ditt deltagande i studien medverkar du till att kunskapen om nätbaserad högre utbildning i allmänhet och lärarutbildning i synnerhet kan
växa. Jag tackar dig på förhand för detta och ber dig kopiera in nedanstående rader i ett mail som du sedan skickar till mig.
Finns frågor är du välkommen att kontakta mig
via mail sho@du.se eller
per telefon på nummer 070-XXXXXXX
Falun, 2012-01-23
Sören Högberg
------------------------------------------------------------------------------------------------Kopiera följande rader, skriv in ditt namn och skicka mejlet till sho@du.se
Jag, ………………(byt ut mot ditt namn)……………………………har förstått informationen i informationsbrev daterat den 23 januari 2012 från
Sören Högberg och samtycker genom denna e-post till att delta i studien
om studenters möjligheter att i nätbaserad lärarutbildning utveckla ett
lärarskap. Mitt samtycke innebär att jag ger forskningen rätt att använda
inspelat material där jag deltar i samtalet. Jag kan när som helst meddela
att jag vill avbryta min medverkan utan att ange någon orsak till avbrottet.

_______________________
1

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer

_tf_2002.pdf

BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ OMSTRUKTURERAD TRANSKRIPTION
Muntligt samtal

Chattsamtal

Sen tittade vi på ett helt fantastiskt program, en programserie
alltså ett program ur en programserie som hette ”Vattenmannen
och Speed” som UR har gjort, alltså jag kan bara rekommendera det här, om ni inte ska hålla på med vatten eller någonting,
kolla in dom här figurerna för det är både superbra faktafilm
och roligt, och musik och grejer ni ska för höra på slutet sen
hoppas jag…mycket bra, som, och det handlade precis om
vattnets kretslopp, det blev en bra, dom fick höra allting en gång
till fast på barn, i barnprogram så att säga. Sen gjorde vi ett
kretsloppspyssel som såg ut så här.
Anna visar en musisk gestaltning av ett kretslopp på
Powerpointen.
Hon säger, här fick barnen lite material och sen fick dom göra
kretsloppet såsom dom hade uppfattat det på papper. Här kan
man se att de gjort olika steg, solen driver på det hela processen

Marit: vad fint!

där och sen så har dom pilar hit och dit och regndroppar och
vatten och på land och sånt.
Anna växlar bild som visar
en skriven text av ett barn
hon säger, och här fick dom skriva en förklarande text till och
den blev väldigt bra så ”vatten blir till ånga som värmer, ångan
bildar moln och så kommer jättemycket vattendroppar så molnen blir större och större och molnen blir mörka och så börjar
det regna och till slut så bildas floder, åar och bäckar och så
åker vattnet tillbaka till havet och börjar om igen”, mm det blev
en stor utställning med dom där olika kretsloppsbilderna som vi
satte upp i hela klassrummet sen då.
Majken: Åh vad roligt att
se! Har gjort liknande i en
4:a
Marit: en sång som går
nästan så…

BILAGA 3 – SAMTALSTEMAN GRUPP A
Kategorisering av samtalsteman från grupp A som presenterande respektive utforskande samtal, där utforskande samtal med framträdande omdömesbildning anges i
fet stil.

Semi-

Semi-

Sam-

narie-

narie-

tals-

grupp

tillfälle

tema

A

4

4

Frånvarande elev (A4:4)

6

Dömande tal (A4:6)

7

Behov utmanar rättvisa (A4:7)

8

Utåtagerande elev (A4:8)

A

7

3

Presenterande samtal

Utforskande samtal

Arbetsområde: Identitet och
engelska (A7:3)

5

Sex engelskalektioner (A7:5)

6

Berättelseprojekt (A7:6)

7

Handstilsträning (A7:7)

8

Grupparbete om miljöfrågor
(A7:8)

9

1

Arbetsområde: Framtida jobb
(A7:9)

A

1
2

82

9

Det centrala innehållet (A8:9)

Begränsad transkription på grund av att inspelningen bryts.

Vid seminarietillfälle A8 bearbetas de texter som behandlar de studerandes erfarenheter från genomfört arbete i samband med verksamhetsförlagd utbildning,
vilket sätter fokus på de studerandes skrivande. Samtalen har därför nästan uteslutande kategoriserats som ett samtal om aktuell uppgift.

BILAGA 4 – SAMTALSTEMAN GRUPP B
Kategorisering av samtalsteman från grupp B som presenterande respektive utforskande samtal, där utforskande samtal med framträdande omdömesbildning anges i
fet stil.

Semi-

Semi-

Sam-

narie-

narie-

tals-

grupp

tillfälle

tema

B

B

4

7

3

Presenterande samtal

4

Situation kaos (B4:4)

6

Status yrkesetik (B4:6)

7

Avgränsad synpunkt (B4:7)

Utforskande samtal

4

IUP och små barn (B7:4)

9

Dokumentation och gemensam
reflektion (B7:9)

16

Fungerar IUP någonstans?
(B7:16)

17

Vad ska man bedöma? (B7:17)

18

Möte med en skolas tillvägagångssätt (B7:18)

28

Planering utifrån betygskriterier
(B7:28)

31

Bedömning, hur och vad?
(B7:31)

38

Kommer svar med erfarenhet?
(B7:38)

3

Vid seminarietillfälle B4 genomförs gruppsamtal i så kallade Breakouts, vilket
gjort att samtal om yrkesetiska dilemman inte spelats in och följaktligen inte kunnat transkriberas.

B

8

3

Arbetsområde: Sagor (B8:3)

4

Arbetsområde: Poesi (B8:4)

7

Arbetsområde: Högkulturer
(B8:7)

8

Arbetsområde: Livets utveckling
(B8:8)

BILAGA 5 – SAMTALSTEMAN GRUPP C
Kategorisering av samtalsteman från grupp C som presenterande respektive utforskande samtal, där utforskande samtal med framträdande omdömesbildning anges i
fet stil.

Semi-

Semi-

Sam-

narie-

narie-

tals-

grupp

tillfälle

tema

C

4

5

Presenterande samtal

Utforskande samtal

Kunskap i relation till språk
(C4:5)

6

Konflikt om barnets bästa

8

Misstanke om övergrepp (C4:8)

9

Prat i personalrummet (C4:9)

11

Vems behov ska man se till?

(C4:6)

(C4:11)

12

Tvång i pedagogisk verksamhet
(C4:12)

13

Lärares yrkesetiska samtal
(C4:13)

C

7

3

Läsinlärning och dokumentation
(C7:3)

4

Utvecklingssamtal (C7:4)

5

Dokumentationens användning
(C7:5)

8
9

Teknikanvändning (C7:8)
Aktivitet och syfte (C7:9)

10

Olika elever, olika bemötande

12

Bedömning av elever (C7:12)

13

Samverkan med hälsovård

och stimulans (C7:10)

(C7:13)

14

Konsekvenser av barns förförståelse (C7:14)

BILAGA 6 – SAMTALSTEMAN GRUPP D
Kategorisering av samtalsteman från grupp D som presenterande respektive utforskande samtal, där utforskande samtal med framträdande omdömesbildning anges i
fet stil.

Semi-

Semi-

Sam-

narie-

narie-

tals-

grupp

tillfälle

tema

D

4

2

Inkludering, exkludering (D4:2)

5

Misstanke om misshandel

Presenterande samtal

Utforskande samtal

(D4:5)

6

Mobbning (D4:6)

8

Provocerande symboler (D4:8)

94

Kränkande lärare? (D4:9)

10

Äta upp maten? (D4:10)

11

Avbrott av mentorskap (D4:11)

13

4

Yrkesetisk kunskap (D4:13)

Delar av samtalstema D4:9 finns ej tillgängligt i det inspelade materialet.

D

7

6

Problematiska kunskapskrav
(D7:6)

8

Undervisning för alla (D7:8)

9

Självvärdering (D7:9)

10

IUP och åtgärdsprogram
(D7:10)

5

11

Vad lärare gör? (D7:11)

126

Allmänt om bedömning (D7:12)

13
147

Läxor (D7:13)
Regelverk för betygssättning
(D7:14)

D

8

3

Arbetsområde: Energi (D8:3)

58

Arbetsområde: Livet förr (D8:5)

6

Arbetsområde: Mäta (D8:6)

7

Arbetsprojekt: En resa (D8:7)

8

Arbetsområde: Tre religioner
(D8:8)

9

Arbetsområde: Källkritik och
mediernas värld (D8:9)

10

Arbetsområde: Att bygga en
berättelse (D8:10)

12

Matematikmoment: Problemlösning (D8:12)

5

Samtalstema D4:11 är mycket svårt att följa på grund av problem med inspelning.

6

Samtalstema D4:12 är mycket svårt att följa på grund av problem med inspelning.
Även de studerande har problem med ljudet vid tidpunkt för samtalet.
7

Problem med inspelning av samtalstema D4:14.

8

Partiella problem med inspelning av samtalstema D8:5

BILAGA 7 – SAMTALSTEMAN GRUPP E
Kategorisering av samtalsteman från grupp E som presenterande respektive utforskande samtal, där utforskande samtal med framträdande omdömesbildning anges i
fet stil.

Semi-

Semi-

Sam-

narie-

narie-

tals-

grupp

tillfälle

tema

E

4

3

Presenterande samtal

Utforskande samtal

Yrkesetisk kännedom (E4:3)

4

Lärares ensamma ansvar (E4:4)

6

Lärares handlingsutrymme
(E4:6)

79

Läshastighetstest (E4:7)

8

Elak lärare med goda resultat
(E4:8)

9

Störande elever med hög status
(E4:9)

10

Elevs utanförskap på grund av
föräldrars beslut (E4:10)

11

Arbetslaget får fixa arbetsro
(E4:11)

12

Anställd agerar utanför befogenhet (E4:12)

13

Lärare tillskriver elever egenskaper (E4:13)

14

Konfrontation av kollega
(E4:14)

15

Maktmissbruk i matsalen
(E4:15)

9
Samtalstema E4:7 är en dialog mellan en studerande och seminariets seminarieledare.

E

7

3

Relation mellan övergripande
mål och kunskapsmål (E7:3)

4

Vad vägleder vad lärare ska
bedöma? (E7:4)

5

Vägledande mål för förskoleklassen (E7:5)

6

Bedömningar som tolkningar
(E7:6)

7

Formativ och summativ bedömning i olika skolämnen (E7:7)

8

Betygsgrundade nationella prov?
(E7:8)

9

Vad bedöms i praktiken? (E7:9)

10

Formativ och summativ bedömning, utgångspunkt NO (E7:10)

11

Betydelsen av elevers motivation
(E7:11)

12

Lämpliga metoder i matematikundervisning (E7:12)

13

Bedömningsskillnader i förskola
och skola (E7:13)

14

Bedömningens konsekvenser
(E7:14)

15

Bedömningens politiska dimension (E7:15)

16

Bedömningens olika syften
(E7:16)

17

Lärares kunskap om betyg och
bedömning (E7:17)

E

8

3

Arbetsområde: Vattnets kretslopp (E8:3)

5

Arbetsområde: Kartgeografi
(E8:5)

6

Arbetsområde: Problemlösning i
matematik (E8:6)

8

Arbetsområde: Älgen (E8:8)

9

Arbetsområde: Bokstäverna X
och Z (E8:9)

10

Arbetsområde: Problemlösning
integrerat med bild, läsning och
skrivande (E8:10)

11

Musik och instrumentkunskap
(E8:11)

12

Samarbete och dela med sig
(E8:12)
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