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ABSTRAKT 

De senaste decenniernas fokus på livslångt lärande har medfört att det är viktigt att hela tiden 

utveckla sin yrkeskompetens. På ett övergripande plan är ambitionen med denna studie att 

bidra med kunskap om lärares identitetsutveckling. Syftet är att, med inspiration av ett 

dialogiskt perspektiv, klarlägga lärares identitetsuppfattningar i samband med 

vidareutbildning. Frågeställningarna omfattar beskrivning av lärares identitet i termer av 

flerstämmighet och den roll som aktivt studentdeltagande spelar för lärares 

identitetsskapande. Jag har ett deltagarperspektiv eftersom studiens kontext är den 

masterutbildning i utbildningsvetenskap där jag är en av de deltagande studenterna. Studiens 

data utgörs dels av en individuell reflektion, dels av ett reflekterande gruppsamtal med tre 

deltagare. För att kunna analysera identitetsuppfattningar modifieras ett redan existerande 

analysverktyg om flerstämmighet som organiseras utifrån tanken om jagpositionering. 

Studien identifierar två olika huvudsakliga jagpositioner: jag-som-student respektive jag-som-

lärare och hur lärare kan agera gränsöverskridare mellan två kontexter, studiemiljön och 

arbetsplatsen, som de förflyttar sig mellan. Av studien framgår det att lärares yrkeserfarenhet 

är en viktig källa för lärares eget lärande vilket bl a innebär att lärare fördjupar sina teoretiska 

insikter. Den aktuella masterutbildningen kännetecknas av arbete med studentdelaktighet i 

praxis. Studien illustrerar att aktivt studentdeltagande är ett motivationsverktyg för egna 

studier.  

 

 

Nyckelord: flerstämmighet, vidareutbildning, studentdelaktighet, gränsöverskridning, lärares 

identitet, professionell identitet, identitetsuppfattning 

 

  



 

 

FÖRORD 

Lärare av i dag måste räkna med att utvecklas kontinuerligt i sin profession. För att utvidga 

sitt kunnande kan lärare delta i vidareutbildning av olika slag. Den masterutbildning i 

utbildningsvetenskap, inom vilken denna magisteruppsats skrivs, kan uppfattas som just en 

vidareutbildning av lärare och utgör studiens kontext. Utifrån ett deltagande perspektiv 

intresserar jag mig för yrkesverksamma lärares identitetsuppfattningar såsom de tar sig 

uttryck i samband med masterstudier.  

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till mina två handledare Ulrika Bergmark och 

Niclas Ekberg för konstruktiv respons och uppmuntran under arbetets gång. Ni har båda 

bidragit på ert personliga sätt och har därigenom gett förslag på hur studien kan förbättras. 

Tack för att ni har delat med er av era tankar. Detta arbete hade inte kunnat utföras utan 

studiens deltagare, tillika några av mina medstudenter. Hjärtligt tack för att jag fick ta del av 

era nyvunna insikter från vår masterutbildning utifrån en praktisk lärarutgångspunkt.  

Några av oss studenter i masterutbildningen i utbildningsvetenskap valde att skriva en 

magisteruppsats som en del av utbildningen. Vi har kommenterat varandras alster vid olika 

möten. Tack till er för stöd och värdefulla synpunkter.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till min familj och vänner för stöd och omsorg.  

 

 

 

Teresia Jakobsson-Åhl 
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1.  INLEDNING 

Denna uppsats vill ge ett bidrag till forskningen om den roll som vidareutbildning kan spela 

för lärares identitetsutveckling. Jag är intresserad av hur den professionella identiteten 

utformas vid egna studier samtidigt som lärare utövar läraryrket i praxis. Detta avsnitt 

motiverar min studie, presenterar syfte och frågeställningar och beskriver uppsatsens 

disposition.   

Mitt magisterarbete har organiserats inom ramen för den masterutbildning som jag själv 

går. Det är alltså fråga om en verksamhet som jag har personlig kunskap om. Jag antar med 

andra ord ett deltagande perspektiv. Mina medstudenter och jag har erbjudits att delta aktivt i 

utbildningen. Hur påverkas vi av denna fokusering på delaktighetsspörsmål i praktiken? Vi 

studenter har alla lärarerfarenhet av olika slag, t ex varierande tjänstgöringstid och olika 

utbildningsnivåer. Hur utvecklas vi, som lärare, av att gå utbildningen? Vilken roll spelar våra 

lärarerfarenheter för vår egen lärprocess?  

De senaste decenniernas diskussion om begreppet lärande har breddats och refererar 

numer inte endast till barn och ungas lärande. Av Skolverket (2000) blir det exempelvis 

tydligt att lärandet inte längre uteslutande är synonymt med institutionaliserat lärande för en 

viss avgränsad åldersgrupp. Detta breddade perspektiv på lärande speglas också i skolans 

läroplaner. Ett exempel på det är den roll som förskolan har fått på senare tid. Läroplanen för 

förskolan förklarar att: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 

2011a, s. 5). Ett annat exempel är gymnasieskolans läroplan som uppmärksammar att 

utbildningen “ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011c, s. 5).  

En konsekvens av lärande i ett livslångt perspektiv är att lärande är en pågående process 

som inverkar på arbetslivet, t ex genom kompetensutveckling. Skolverket (2000) poängterar 

exempelvis att kompetens hela tiden måste upprätthållas. I anslutning till rektorsuppdraget 

markeras betydelsen av lärares kompetens från ett officiellt håll. Det framgår nämligen, i 

styrdokument, att rektor ska ge lärare möjlighet att utvecklas. I enlighet med grundskolans 

läroplan, som ett exempel, förklaras att rektor ansvarar för att följande punkt praktiseras: 

”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 

sina uppgifter” (Skolverket, 2011b, s. 19). I en nyligen publicerad rapport om hur skolor och 

huvudmän ska kunna se till att svenska skolor har behöriga lärare berör Skolinspektionen 

(2015) bl a lärares utveckling. De framhåller olika strukturer för kompetensutveckling både 

på individ- och verksamhetsnivå. Skolverkets webbplats berör vidare tankar om lärares 

lärande bl a utifrån tanken om kompetensutveckling genom utbildning (Skolverket, u.å.). Jag 

uppfattar denna information sammantaget som en officiell antydan om att det är nödvändigt 

att lärare av i dag utvecklas kontinuerligt.  

Ett nytt sätt att kunna stötta och uppmuntra lärares kontinuerliga utveckling har utvecklats 

på senare år, nämligen en struktur för att ge lärare karriärmöjligheter. Två nya lärarroller har 

introducerats: (1) förstelärare med fokus på undervisning och undervisningsfrågor på ett 

praktiknära sätt och (2) lektorer i skolan med mer fokus på det vetenskapliga. Den 

bakomliggande tanken med denna inriktning är att forskarutbildade lärare bidrar med 

kunskaper om didaktiska frågor utifrån den egna skolans behov. Båda dessa yrkeskategorier 

gör det möjligt för lärare att kunna fokusera undervisningsverksamheten i praktiken som en 
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del av en karriärmässig utveckling (Utbildningsdepartementet, 2012). Både förstelärare och 

lektor i skolan arbetar, i praktiken, med skolutvecklingsfrågor (se Skolverket, 2015).  

Undervisningen i dagens svenska skola ska, i enlighet med t ex Skolverket (2013), 

baseras på ett vetenskapligt förhållningssätt där det bl a är angeläget att lärare reflekterar över 

sin egen kontext:  

Vi har också gett en riktning med utgångspunkt från forskning åt vilket håll man kan arbeta för att 

bättre nå skolans alla mål. En sådan riktning är att arbeta långsiktigt och med fokus och att utgå från sin 

[sic] eget sammanhang, dvs. ställa sig frågor som ”hur ser det ut för mig i min kontext och varför gör 

jag detta och för vem?” (Skolverket, 2013, s. 81).  

Detta citat inbegriper frågeställningar som är angelägna för lärare att reflektera över för att de 

ska kunna synliggöra sin egen identitetsuppfattning. Skolverkets rapport beskriver vidare 

lärares reflektion av detta slag och en systematisering av lärares arbete som viktiga för 

utveckling av skolverksamheten.  

Det finns varierande organisatoriska upplägg för arbete med verksamhetsutveckling. 

Skolutveckling och lärares utveckling kan, som ett exempel, stimuleras genom en samverkan 

mellan skola och universitet. Vad innebär en sådan samverkan? Det går att diskutera 

samverkan mellan skola och universitet med olika infallsvinklar. Ett alternativ är att tänka på 

skola respektive universitet, som två olika kontexter med skilda kulturer och förutsättningar. 

Genom att fokusera kontexternas roll går det att tydliggöra vad lärarprofessionen innebär. 

Snoek och Volman (2014) och Snoek, Enthoven, Kessels & Volman (2015) intresserar sig för 

samverkan mellan skola och universitet där lärare går en masterutbildning med fokus på 

lärares ledarskapskompetens vid skolutvecklingsarbete. Denna utbildning fokuserar 

skolutveckling på både individ- och skolnivå. Eftersom de utgår från vad som sker i 

arbetslivet, dvs. skolan, identifierar Snoek et al. att studier också måste ta itu med ett 

universitetsperspektiv. På liknande sätt som för Snoek och Volman (2014) och Snoek et al. 

(2015) är kontexten för min studie en masterutbildning med fokus på verksamhetsutveckling 

utifrån gränsöverskridning mellan universitet och skola. Till skillnad från dem fokuserar jag 

det som sker inom ramen för utbildningen i universitetsverksamheten.  

Kännetecken för upplägg och aktiviteter för vår masterutbildning inkluderar flexibla 

arbetsformer, att olika webbresurser integreras i verksamheten, och att vi erbjuds att vara 

delaktiga i vår studiemiljö. En viktig fråga blir då: hur påverkar studentdelaktighet i praktiken 

vårt lärande? Kan studentdelaktighet fungera som ett verktyg för att hjälpa oss, de deltagande 

lärarna, att utveckla vår egen läraridentitet? Jag strukturerar upp min studie utifrån begreppet 

lärares identitet. Det är därför angeläget att reflektera över frågorna: Vad kännetecknar lärares 

yrkesroll och identitet, egentligen? Och hur utvecklas läraridentiteten allteftersom?  

I sitt övergripande angreppssätt till livslångt lärande tar Deakin Crick (2012) upp vikten 

av att individer engagerar sig i de nya lärsituationer som de möter. Hon förespråkar vikten av 

fokus på engagerade och deltagande elever (studenter) för att stimulera lärandet. 

Uppfattningen att de lärande ska vara delaktiga förekommer inte bara på skolnivå utan även 

inom högre utbildning. Studentdelaktighet i praktiken är t ex ett område som tar allt större 

utrymme i diskussionen om hur högre utbildning bör utvecklas för att möta framtidens 

förutsättningar (t ex Robinson, 2012; Baron & Corbin, 2012). MacMahon och Portelli (2004) 

nämner en tänkbar förklaring, nämligen att studentengagemang är en viktig faktor för att 
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studenter ska kunna lyckas med sina studier. Jag koncentrerar mig på hur yrkesidentiteten 

påverkas och utvecklas i anslutning till erbjudande om att vara delaktiga som studenter.  

Min studie tillför inblick i hur arbete med studentdelaktighet i praktiken kan influera en 

vardaglig skolkontext. Relationen mellan aktivt studentdeltagande i vidareutbildning och 

lärares roller i yrkessammanhang är ett underbeforskat område. Mitt intresse riktas mot en 

utvecklingsmöjlighet, dvs. samverkan mellan vidareutbildning och yrkeserfarenheter som en 

del av lärares identitetsutveckling. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Ambitionen med min studie är att, med inspiration av ett dialogiskt perspektiv, bidra med 

kunskaper om lärares identitetsutveckling. Syftet är att klarlägga lärares 

identitetsuppfattningar i samband med vidareutbildning. Mina frågeställningar lyder: 

 

o Hur kan lärares identitet beskrivas i termer av flerstämmighet? 

o Vilken roll spelar aktivt studentdeltagande för lärares identitetsskapande? 

Definition och avgränsning 

Den vidareutbildning som jag undersöker i detta arbete är den masterutbildning i 

utbildningsvetenskap där jag är en av de deltagande studenterna. Mina medstudenter och jag 

har alla någon form av lärarbakgrund. När jag i denna studie använder beteckningen lärare 

menar jag en person som dels har en pedagogisk utbildning på universitetsnivå, dels har 

erfarenhet av läraryrket på någon av utbildningsnivåerna från förskola till universitet och 

”viss” omfattning i sin lärarerfarenhet. Det medför att alla studenter som har påbörjat aktuell 

masterutbildning i utbildningsvetenskap omfattas av min definition av lärare. När jag 

använder beteckningen skola i uppsatsens empiriska del relaterar jag, på motsvarande sätt, till 

olika utbildningsnivåer, från förskola till universitet. Min studie avgränsas till lärares identitet 

i två kontexter: studiemiljö och arbetsplats. Det innebär att jag inte uttryckligen tar hänsyn till 

mer personliga eller privata aspekter som också utgör en del av yrkesidentiteten.  

UPPSATSENS DISPOSITION 

Strukturen för denna uppsats är som följer. Avsnitt 1 introducerar det område som uppsatsen 

fokuserar. Avsnitt 2 och 3 utgör en litteraturöversikt, med målsättningen att belysa några 

nyckelbegrepp för studien. Avsnitt 2 handlar om lärande vid gränsöverskridning mellan de två 

kontexterna universitet och arbetsplats. För att kunna utforma min studie inspireras jag av de 

teoretiska tankegångar som belyses i Avsnitt 3. Detta avsnitt klargör bl a begreppet identitet 

utifrån en dialogisk utgångspunkt. Studiens kontext beskrivs i Avsnitt 4 och fungerar som en 

brygga mellan litteraturöversikten och skildringen av metoder i Avsnitt 5. Därefter följer 

Avsnitt 6 som redovisar den empiriska delen av studien. Till sist presenteras diskussion och 

slutsatser i Avsnitt 7, inklusive studiens kvalitet, praktiska implikationer och idéer om fortsatt 

forskning.  
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2.  ATT UTVECKLAS VIA OLIKA KONTEXTER 

Begreppet lärande har ofta associerats med idén om formell utbildning och har, i allmänhet, 

inte använts i anslutning till det lärande som utvecklas på arbetsplatser. Sedan 1990-talet har 

dock lärande i arbetslivet uppmärksammats allt mer som en följd av förändringar i samhället 

och i arbetslivet. Dagens kunskapssamhälle innebär fokus på kontinuerligt lärande (Tynjälä, 

2008). Kvalificeringsprocessen för olika yrken, däribland läraryrket, ägde tidigare vanligtvis 

rum i yrkespraktiken. Efter en rad olika reformer sker denna process nuförtiden 

huvudsakligen inom akademin. Akademisk kunskap har sålunda en starkare betydelse när en 

individ lär sig sitt yrke än vad som var vanligt förr (Heggen, 2008b). Det har lett till att 

arbetslivet, för den enskilde individen, innebär att denne rör sig mellan olika diskurser, eller 

miljöer. 

Strukturen för detta avsnitt utgörs av tre delavsnitt som alla bidrar med synvinklar om 

kontextens roll för lärares professionsutveckling när de deltar i vidareutbildning samtidigt 

som de är yrkesverksamma lärare. Jag behandlar först begreppet lärande med utgångspunkt i 

kontexttänkandet för att sedan fokusera gränsöverskridning och aktivt deltagande i de två 

kontexterna studiemiljö och arbetsplats.  

LÄRANDE BÅDE MELLAN OCH INOM OLIKA KONTEXTER 

För att definiera begreppet lärande använder sig Sfard (1998) av två metaforer. Målet med 

”lärande-som-deltagande” är att bygga upp en gemenskap där alla är deltagare och kan agera i 

enlighet med gemenskapens normer. Kunnande uppfattas i termer av tillhörighet, deltagande 

och kommunikation. Metaforen ”lärande-som-förvärvande”, å andra sidan, behandlar att 

individer tillägnar sig kunskap med fokus på exempelvis begrepp och missuppfattningar 

(Sfard, 1998). Akkerman och van Eijck (2013) poängterar att denna slags indelning lägger 

tyngden på lärande i termer av en vertikal process. De förklarar att detta betyder att de 

lärandes utvecklingsprocess går i riktning mot någonting varaktigt och stabilt. Lärande i 

termer av en horisontell process uppmärksammar, enligt Akkerman och van Eijck, i stället 

rörelser mellan olika kontexter.  

Kunskap i samband med lärares lärande kan, i likhet med Wilson och Demetriou (2007), 

grupperas in i två huvuddelar som baseras på akademisk respektive praktisk kunskap. De 

preciserar att akademisk kunskap är ett formellt lärande som företrädesvis innefattar dels 

kunskap utifrån en kognitiv ståndpunkt dels deklarativ kunskap där sådant som en individ 

känner till kan överföras mellan olika kontexter. Med andra ord ingår aspekter såsom fakta i 

texter och kulturella praktiker. Praktisk kunskap representerar däremot, enligt Wilson och 

Demetriou, huvudsakligen ett informellt lärande som utgör en kulturell kunskap. De påpekar 

att lärares vardagslärande oftast är informellt. Bernstein (1999) kommer in på liknande idéer 

när han diskuterar kunskapsformer i termer av, med hans terminologi, vertikal respektive 

horisontell diskurs. Skillnaden mellan de två fastställer han kortfattat på så sätt att vertikal 

diskurs omfattar skolkunskaper, eller officiell kunskap, medan horisontell diskurs fokuserar 

vardagskunskap, eller lokal kunskap. Bernstein förklarar att kunskap utifrån ett vertikalt sätt 

handlar om specialisering av olika slag, t ex om specialiserade symboliska strukturer där 

kunskapen byggs upp hierarkiskt. Han kontrasterar detta mot ett horisontellt sätt, i vilket 
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kunskap är kontextberoende och utgör en del av en kontinuerlig process. Denna indelning av 

kunskapsbegreppet framträder också hos Knight (2015) som nämner att lärarutbildningen 

speglar en växelverkan mellan olika typer av kunskap utifrån två kontexter, dvs. universitet 

och skolan. Wilson och Dementriou (2007) jämställer akademisk kunskap med lärande som 

en vertikal process och praktisk kunskap i termer av lärande som en horisontell process. 

Samtidigt, uppmärksammar Bernstein (1999), att företeelser i en social arena kan vara av 

sådan art att lärande som vertikal respektive horisontell process beror av varandra.  

Knight (2015) för fram att undervisning handlar om lärares insikt i hur de själva kan 

teoretisera sitt eget vardagsarbete, och inte generaliserade kunskaper om undervisning. 

Wilson och Demetriou (2007) tar vidare upp att lärare kanske inte får möjlighet att sätta sig in 

i ny vetenskaplig litteratur av relevans för sitt arbete. Knight (2015) kommer fram till att 

processen för lärare att ta till sig teori som en del av arbetet är en process som kräver tid.  

Lärares lärande kan stimuleras av kontakt mellan den egna skolan, dvs. arbetsplatsen och 

universitetsmiljöer. Denna kontakt kan arrangeras på varierande sätt. Mitchell, Hayes och 

Mills (2010) använder exempelvis Bernsteins (1999) tankegångar om kunskap i vertikala 

respektive horisontella processer för att illustrera olika möjligheter. Mitchell et al. (2010) 

tydliggör att den vertikala utvecklingen handlar om hur professionellt lärande kopplas till 

olika relationer mellan skola (arbetsplats) och universitet. En möjlighet är att lärare utvecklar 

ny kunskap utanför den egna skolan där universitetet visar t ex på ny forskning. Det innebär 

att skolan tar till sig och använder kunskap som någon annan (universitetet) tillhandahåller. 

En annan möjlighet är att lärare utvecklas genom samverkan mellan den egna skolan och 

universitet. Representanter från universitet, kan anta olika roller såsom partners, konsulenter 

eller experter (Mitchell et al., 2010).  Denna senare typ av samverkan medför att lärare får en 

mer aktiv roll i sin egen utvecklingsprocess.  

GRÄNSÖVERSKRIDNING 

Begreppet gränsöverskridning uppmärksammar att individer förflyttar sig mellan olika 

miljöer där dessa individer utvecklas parallellt i olika kontexter (t ex Akkerman & Bakker, 

2011). Tsui och Law (2007) uppfattar att gränsöverskridning ofta för tankarna till olika 

svårigheter som kan uppstå i samspelet mellan två kontexter. De betonar att begreppet gränser 

också kan uppmärksamma förnyelse. Olika kontexter kan  t ex utgöras av institutionellt 

lärande i relation till lärande i vardagen och lärande i specifika skolämnen. Den 

bakomliggande tanken är att det är fråga om parallella utvecklingslinjer i olika kontexter. 

Akkerman och Bakker (2011) visar på skillnader mellan lärande som gränsöverskridande 

respektive lärande som övergång. De konstaterar att övergång ofta betyder att det är en 

engångsföreteelse, t ex övergången mellan skolvärlden till arbetslivet. Gränsöverskridande är, 

förklarar Akkerman och Bakker, mer av en kontinuerlig process med ett samspel mellan 

aktuella kontexter. Akkerman och Bakker (2012) lägger mer tonvikt vid övergång och 

gränsöverskridning utifrån relationen mellan utbildning och arbete. De nämner att övergång 

handlar om vilket kunnande, inklusive färdighet och lärostoff, som behövs i arbetslivet medan 

gränsöverskridning fokuserar vad det innebär att vara professionell. De tänker sig att 

gränsöverskridning leder till att arbetet utgör en del av utbildningen. Akkerman och Bakker 

(2011) tydliggör att de två idéinriktningarna förhåller sig något olika till mångfald. De 
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upplever att lärande som övergång ofta utgår från att mångfald är problematiskt och 

någonting som ska bearbetas bort. Lärande som gränsöverskridande, å andra sidan, 

uppskattar, enligt dem, mångfald, eller sociokulturella skillnader, i handlingar och samspel. 

Dessa ger, förklarar Akkerman och Bakker, möjligheter för lärandet. 

En teori som struktureras upp utifrån gränsöverskridande är verksamhetsteori. 

Utvecklingen av verksamhetsteori kan delas in i tre faser (t ex Engeström, 2001; Yamagata-

Lynch, 2010). Teorins ursprung, som också utgör den första fasen, behandlar kulturens roll 

för förståelse för en individ, dvs. individen i en kontext. Den andra fasen fokuserar det 

kollektiva (Engeström, 2001). Ett viktigt bidrag är här, upplyser Yamata-Lynch (2010), 

verksamhetssystemanalys såsom Engeström formulerar den. Den tredje fasen tillför, förklarar 

Engeström (2001), idén om ett begreppsligt verktyg för fokus på dialog och många 

perspektiv. Begreppet gränsöverskridning används för att belysa dessa aspekter. En av de 

principer som anger innebörden i verksamhetsteori fokuserar, i linje med Engeström, 

flerstämmighet. Det betyder här att en gemenskap representeras av varierade perspektiv, 

traditioner och intressen. En annan princip uppmärksammar att motsättningar inte endast 

medför negativa aspekter utan också bidrar till förändring (se Engeström, 2001). 

Lärares gränsöverskridande vid professionsutveckling kan beskrivas med hjälp av 

sociokulturella och historiska faktorer (se, Waitoller & Kozleski, 2013). När Smit, Fritz och 

Mabalane (2010), som ett exempel, belyser lärares identitet använder de sig av 

verksamhetsteori som analysmodell för att uppmärksamma både fysiska och mentala verktyg 

som lärare kan använda i sina verksamheter. Det har bl att göra med olika målsättningar med 

den sociokulturella kontexten. Den bakomliggande tanken för Smit et al. är nämligen att 

lärares handlingar medieras av såväl historia som av aktuell kontext (verksamhetssystem). 

Deras utgångspunkt är att identitet är någonting som konstrueras socialt.  Verksamhetsteorin 

gör det, menar Smit et al. möjligt att centrera olika motsättningar som kan förekomma i en 

viss skolreform, eller hur läroböcker fungerar som ett medierande verktyg vid 

undervisningen. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt tänkande uppfattar Waitoller och Kozleski 

(2013) relationen mellan lärande och gränsöverskridning på följande vis: ”Boundaries are 

fertile grounds for identity development and learning since boundary workers face tensions 

and contradictions in the overlaps and challenges to institutional boundaries” (Waitoller & 

Kozleski, 2013, s. 36).  

ATT DELTA I OLIKA KONTEXTER 

Precis som Tynjälä (2008) uppmärksammar är arbetsplatslärande inte ett enhetligt lärande 

eftersom olika yrkeskategorier samverkar i viss miljö där deltagarna exempelvis kan ha olika 

arbetsuppgifter. Tynjälä konstaterar att det kan vara vanskligt att diskutera lärande i 

arbetslivet på ett allmänt plan för att de deltagande medlemmarna har olika ålder, utbildning, 

yrkesroller, etc. Min studie begränsas till två kontexter, universitet respektive arbetsplats, som 

min studies deltagare befinner sig i och hur de rör sig mellan dessa kontexter. Jag tar här upp 

två olika slags aktivt deltagande, först tanken om att studenter erbjuds att delta aktivt i sin 

lärmiljö och sedan lärare som aktiva aktörer vid utvecklingsarbete i skolan.  
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Att delta som student  

De senaste decennierna har idén om att de lärande själva ska vara involverade i sin utbildning 

utvecklats. Att det är möjligt att betrakta detta temaområde med olika referensramar 

reflekteras i de olika uttryckssätt som förekommer i litteraturen, t ex studentengagemang, att 

studenter ska göra sin röst hörd och studentdelaktighet (se t ex Robinson, 2012). Baron och 

Corbin (2012) uppmärksammar exempelvis att olika infallsvinklar på studentengagemang kan 

verka helt åtskilda eller kanske till och med motsägande. De pekar på att de definitioner av 

studentengagemang som finns kanske beskriver olika delar av ett omfattande begrepp. Det går 

med andra ord att närma sig idén om de lärandes involvering på varierande sätt. För min 

studie blir det viktigt med delaktighet som en motiverande faktor.  

Låt mig först ta begreppet studentengagemang. Generellt sett ger termen engagemang 

positiva associationer. Med studentengagemang refererar Axelson och Flick (2010) till idén 

om att studenter själva involveras i sitt eget lärande. De uppmärksammar att den roll som 

engagemang faktiskt spelar för studenters utveckling inte är given. Som ett exempel nämner 

de att en engagerad student per automatik kanske inte utvecklas så mycket trots 

engagemanget, bl a beroende av yttre omständigheter. Axelson och Flick understryker vidare 

att både studenter och universitet (institutioner) ansvarar för att lärande äger rum. För 

studentens del handlar det, enligt dem, om att anstränga sig och för universitet gäller det att 

erbjuda miljöer som stimulerar lärprocesser.  

Det finns olika sätt att involvera de lärande i sin egen utbildningssituation. McMahon och 

Portelli (2004) identifierar olika inriktningar vad gäller elev(student)engagemang som 

begrepp. Den första kallar de för den konservativa eller traditionella uppfattningen. 

Engagemang har, i detta perspektiv, huvudsakligen att göra med de lärandes och skolors 

framgång där fokus ligger på beteenden. Det är läraren som bestämmer villkor för 

undervisningen utan att nämnvärt beakta de lärandes åsikter eller uppfattningar. Den liberala 

eller elev(student)orienterade uppfattningen, som är den andra inriktningen, struktureras upp 

utifrån att de lärande ska få göra sin röst hörd. Det medför följaktligen ett visst demokratiskt 

inslag i arbetet. Demokrati har dock, enligt McMahon och Porelli, ett alltför begränsat 

utrymme men är emellertid något som poängteras i den tredje inriktningen, dvs. den kritisk-

demokratiska uppfattningen. Denna uppfattning bygger på idén om att individer får vara med 

och påverka sin situation. Elev(student)engagemang stimuleras i samspelet mellan lärare och 

de lärande.  

Lodges (2005) indelning av olika sorters elev(student)delaktighet innefattar liknande 

tankar, exempelvis två infallsvinklar på aktivt elev(student)deltagande. Den ena behandlar 

måluppfyllelse och kontroll som innebär de lärande i rollen som potentiellt aktiva även om de 

inte är aktiva ”fullt ut”, då fokus är på det institutionella. Den andra infallsvinkeln kallas för 

dialogisk. Tanken är här att de lärande ska vara aktiva deltagare i sin miljö. De erbjuds som 

ett exempel möjlighet att diskutera sina erfarenheter med andra (medelever/medstudenter, 

lärare). De lärande involveras genom dialog som bygger på ”aktivt” deltagande. Jag vill här 

uppmärksamma att Lodge själv förklarar att begreppet dialog inte är detsamma som 

konversation/samtal. Dialog, i det här fallet, handlar om att utveckla en gemensam 

referensram genom att beakta olika idéer. Även Robinson och Taylor (2007; se även, Taylor 

& Robinson, 2009) berör liknande aspekter när de ger en teoretisk koppling till möjligheter att 
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låta de lärande komma till tals. Dialog är ett av fyra särdrag som de använder för att 

organisera sina tankar om att ge elever/studenter röst. Det betyder att Robinson och Taylor 

utgår från att dialogbegreppet behandlar dynamiska och relationella aspekter. För dem är 

också kopplingen mellan ”de lärande som aktiva deltagare” och  de lärandes lärprocess i 

fokus.  

När Kidd (2012) intresserar sig för lärarstudenters identitetsskapande vill han visa på hur 

det är möjligt att arbeta med de åsikter som de involverade i realiteten har. Han har nämligen 

uppfattningen att lärare redan från början berikas av att beakta hur elever ska få möjlighet att 

göra sin röst hörd. Samtidigt låter Kidd, i sin studie, lärarstudenter få göra sin röst hörd i sin 

roll som studenter. De får då reflektera över hur elever kan få komma till tals i skolmiljö. Det 

är med andra ord fråga om tillämpning av delaktighetstankar på olika plan där både elever på 

skolnivå och lärarstudenter får delge sina åsikter och tankar. Kidd utgår från idén att 

lärarstudenter utvecklas från att vara legitima perifera i arbetsmiljön till att, så småningom, bli 

experter och att fokus på att ge såväl elever som studenter sin röst hörd stimulerar denna 

utveckling.  Jag tolkar att detta indirekt betyder lärande som vertikal process med Akkerman 

och van Eijcks (2013) kategorisering. Kidd (2012) uppmärksammar vikten av förändringar i 

lärande i ett livslångt perspektiv. Han anser att det är värdefullt för lärarstudenter att, utöver 

att fungera som gränsöverskridare, också blir medvetna om t ex mellanmänskliga relationer 

såsom samarbete mellan lärare. Jag bedömer att det här finns inslag av lärande i ett 

horisontellt perspektiv.  

Motivation anses ofta vara en viktig ingrediens för lärandet. Deakin Crick och Goldspink 

(2014) använder beteckningen lärandets makt för att klargöra olika dimensioner med 

betydelse för individers lärande. Dessa dimensioner omfattar att de lärande: 

o upplever att de kan lära sig nytt lärostoff och att de därmed utvecklas i ett 

tidsperspektiv; 

o upplever att det är fråga om ett betydelsefullt lärande;  

o dels lär sig på egen hand, dels tillsammans med andra; 

o kan reflektera över sin egen lärprocess.  

En individs önskan att få vara engagerad i en verksamhet grundar sig, enligt Deakin Crick 

(2012), på motivation. Hon lyfter fram lärandet som meningsfullt som en del i 

utvecklingsprocessen. I sin definition av studentengagemang framhåller Baron och Corbin 

(2012) två aspekter, dvs. sinnesstämning respektive samhörighetskänsla. Utifrån fokus på 

dessa aspekter tänker de sig att studentrollen innefattar att en student: ”…has a positive, 

fullfilling and work-related state-of-mind that is characterised by vigour, dedication and 

absorbation and who views him or herself as belonging to, and an active participant in, his or 

her communities” (Baron & Corbin, 2012, s. 763).   

Lärarrollen vid samverkan mellan universitet och skola 

Coldron och Smith (1999) förordar ett arbetsklimat i skolor där lärare är aktiva deltagare som 

diskuterar olika sätt att förhålla sig till undervisningen, dvs. olika undervisningstraditioner. De 

ser en fara med att delaktighet likställs med genomförandet av andras uppfattningar av vad 

god praxis innebär, nämligen att tankar och idéer uteblir. En viktig fråga blir då hur lärares 
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diskussion om undervisningsfrågor bör, eller kan, organiseras. Samverkan mellan skola och 

universitet kan innebära olika samarbetsprocesser. Jag belyser, i detta delavsnitt, hur ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv uppmärksammar lärare i rollen som gränsöverskridare.  

I vår globaliserade värld är det, understryker Tsui och Law (2007), lärorikt för lärare att 

utvecklas tillsammans med olika grupperingar och inte bara inom den egna professionen.  I 

linje med detta belyser de samverkan mellan skola och universitet. Det medför att Tsui och 

Law kan uppmärksamma de olika referensramar som skilda grupperingar av människor har, t 

ex mellan grupperna universitetslärare, lärarstudenter och lärare i skolan som fungerar som 

mentorer för lärarstudenter. De uppfattar därmed dessa grupperingar som skilda 

verksamhetssystem och fokuserar hur dessa grupperingar samarbetar om undervisningsfrågor 

vid lektionsplanering. Det är fråga om en systematisering av lektionsplanering i anslutning till 

undervisningspraktiken. Tsui och Law visar att lärarstudenter kan introduceras i 

lärarprofessionen genom samarbetsprocesser och inte endast genom handledning av mer 

erfarna lärare.  

Samverkan mellan skola och universitet är också tema för Snoek och Volman (2014) och 

Snoek et al. (2015) Deras intresse riktas mot hur lärare kan leda utvecklingsarbete. De lärare 

som deltar i deras studie går alla en masterutbildning parallellt med att de är aktiva i en 

skolverklighet. Avsikten med masterutbildningen är att ge de deltagande lärarna insikter i hur 

skolutvecklingsarbete kan bedrivas i praktiken. De innebär både ett individuellt och kollektivt 

lärande där pedagogiskt ledarskap utgör en väsentlig del. Snoek et al. förklarar att 

masterstudierna ifråga har lagts upp på ett sådant sätt att deltagarna utvecklar sin 

ledarskapsförmåga i sin yrkespraktik. Snoek och Volman (2014) och Snoek et al (2015) 

beskriver de två kontexterna arbetsplats och universitet som två olika verksamhetssystem. De 

lärare som följer masterprogrammet är gränsöverskridare mellan de två kontexterna. Det 

bidrar, förklarar Snoek et al., till utvecklingsarbetet på två nivåer (individ- respektive 

skolnivåerna), inklusive det professionella lärandet. De gränsöverskridande aktiviteterna 

mellan de två kontexterna hjälper, enligt dem, till att förena det glapp som brukar finnas 

mellan arbetsplatslärande och institutionaliserat lärande vid universitet. De kategoriserar, eller 

identifierar, således verksamhetssystem på ett annorlunda vis än Tsui och Law (2007).   
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3.  TEORETISKT PERSPEKTIV  

Mitt magisterarbete inspireras av dialogiska tankegångar. Dialogiska perspektiv kan kortfattat 

karakteriseras med hjälp av (1) samspel med andra, där andra individer, eller texter, utvecklar 

en förståelse för någonting och (2) meningsskapande som beror av den kontext där processen 

ifråga äger rum (se Linell, 2009a). Kognition (tänkande) och meningsskapande är följaktligen 

två nyckelbegrepp.  

Detta avsnitt består av tre delavsnitt som alla genomsyras av dialogiska idéer. I det första 

av dessa introducerar jag några grundläggande begrepp för dialogiska perspektiv, inklusive 

begreppet det dialogiska självet. Därefter behandlar jag begreppet identitet på en generell nivå 

för att slutligen ta upp lärares identitet.  

INNEBÖRDEN I DIALOGISKA RESONEMANG  

Dialogism kan uppfattas som en tvärvetenskaplig teori eftersom frågeställningar i vår omvärld 

är sammansatta och inte alltid så lätt kan avgränsas till de discipliner som har identifierats i 

den akademiska världen (Linell, 2009b).  

Dialog som begrepp 

Begreppet dialog spelar en central roll för dialogiska perspektiv. För den som inte har trängt 

sig in i dialogiska perspektiv är det, uppmärksammar Linell (2009b), lätt att tro att dialog är 

liktydigt med en öppen kommunikation, eller ett samspel, där alla deltar på lika villkor. Det är 

dock inte så. Med ett dialogiskt perspektiv menas däremot att processer såsom 

meningsskapande, sampel och kognition förstås med dialogiska föresatser. 

För att synliggöra dialogiska föresatser är det vanligt att jämföra dialogism med 

monologism. Ett monologiskt perspektiv omfattar, förklarar Linell (2009a), kommunikation i 

termer av överföring av information och budskap. Utgångspunkten är då att 

talaren/avsändaren och lyssnaren/mottagaren tolkar yttranden på samma sätt. Ord och uttryck 

har med andra ord en stabil betydelse med den underliggande idén att språk är detsamma som 

en kod. Detta indikerar att språk dels utgörs av fasta relationer mellan statiska uttryck, dels är 

en yttre form för tanken, dvs. det inre (se Linell, 2009a).  

Linell (2009a) identifierar fyra aspekter som visar hur dialogiska perspektiv kontrasterar 

den monologiska motsvarigheten. Den första aspekten tar upp hur eventuella 

missuppfattningar hanteras. Linell lyfter fram att ett dialogiskt perspektiv innebär att de som 

kommunicerar försöker anpassa sig till publiken utifrån en gemensam bas, t ex genom att 

lyssna och ställa frågor som för samtalet framåt. Den andra aspekten behandlar att en talare 

inte nödvändigtvis har en enstämmig intention med sitt budskap. Talare kan nämligen komma 

med mångtydiga och vaga påståenden eller kommentarer. Den tänkta samtalspartnern tar till 

sig yttranden på sitt eget sätt, dvs. med utgångspunkt i sin egen referensram, och kan göra en 

oväntad tolkning. Det gör att talaren förhandlar tolkningar och förtydligar sitt budskap. 

Uppfattningen att ord är en meningspotential, och inte en kod, är fokus för den tredje 

aspekten. Med det menas att språkbrukare kan använda ord i en viss kontext för att på så sätt 

orientera andra och sig själva mot en viss tolkningsmöjlighet. Meningsskapande är 

kontextberoende. Förhållandet mellan kognition och språk skiljer dialogiska och monologiska 
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perspektiv åt. Det görs tydligt i den fjärde aspekten som behandlar att kognition och språk 

beror av varandra (se Linell, 2009a).  

Lärande och meningsskapande  

Kontextens betydelse för lärprocesser spelar en avgörande roll ur ett dialogiskt perspektiv och 

särskilt de spänningar, eller motsättningar, som utvecklas både inom och mellan kontexter 

(Heggen, 2008a). Begreppet dubbel dialogicitet fokuserar situerat samspel eller 

situationsöverförande praktiker (Linell, 2009a). Linell (2009a) exemplifierar med en 

universitetslärares svar på en av sina studenters frågor som resulterar i ytterligare frågor vid 

lektionen i fråga. Detta samspel visar, enligt honom, på ett situerat verbalt samspel där 

situationsöverföring består av olika interberoenden. Läraren behandlar, uppmärksammar 

Linell (2009a), idéer som denne tidigare har kommit in på mer eller mindre uttalat eller nya 

idéer som utvecklas vid den aktuella situationen. Han beskriver denna process i termer av ett 

”dialogicerande” med ett tidigare tänkande som läraren erinrar sig och påverkar framtida 

tänkande. Dubbel dialogicitet som begrepp handlar, förklarar Linell, dels om samspel där 

deltagare relaterar till andra situerade samspel, dels om att sociokulturella praktiker överför 

situationer. 

Dialogiska perspektiv uppmärksammar, enligt Linell (2009a), delade kulturer och 

konstruktioner. Det är ett tecken på att perspektivet baseras på social konstruktionism och 

idén att andra är av betydelse redan inledningsvis i meningsskapandet. Meningsskapande kan, 

förklarar Salgado och Herman (2005), sammanlänkas med relationer. De nämner att individer 

strävar efter att utrycka sig begripligt för sina medmänniskor med utgångspunkt i de olika 

relationer som finns i den aktuella kontexten. Salgado och Hermans framhåller att självhet har 

att göra med pragmatiska och symboliska förhandlingar om person, dvs. min person.  

Linell (2009a) gör oss uppmärksamma på att en individs tankesätt är socialt genom att 

aspekter såsom kunskap och normer tas från den sociala omgivningen. Samspel berör inte 

endast mellanmänskliga relationer utan också att olika stämmor har inverkan på individers 

kognition (se Linell, 2009a). Lärande stimuleras i dialog mellan olika uppfattningar med 

grundtanken att lärande resulterar i en samsyn då olika uppfattningar beaktas och 

konfronteras, samtidigt som det inte  är nödvändigt med konsensus, ty individer fördjupar sitt 

eget meningsskapande. Med en dialogisk blick kan professionsutbildning sägas handla om att 

behandla den spänning som sker i samspelet mellan teoretisk kunskap och praxisgemenskaper 

där särdragen mellan de två synliggörs med hjälp av olika stämmor (Heggen, 2008a). 

Det dialogiska självet 

Det dialogiska självet har utvecklats utifrån ett resonemang i vilket individuellt tänkande 

uppfattas ur en social utgångspunkt, dvs. den sociala miljön utvecklar individers kunskap, 

moral och identitet. Det dialogiska självet beror av samspelet med andra i en viss kontext, där 

tanken är att självet förflyttar sig (Linell, 2009a). Självet utgörs av olika positioner som inte 

utgår från idén om ett fixt inre själv, dvs. en kärna (Hermans, 2006).  

Det dialogiska självet kan, i linje med Hermans (2003), relatera till både den amerikanske 

psykologen James och den ryske lingvistens Bakthins tankar om jaget. Han förklarar att 

James uppfattade att jaget fungerar som en enhet som hjälper till att bygga upp mig, som i sin 
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tur, utgör en del av en kontinuerlig process i termer av en medvetenhetsström. Även om 

James på sätt och vis relaterar till multiplicitet i anslutning till självet är det en annan 

inriktning än vad Bakthin har. En skillnad mellan de två, såsom Hermans betraktar det, är att 

James anser att olika delar av självet kan beskrivas utifrån jaget som medför att självet 

uppfattas som en oavbruten följd. En annan skillnad, som Hermans också belyser, är det 

socialas roll för självet. Han förklarar att James endast relaterar självet till sociala aspekter 

utifrån individen medan Bakthin har ett dialogiskt perspektiv. Herman förtydligar att det för 

Bakthins del innebär fokus på ett dynamiskt sampel med termer såsom stämmor och dialog.  

Den dynamiska aspekten med självet medför, förklarar Hermans (1996), att det går att 

belysa individuella olikheter och olikheter mellan situationer, där det individuella och det 

sociala har inflytande. Positioner kan exempelvis vara mer eller mindre varaktiga. God 

vänskap håller t ex längre än exempelvis förhållandet mellan en artikelförfattare och dennes 

granskare. Positioner kan grunda sig i sociala roller, såsom föräldrarollen eller kollegors 

relation. Positioner kan också bygga på hur positioner samverkar i den sociala miljön. Ett 

exempel på det är att en av deltagarna i en gruppdiskussion kan representera en mer 

inflytelserik position av självet än de andra (Hermans, 1996). 

Tanken om att olika stämmor samverkar som en del av självet strålar samman i begreppet 

flerstämmighet. Begreppet jagpositionering kan användas för att kunna åskådliggöra 

flerstämmighet. Tanken är att jaget kopplas samman med sitt kulturella sammanhang, dvs. 

jaget antar olika positioneringar avhängiga av situation och tid (Hermans, Kempen, van Loon, 

1992). En upplevelse av händelser kan beskrivas med jagpositioner eftersom människor rör 

sig mellan olika jagpositioner (Hermans, 2006). Varje position har sin egen stämma. En 

konsekvens av detta är att jaget, i en viss position, inte med nödvändighet, behöver samtycka 

med jaget i en annan position (Hermans, Kempen, van Loon, 1992). Hermans (1996) förklarar 

att begreppet stämma riktar uppmärksamheten mot ett samspel mellan olika aktörer. Han 

lyfter fram att position kan betraktas som någonting rumsligt. Utgångspunkten är, tydliggör 

Hermans, att positioner är ett relationellt begrepp, vilket betyder att positioner antingen 

relaterar till, eller motsätter sig, andra positioner. De två termerna stämma och position 

fungerar, förklarar Hermans, som metaforer för att ange det dialogiska självet som en tänkt 

plats. Hermans (2006) visar på att dialoger kan förekomma på olika nivåer och associeras till 

både interna och externa aspekter. Hans exempel på olika slags dialoger omfattar följande: (1) 

dialoger med interna positioner, dvs. sådant som är kopplat till t ex en individs egenskaper 

och roll, (2) dialoger med dem som tillhör ett utvidgat område av självet, t ex släktingar (3) 

dialog mellan inre positioner, dvs. att uppleva konflikter mellan olika roller och 

ställningstaganden och (4) dialog mellan yttre och inre positioner, t ex bråk med kollega.  

Flerstämmighet är ett nyckelbegrepp för det dialogiska självet och innebär att självet 

består av olika stämmor där den Andre utgör en integrerad del av självet (Grossen & Salazar 

Orvig, 2011; Hermans 2013). Begreppet stämmor hänger nära samman med tanken om ”den 

Andre” som en del av det sociala samspelet (Hermans, 1996). Den bakomliggande 

uppfattningen av det dialogiska självet är att jagpositioner inte existerar helt åtskilda utan kan 

länkas samman med dialogiska relationer (Hermans, 2006). Eftersom det parallellt finns t ex 

skriftliga former (diskurser), fysiska möten och monologer menar Grossen och Salazar Orvig 

(2011) att det är meningsfullt att hålla isär extern dialog, intern dialog och stämmor inom en 

individ. 
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Grossen och Salazar Orvig (2011) anser att det är teoretiskt intressant och viktigt att tänka 

på att dels inte enbart associera det individuella med verkliga andra, dels inte likställa verkliga 

andra med en subjektiv konstruktion. Detta illustrerar, enligt dem, att det är värdefullt att ta 

itu med inre olikheter inom självet samtidigt som andras roll för de inre andra diskuteras. Ett 

dialogiskt perspektiv innefattar bägge dessa aspekter. Grossen och Salazar Orvig (2011) 

framhåller följande:  

that a dialogical theory about the self should be able to work at two related levels: that of the 

constitutive Alterity of the self, and that of the social links through which the self develops itself during 

a life span. We should then be able to understand both how subjectivity is constructed by others and 

how subjectivity is constituted through others (Grossen & Salazar Orvig, 2011, s. 494; författarnas 

kursivering).  

Det dialogiska självet som teoriram innebär, förklarar Hermans (2013), att människor kan lära 

sig av varandra på ett fruktbart sätt. Fokus ligger, i linje med honom, på funktioner av självet 

utifrån relationen mellan delar och helhet, inklusive motsättningar som kan finnas mellan 

olika uppfattningar.  

BEGREPPET IDENTITET 

Det går att närma sig identitet på olika sätt. Esteban-Guitart och Moll (2014) har åsikten att 

det inte finns en definition av identitet som är den enda rätta utan att definitionen beror av 

teoretiska ställningstaganden och praktiska villkor. Min studie av lärares 

identitetsuppfattningar organiseras utifrån en dialogisk definition av lärares identitet som 

Akkerman och Meijer (2011) formulerar.  

En allmän uppfattning är att identitet förknippas med en individs personlighet. Samtidigt 

är det viktigt att vara medveten om att människor tänker på sig själva genom att relatera till 

omgivningen. Det indikerar att betydelsefulla andra, aktiviteter och olika tankar, t ex av 

politisk och religiös karaktär, påverkar identiteten (Esteban-Guitart & Moll, 2014). Identitet är 

med andra ord ett mångfacetterat begrepp. För att förklara kärnan i identitet kan varierande 

hänseenden beaktas. Beauchamp och Thomas (2009) nämner bl a kontextuella faktorer och 

deras inverkan på identiteten, identitet i förhållande till självet, känslors inverkan på 

identiteten, berättelsers betydelse, och reflektion som en del av identitetsskapandet. Jag 

behandlar, i detta delavsnitt, särskilt två av dessa aspekter som bägge har en framträdande roll 

i dialogiska resonemang, dvs. kontextuella faktorer och självet.  

Låt mig börja med fokus på kontext. Esteban-Guitart och Molls (2014) definition av 

identitet uppmärksammar kontextens roll för identitetsskapandet. De beskriver fyra aspekter 

som klargör begreppet identitet. Den första aspekten handlar om att bl a människor, 

kunskaper och verksamheter påverkar människors liv och ageranden. Det faktum att artefakter 

både internaliseras och externaliseras omfattar den andra aspekten, t ex att artefakten flagga 

representerar en viss nationell identitet. Den tredje aspekten behandlar att människor 

utvecklar sin identitet utifrån resurser genom engagemang i sociala samspel. Genom olika 

verksamheter såsom skola, arbete och sportaktiviteter kommer människor (barn och unga) i 

kontakt med resurser och identitetsmönster som bidrar till deras identitetsutveckling. Den 

sociala kopplingen är en viktig faktor för den fjärde aspekten. Tonvikten ligger på att 



 

 

14 

 

människor tillägnar sig olika uppfattningar och perspektiv som genomsyrar den kultur som 

människorna är en del av.  

Salgado och Hermans (2005)  lyfter fram att den gängse uppfattningen i Västerlandet 

länge har varit att en person är samma person hela tiden. De tar upp att (västerländska) 

filosofer har reflekterat över om en individ verkligen kan vara densamme i dag som den var i 

går. Salgado och Hermans förklarar att denna frågeställning kom in i psykologers tankar i 

samband med att psykologer alltmer har ägnat sig åt självhet som begrepp. De konstaterar att 

tanken om att jaget (ego) i termer av mening och medvetenhet har sina rötter i Descartes och 

tar sig uttryck genom idén att personlig identitet utgörs av ett sammanhängande inre själv. 

Hermans (2003) förklarar att grunden för uppfattningen av självet i termer av tänkande 

handlar om att en person utanför självet fundamentalt sett är något annat än självet. Det är helt 

enkelt inte nödvändigt att fästa avseende vid den andra personen för självets skull. Salgado 

och Hermans (2005) framhåller att det numer är vanligt att diskutera självet i termer av en 

varierad och föränderlig process.  

Gee (2000) beskriver en likartad tankegång men med en explicit koppling till kontextens 

roll. Han har uppfattningen att kontexten är betydelsefull för identitetsutvecklingen och 

identifierar att identitetsbegreppet består av två huvuddelar dvs. dels en kärnidentitet som är 

enhetlig i olika kontexter, dels en identitet som beror av institutionella och sociokulturella 

faktorer. Denna uppdelning återfinns i Akkerman och Meijers (2011) dialogiska tankesätt. De 

beskriver denna uppdelning utifrån postmoderna och moderna tankar. Det postmoderna 

speglas genom ett dynamiskt inslag, dvs. att identitet konstrueras i en pågående process. 

Akkerman och Meijer pekar på problem med en alltigenom postmodern uppfattning av 

identitetsbegreppet. De tar upp att ett postmodernt synsätt ifrågasätter om personer kan ha en 

idé om vad självet faktiskt är i och med att denne utvecklas hela tiden. De betonar att det 

avgörande är om en person kan uppfattas som samma person i dag som i går eller ej. 

Akkerman och Meijer kastar vidare ljus på om individer verkligen bestäms av sin sociala 

omgivning eller ej. De lyfter fram frågan om det, med en postmodern utgångspunkt, går att 

uppfatta unika individer. De ställer således frågan hur individer kan vara unika personer 

samtidigt som de är en del av en social tillvaro. Trots denna problematik med postmoderna 

aspekter menar Akkerman och Meijer att ett dialogiskt resonemang ger värdefulla bidrag för 

förståelse av identitetsskapandet. De förklarar att dialogiska perspektiv kan hantera 

problematiken ifråga genom att kombinera både postmoderna och moderna inslag, t ex med 

hjälp av det dialogiska självet.  Denna problematik kan formuleras på ett delvis annat sätt. 

Akkerman och Meijers förklarar att det inte är så lätt att ha en egen självuppfattning på 

samma gång som självet utgörs av ”fragmenterade delar”. Det faktum att en individs identitet 

består av olika orienteringar, eller olika ”fragmenterande delar” formuleras genom idén om 

flerstämmighet och det dialogiska självet (se vidare, t ex Linell, 2009a). 

Utifrån sin dialogiska ståndpunkt, med tyngd på det dialogiska självet, uppmärksammar 

Hermans (1996) två viktiga aspekter med identitet, dvs., dels en social koppling med sociala 

roller, dels en personlig koppling om individers karakteristika. Intresset för det personliga 

medför ett narrativt inslag och därmed ett biografiskt perspektiv (Arvaja, 2015). Arvaja 

(2015) bedömer till och med narrativer och självet som samstämmiga där identitet innebär 

förhandling av jagpositioner. Rogers, Marshall och Tyson (2006) beskriver ordväxlingar med 

olika yttranden som dialogiska narrativer. Dessa dialogiska narrativer är ”… made up of the 



 

 

15 

 

interplay of externally authoritative discourses and internally persuasive discourses among 

individuals within and across communities” (Rogers et al., 2006, s. 205). Detta antyder att ett 

narrativt perspektiv beaktar kontextens roll för identitetsbegreppet. Curwood (2014) uppfattar 

exempelvis narrativer som ett sätt att kombinera ord, olika berättelser och självet 

EN DIALOGISK BLICK PÅ LÄRARES IDENTITET 

Arbetsplatsen är en kontext där människor utvecklar egna identiteter. Heggen (2008a) 

särskiljer professionsidentitet och professionell identitet. Professionsidentitet utgör, enligt 

honom, en kollektiv identitet. Termen ”kollektiv” bygger på idén om ett kollektiv med olika 

aktörer. Dessa aktörer reagerar på skilda individuella sätt. Den professionelle förväntas att 

anamma olika arbetssätt där personliga principer har underordnad betydelse. I kontrast 

handlar professionell identitet om personlig identitet i relation till yrkesrollen. Det handlar om 

att bli medveten om ”sig själv” som en del av professionen (Heggen, 2008a). Professionell 

identitet kan betraktas som en process där kreativt ”identitetslärande” är en viktig beståndsdel. 

Denna slags identitetsutveckling, eller lärande, uppstår när social konstruktion sammanförs 

med individuellt meningsskapande (Geijsel & Meijers, 2005). 

Lärande i samband med identitetsbyggande har att göra med förbindelsen mellan 

personlighet och yrkesrollen: ” … a key question is the distinction between what is part of me 

versus what is not (yet) part of me” (Akkerman & Bakker, 2011, s. 132). Ett sätt att närma sig 

denna åtskillnad är att undersöka identitetsskapande genom narrativer såsom Curwood (2014) 

gör. Det möjliggör fokus på t ex lärares uppfattningar och deras undervisningspraktik. 

Curwood uppfattar här identitet som någonting nyanserat, diskontinuerligt och socialt. Vloet 

och van Swet (2010), som utgår från professionell identitet utifrån en narrativ dialogisk 

infallsvinkel, identifierar vikten av att de professionella reflekterar över egna erfarenheter. De 

tänker sig att identitetsbegreppet har att göra med hur olika subidentiteter utvecklas genom en 

förhandlingsprocess i den aktuella kontext där de professionella befinner sig. Arvaja (2015) 

studerar vidare professionell identitet vid vidareutbildning utifrån jagpositionering. Parallellt 

med att de följer en universitetskurs arbetar kursens deltagare (studenterna) inom 

hälsovårdssektorn. Arvaja fokuserar mer specifikt hur deltagarna kopplar sina nya insikter 

från kursen (studier) till sina yrkeserfarenheter (arbetsplats). Arvaja gör detta synligt med 

begreppet dialogicitet. Det betyder att hon behandlar hur deltagarna relaterar kursinnehållet 

till erfarenheter från sin yrkespraktik. Hon visar på hur studenterna associerar till sitt 

professionella kunnande, sina studier och vetenskapssammanhang.  

Inslaget av olika stämmor, eller jagpositioneringar, kan bli tydlig i samband med 

dilemman och spänningar i lärares arbete. Akkerman och Meijer (2011) skildrar lärares 

identitet utifrån tre olika aspekter där de relaterar multiplicitet till enhet, kontinuitet till 

diskontinuitet och det sociala till det individuella. Denna kategorisering formar några 

karakteristiska drag för lärares identitet ur ett dialogiskt perspektiv. Med hjälp av 

jagpositioneringar går det således att titta närmare på lärares varierade perspektiv. Min 

definition av lärares identitet struktureras upp utifrån Akkerman och Meijer kategorisering 

och omfattar tre aspekter eller särdrag.  

Det första särdraget behandlar multiplicitet och enhet. Multiplicitet innebär i det här fallet 

att lärares identitet kan delas in i olika delar, eller subidentiteter. En beskrivning av lärares 
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dilemman kan synliggöras med jagpositioner som kan stå i motsatsförhållande till varandra. 

Det ger en bild av hur lärare hanterar en perspektivväxling.  Ett exempel är erfarna lärare som 

tillägnar sig ett problembaserat arbetssätt. Dessa lärare måste relatera till olika 

epistemologiska uppfattningar (Akkerman & Meijer, 2011). Lamote och Engels (2010) 

urskiljer att lärares subidentiteter kan omfatta två olika inriktningar: (1) professionell 

orientering som har att göra med hur lärare förhåller sig till olika  t ex roller och normer som 

diskuteras och bearbetas i skolvärlden, t ex skolutveckling, kollaborativt lärande och 

samarbete med vårdnadshavare och (2) uppgiftsorientering som betyder att lärare utvecklar 

personliga teorier om vad de vill uppnå med sin undervisning. 

Fokus för det andra särdraget är diskontinuitet och kontinuitet. Lärares identitet uppfattas, 

i linje med Akkerman och Meijer (2011), som en pågående process där den bakomliggande 

tanken är att lärare utvecklas hela tiden. Samtidigt konstaterar de att grundtanken är att 

identitet inte uppstår på nytt gång på gång. Det handlar i stället om att kulturella 

förutsättningar inverkar på identitetsbyggandet. Genom att beakta jagpositioneringar framgår, 

enligt Akkerman och Meijer (2011), hur identiteten förändras med avseende på aktuell 

situation. De förklarar att de jagpositioner som en individ kan anta påverkas av situationen 

ifråga. Med andra ord kan olika situationer ”behandla” olika delar av självet. Akkerman och 

Meijer exemplifierar med en auktoritär lärare i ett klassrum med uttråkade elever som pratar 

(fast de inte ska göra det). Lärarens auktoritära röst har skapats utifrån aktuell situation för att 

kunna hantera klassrumssituationen. Akkerman och Meijer betonar att det inte behöver vara 

så att det är fråga om en dominant position av självet. 

Även om vi samtalar om samma sak i olika kontexter, med olika grupperingar såsom 

barn, kollegor och främlingar är det ofta, anmärker Akkerman och Meijer (2011), olika 

karaktär på sättet att prata. Denna skillnad i sättet att kommunicera med människor utgör den 

tredje av Akkerman och Meijers särdrag. Denna olikhet uppfattar de som ett uttryck för att 

andra kan utgöra en del av vårt sätta att tala och handla. Akkerman och Meijer 

uppmärksammar att ett dialogiskt perspektiv fokuserar dels socialt sampel, dels att självet 

relaterar till flera stämmor, som uppfattas som en sorts social koppling.  

Med utgångspunkt i dessa tre olika särdrag formulerar Akkerman och Meijer (2011) en 

definition av lärares identitet som centrerar flerstämmighetstanken:  

…we suggest defining ‘teacher identity’, and ‘being someone who teaches’ as an ongoing process of 

negotiating and interrelating multiple I-positions in such a way that a more or less coherent and 

consistent sense of self is maintained throughout various participations and self-investments in one’s 

(working) life (Akkerman & Meijer, 2011, s. 215).  

Jag finner det intressant att Akkerman och Meijer understryker att yrkesidentiteten påverkas 

av olika slags delaktighet. Jag gör här tolkningen att en möjlighet att erfara olika deltagande 

är just genom vidareutbildning som masterstudier är ett exempel på.  

  



 

 

17 

 

4.  STUDIENS KONTEXT 

Fokus för min studie är lärares identitet i samband med vidareutbildning, mer specifikt en 

masterutbildning i utbildningsvetenskap som anordnas vid Luleå tekniska universitet. 

Utbildningen ingår i ett projekt som benämns Flexibelt lärande (se Ekberg & Bergmark, 

2014). Flexibla arbetsformer och studentdelaktighet integreras i utbildningens praktiska 

verksamhet. I egenskap av en av de deltagande studenterna i utbildningen antar jag ett slags 

deltagande perspektiv. Jag redogör här för förutsättningar för aktuell masterutbildning och 

vad deltagarperspektivet betyder för min del.  

OM VÅR MASTERUTBILDNING 

Den utbildning som utgör studiens kontext är en masterutbildning som ges på halvfart och på 

distans. Halvfartsstudier innebär att masterutbildningen ifråga tidsmässigt sträcker sig fyra år 

(åtta terminer) med start höstterminen 2013. De tre första terminerna läser alla deltagande 

studenter samma kurser. Inför den fjärde terminen väljer en student att antingen gå en kurs 

eller att skriva magisteruppsats som en del av masterstudierna. Några av oss valde att skriva 

uppsats medan andra valde att följa en given kurs. 

Distansstudier innebär, för oss, dels fysiska träffar då och då på campusområdet i Luleå, 

dels kommunikation och samspel via Internet mellan campusträffarna. Masterutbildningen 

kännetecknas av flexibla arbetsformer där multimodalitet ingår. Samspelet via Internet sker 

framförallt via Google+ där vi kan ställa olika slags frågor, t ex av praktisk karaktär, eller om 

vi grubblar över lärostoffet som vi bearbetar för tillfället. Vi har gjort uppgifter individuellt 

och i grupp. Vi har under utbildningens gång tagit del av varandras enskilda arbeten som vi 

delger varandra via ett gemensamt forum på Google+. Våra arbeten är inte bara 

konventionella skriftliga inlämningsuppgifter utan också multimodala framställningar. Det 

multimodala inslaget har bidragit till att vi uttrycker oss på varierande sätt. Vårt samspel 

inbegriper (skriftliga) textutkast i olika stadier av skrivprocessen där vi ger kamratrespons och 

presentationer där flera uttryckssätt blandas, och kommentarer till dessa.  Vi har samarbetat i 

grupp där vi t ex har bearbetat och diskuterat kurslitteratur via multimodala verktyg. I vissa 

uppgifter har vi spelat in samtal som en del av examinationen. Ett av de 

kommunikationsverktyg som vi då har använt oss av är Adobe Connect.  

Masterutbildningen i utbildningsvetenskap kan relateras till Luleå tekniska universitets 

pågågående arbete med en pedagogisk profil. Sedan 2008 har nämligen Luleå tekniska 

universitet utvecklat pedagogiska tankegångar för sin verksamhet. Avsikten med denna 

utveckling av en pedagogisk infallsvinkel, är, förklarar Gedda och Wikberg Nilsson (2012), 

att ge Luleå tekniska universitet en gemensam struktur för verksamhetsutveckling där fokus är 

studenters lärande. En pedagogisk grundsyn kommer till uttryck genom det som kallas för en 

pedagogisk idé. Gedda och Wikberg Nilsson visar fram en modell, den så kallade 

självständighetstrappan, vars ambition är att verka för att studenter ska utvecklas till 

självständiga aktörer, se Figur 1. 
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Figur 1. Självständighetstrappan med olika nivåer av identitet (Gedda & Wikberg-Nilsson, 2012, s. 11).  

 

Det är intressant att notera att självständighetstrappan anger olika sorters identitet på de 

olika trappstegen, dvs. olika nivåer av identitet. Tankarna bakom denna självständighetstrappa 

indikerar att universitetets utbildningar förväntas arbeta med studenters identitet. I det 

understa steget är det fråga om studentidentiteten och på det översta om en slags professionell 

identitet.  

Gedda och Wikberg Nilsson (2012) gör ingen uttrycklig definition av vad de menar med 

begreppet identitet. Jag gör bedömningen att min definition av lärares identitet i avsnittet En 

dialogisk blick på lärares identitet i Avsnitt 3 passar väl med självständighetstrappan. De 

potentiella deltagarna i min studie har tidigare fullföljt en pedagogisk utbildning på 

universitetsnivå.  Det medför att de har såväl egna erfarenheter från universitetsstudier och 

yrkeserfarenhet, i alla fall i viss utsträckning. När mina medstudenter och jag påbörjade 

aktuell masterutbildning hade vi därmed en annan bakgrund än vad studenter på grundnivå 

vanligtvis har. I dagsläget påverkas deltagarnas professionella identitet inte bara av 

universitetsstudier utan också av praktisk yrkeserfarenhet. I anslutning till denna 

masterutbildning utvecklar mina potentiella deltagare en ny studentroll än tidigare. De betyder 

att de relaterar sin läraridentitet till studentperspektivet, dvs. de kombinerar teoretiska insikter 

via skolbaserad utbildning till yrkeserfarenheter. Det är detta som är kärnan i mitt intresse. 

MITT DELTAGARPERSPEKTIV 

För att kunna utföra min empiriska undersökning med ett deltagarperspektiv måste jag själv 

synliggöra vad mitt deltagande står för i denna studie. Jag identifierar sålunda att engagemang 

och ett internt perspektiv är två nyckelaspekter.  

Utifrån behovet att stärka samhällets roll i den vetenskapliga världen har ett deltagande 

perspektiv använts i forskning. Det har bl a inneburit att olika grupperingar såsom lekmän, 

tjänstemän och politiker, på ett eller annat vis, deltar i studier. En av de underliggande 

avsikterna med detta angreppssätt är att sätta igång deltagares engagemang (Wibeck, 2010). 
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Intresset för deltagarnas engagemang är gemensamt för den version av deltagarperspektiv 

som jag antar i mitt magisterarbete. I mitt fall handlar det inte om deltagande på en 

övergripande samhällelig nivå med fokus på t ex olika yrkeskategorier i samhället.  Min 

kontext är däremot en samhällelig institution.  Engagemang är ett sätt att belysa studenters 

roll i sin studiemiljö. Mina medstudenter och jag har erbjudits att vara delaktiga i vår 

utbildning. Jag intresserar mig, i denna studie, för vad fokus på delaktighet egentligen får för 

konsekvenser i vår lärarroll i vardagssituationer.  

Ett deltagarperspektiv förekommer även vid aktionsforskning som kan uppfattas som ett 

arbetssätt att utveckla ny kunskap utifrån en yrkespraktik. Kärnan i aktionsforskning kan, 

enligt Coghlan och Shani (2008), på ett kortfattat sätt beskrivas i termer av en dynamisk 

process som påverkas av skeendet i aktuell verksamhet. Delaktighet såsom det förekommer i 

aktionsforskning har likheter med mitt arbete i och med att bägge har ett internt perspektiv. 

Coghlan och Shani använder till och med benämningen insiderinitierad aktionsforskning för 

fokus på den interna aspekten, där förförståelse och egen erfarenhet ingår naturligt. Det 

innebär att det är de personer som till vardags har roller i en verksamhet som identifierar ett 

angeläget område utifrån praktisk erfarenhet. Det handlar om att arbeta med detta område 

med andra personer i samma verksamhet. Det betyder att aktionsforskning antar ett induktivt 

sätt, dvs. att arbetet utgår från observationer i praktiken (se Bryman, 2008). Så är inte fallet 

för min studie som, i kontrast, har strukturerats upp utifrån teorier och det som gjorts inom 

forskningen. På ett övergripande plan har jag med andra ord en typ av deduktiv inriktning 

som, förklarar Bryman, startar med teorier. Trots det gemensamma interna perspektivet kan 

deltagarperspektiv förhålla sig på varierade sätt till induktion-deduktion. För övrigt kan 

nämnas att jag inledningsvis hade ett induktivt sätt, men att preciseringen av 

syftesformuleringen resulterade i en annan vinkling, dvs. fokus på läraridentiteten och en mer 

deduktiv orientering.  
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5.  METOD 

Fokus för min magisterstudie är lärares identitetsuppfattningar i samband med 

vidareutbildning. Den empiriska studien hämtade data från studiens kontext genom 

individuell reflektion och ett reflekterande gruppsamtal där några studenter tillsammans 

reflekterade över sin läraridentitet, och hur denna har påverkats av att vara aktiva som 

studenter.  Jag analyserade den individuella reflektionen och gruppsamtalet.  

I detta avsnitt diskuterar jag först hur det dialogiska självet och narrativa idéer påverkar 

mitt analysförfarande innan jag går över till beskrivning av analysarbetet och slutligen 

studiens kvalitet inklusive etiska frågor.  

INSPIRATION AV NARRATIV ANALYS 

Mina teoretiska ställningstaganden inspireras, som tidigare nämnts, av ett dialogiskt 

perspektiv och i synnerhet idén om det dialogiska självet. Det dialogiska självet har sina rötter 

i ett narrativt tillvägagångssätt. Detta speglas i idén att självet begreppsliggörs som existens 

och kan förhandlas med hjälp av flerstämmighet (Krotofil, 2013; Salgado & Hermans 2005). 

Detta delavsnitt förklarar den funktion som ett narrativt tänkande har för mitt magisterarbete.  

Kärnan i narrativa tankegångar är att berättelser gör det möjligt att belysa upplevelser av 

både fysisk och social miljö. Narrativ analys kan behandla formen för berättandet, innehållet i 

en berättelse eller en kombination av form och innehåll (Wibeck, 2010). Silseth och Arnseth 

(2011) engagerar sig för hur människan som lärande varelse formas tvärs över olika 

positioner med en dialogisk utgångspunkt. En av tre analytiska resurser som de använder 

fokuserar just berättelser som de anser vara lämpliga för att se hur människor förbinds med 

det förflutna och det framtida. Silseth och Arnseth tänker sig att människor får olika stämmor 

från olika kontexter som skapar berättelser om sig själva som lärande individer. Akkerman 

och Meijer (2011) understryker att en analys av lärares identitet inte bara bör ta tag i nuet utan 

också t ex till gångna och framtida berättelser och till den sociokulturella omgivningen. Alsup 

(2006) tar vidare upp olika slags berättelser som kan vara intressanta för den forskare som vill 

studera lärares identitet. En av dessa har en uttrycklig koppling till familj och vänner. Heggen 

(2008a) förklarar att utveckling av professionell identitet kan sägas handla om att 

medvetandegöra sin egen yrkesroll där personliga aspekter ingår. Även om jag är på det klara 

med att det personliga spelar en avgörande roll för en enskild lärares identitetsutveckling 

begränsar jag mitt intresse till sådant som mer har med lärarprofessionen att göra, bl a av etisk 

hänsyn till deltagarna i min studie. Jag koncentrerar mig således på två kontexter där mina 

deltagande lärare befinner sig, dvs. (1) sin arbetsplats (skola) och (2) studiemiljö. Coldron och 

Smith (1999) använder uttrycket att-känna-till-sin-plats för att synliggöra identitet som 

begrepp och olika alternativa valmöjligheter.  Min tolkning är att det, för en lärares del, 

handlar om att vara medveten om sin roll på den egna arbetsplatsen och hur nya insikter 

utifrån t ex vidareutbildning, kan komma att påverka praxis. Lärare måste reflektera över sin 

roll och sin relation till andra, t ex kollegor.  

 Vilka olika perspektiv och uppfattningar genomsyrar de tankar som kan komma fram 

med ett reflekterande gruppsamtal? Jag utgår här från att ett samtal av denna typ ofta 

kännetecknas av yttranden av personlig karaktär som tar sig uttryck i en slags berättande 
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form. Wibeck (2010) framhäver just att det kan vara givande att analysera de berättelser som 

uppstår i samspelet vid fokusgruppssessioner. En narrativ idé är ett slags underliggande 

förhållningssätt till det som jag gör trots att jag inte använder livsberättelser eller 

karriärberättelser som sådana.  

STUDIENS DELTAGARE, METODVAL OCH DATAINSAMLING  

Med utgångspunkt i mitt syfte innefattar mitt datamaterial dels en individuell reflektion, dels 

ett reflekterande gruppsamtal. Den individuella reflektionen fungerade som en inledande 

aktivitet medan det reflekterande gruppsamtalet utgör mitt huvudsakliga datamaterial. 

Gruppsamtalet ifråga har karaktären av fokusgrupper som metod, men med färre deltagare 

(tre) än vad som normalt är fallet med fokusgruppsdiskussioner.  

Studiens kontext bestämmer mina förutsättningar att välja ut deltagare för min studie. 

Potentiella deltagare är de personer som även är mina medstudenter i aktuell 

masterutbildning. Antalet deltagare i min studie är tre (3). Eftersom studiens kontext är min 

egen studiemiljö har jag och studiens deltagare tidigare samarbetat med olika kursuppgifter, 

diskuterat aktuellt lärostoff och undervisningsfrågor inom ramen för vår masterutbildning. Jag 

har med andra ord en studentrelation till studiens deltagare. Under arbetet med denna uppsats 

antar jag därutöver även en annan roll som utvecklas utifrån mitt forskningsintresse. Det är 

alltså fråga om en typ av forskarroll i min egenskap som uppsatsskrivare.  

Den största delen av arbetet med denna uppsats utförde jag under vårterminen 2015. 

Under höstterminen 2014 beslutade jag mig för att skriva min uppsats med utgångspunkt i det 

delaktighetsprojekt som genomsyrar den masterutbildning som jag är en del av. Vid en av 

våra fysiska träffar på campusområdet vid Luleå tekniska universitet gav jag muntlig 

information om denna planerade orientering till mina medstudenter. Vårterminen 2015 satte 

mitt uppsatsskrivande igång ”på riktigt”. I det första steget trängde jag mig in i litteratur om 

aktuellt forskningsområde och preciserade vad jag önskade att ta fasta på i min studie. Nästa 

steg i forskningsprocessen var att bjuda in deltagare i min studie. Jag skickade således ett 

informationsbrev till mina medstudenter via mejl (se Bilaga 1). Tre av dem accepterade och 

hade möjlighet att delta i min studie.  

Jag startade min insamling av data genom att ge min studies deltagare en liten uppgift där 

de förväntades reflektera på egen hand (se bilaga 2). Deltagarna erbjöds möjligheten att 

formulera sig med varierade uttryckssätt. Via denna inledande reflektionen fick de 

följaktligen möjlighet att reflektera individuellt över hur de själva har utvecklats under 

utbildningen. Avsikten var att initiera deltagarnas funderingar om sin student- respektive 

lärarroll. Denna individuella reflektion har alltså likheter med Wibecks (2010) beskrivning av 

introducerande stimulusmaterial vid fokusgrupper som låter fokusgruppsdeltagarna reflektera 

över aktuellt intresseområde.  

Wibeck (2010) tar upp att deltagandeforskning kan anta varierade grader av delaktighet 

eller kännetecknas av skilda relationer mellan forskare och deltagare, t ex om forskaren 

överlämnar viss makt till deltagarna eller ej. I det inledande skedet med min empiriska studie 

får deltagarna delta på så sätt att deras tankar och språkbruk bestämmer utformning av 

frågeguide till det reflekterande gruppsamtalet. Vanligtvis är det, uppmärksammar Wibeck, 

forskaren som funderar ut vad en studie ska fokusera utan att reflektera över deltagarnas 
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uppfattning. Genom att frågeguiden till det reflekterande samtalet formulerades utifrån 

deltagarnas egna reflektioner var det möjligt för mig att ta hänsyn till deras erfarenheter och 

tankar. Strax efter samtalet ifråga diskuterade mina deltagare och jag mitt datamaterial och 

hur det analyseras, t ex vad som blir synligt utifrån min utvalda teori, och dess terminologi. 

Det är dock värt att notera att det övergripande upplägget i tre delar dessutom påverkades av 

de tre aspekter med lärares identitet som Akkerman och Meijer (2011) definierar. Längre fram 

i analysprocessen deltar inte mina deltagare i analysen annat än att de informerades om mitt 

analysarbete, t ex vad jag väljer att fokusera. En central anledning till att deltagarna inte 

erbjöds att delta i analysen mot slutet av arbetet är tidsaspekten, dvs. fullspäckade schemata.  

Mitt intresse för lärares identitetsskapande medför att ett reflekterande samtal lämpade sig 

väl. Deltagarna i min studie samtalade om sin yrkesroll i relation till vår masterutbildning.  

Samtalet strukturerades på liknande vis som en fokusgruppsträff med en frågeguide (se bilaga 

3). Precis som Dahlin-Ivanoff (2011) tar upp innebär fokusgrupper att deltagare kan få sina 

ståndpunkter bekräftade på samma gång som de har möjlighet att utveckla sin insikt om 

aktuellt område. Det betyder att lärarna i min studie hade möjlighet att medvetandegöra sin 

egen lärarroll, och sin professionella identitet, genom att tillsammans reflektera över sin 

lärarroll i relation till sin studentroll. En viktig målsättning med fokusgruppssamtal är att 

komma åt det meningsskapande som uppstår (t ex Dahlin-Ivanoff, 2011; Wibeck, 2010). Med 

andra ord lämpar sig fokusgruppmetoden väl med min dialogiska utgångspunkt.   

Mitt reflekterande samtal genomfördes online via Adobe Connect. Huvudorsaken till 

detta val var att deltagare, som är geografiskt spridda, har lättare att ta sig tid till en 

samtalssession när de inte behöver förflytta sig fysiskt till en mötesplats utan kan använda 

egen dator på valfri plats. Detta är en aspekt som Bryman (2008) uppfattar som en fördel med 

fokusgrupper online. Bryman betonar att en nackdel med fokusgruppsträffar kan vara att det 

kan vara svårare att finna ett smidigt samtalsflöde än offline. Även om samtal via Adobe 

Connect kan upplevas som konstlade har deltagarna i min studie fått använda Adobe Connect 

under masterutbildningens gång. Adobe Connect, som kommunkationsverktyg, är något som 

de är förtrogna med.  

Vissa forskare förordar, förklarar Bryman (2008), att gruppdeltagarna inte känner 

varandra sedan tidigare medan andra tvärtemot uppfattar det som någonting positivt att 

deltagarna redan känner varandra. Mitt deltagande perspektiv medförde att jag, under alla 

omständigheter, måste vara medveten om att vi har en viss relation sedan tidigare som kan 

komma att påverka samtalet. 

TRANSKRIPTION  

En forskare kan, enligt Wibeck (2010), välja olika sätt för bearbetning av fokusgruppsdata.  

Jag använde ett av dessa sätt, nämligen transkription. Jag dokumenterade det reflekterade 

gruppsamtalet med ljudupptagning. Wibeck påpekar betydelsen av att forskaren reflekterar 

över hur noggrann denne behöver vara. Hon beskriver tre nivåer, med avseende på just 

noggrannhet. Wibeck förklarar att den mest noggranna varianten fokuserar samtalets struktur 

och detaljer som t ex längden på pauser. En detaljnivå leder till att det går åt mycket tid till att 

transkribera data. För att processen inte ska behöva vara så tidskrävande föreslår Wibeck, som 

jag uppfattar det, en utmärkt kompromiss för den som önskar att beakta innehåll såväl som 
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struktur i samtal. Denna kompromiss handlar om att hela samtalet inte behöver transkriberas i 

minsta detalj från början. När jag transkriberade gruppsamtalet gjorde jag först en ordagrann 

transkription som inte är fullt så noggrann, dvs. markerade inte skratt, ironi, om någon talar 

högröstat etc. Jag kunde sedan gå tillbaka till ljudinspelningen för att transkribera episoder 

mer detaljerat. Med min fokusering på identitetsskapande utifrån flerstämmighet analyserade 

jag t ex användningen av pronomina. Då är det värdefullt med en detaljerad transkription. Jag 

analyserade endast den verbala kommunikationen i det reflekterade gruppsamtalet och inte 

icke-verbala signaler.  

ANALYSPROCESSEN  

Arbetsgången vid min analys organiserades utifrån idén om flerstämmighet som 

analysverktyg efter Aveling, Gillespie och Cornish (2014). De har uppfattningen att det har 

utförts insiktsfulla analyser av flerstämmighet tidigare men att många inte har varit tillräckligt 

utarbetade. Det som ofta saknas, enligt dem, är den sociokulturella kontextens betydelse. 

Aveling et al. lyfter därför fram idén att inte endast observera samspelet i sig. Fokus på 

flerstämmighet utifrån dialogiska tankegångar bör alltså, menar Aveling et al., inte bara 

handla om samspel utan också om ursprunget till de olika positioneringarna, dvs. kontexten. 

Jag modifierade deras upplägg för min studies villkor.  

En analysprocess av flerstämmighet, såsom Aveling et al. (2014) definierar den, baseras 

på tre nyckelbegrepp: 

1. Självets stämmor, jagpositionering: Aveling et al. lägger tyngd på att en 

jagposition skapas utifrån såväl sociala relationer som kontexten ifråga och att 

jagpositioner kan vara i konflikt med varandra; 

2. Andras stämmor, de inre andra: Utgångspunkten är att ”Inre andra” omfattar 

verkliga andra (dvs. andra personer), tänkta eller generaliserade andra (t ex min 

gemenskap), eller diskurser.  

3. Samspelande stämmor: Detta nyckelbegrepp behandlar hur självet och andra kan 

samspela. Aveling et al. uppmärksammar att samspelen ifråga inte pågår på 

neutral nivå. Dialog med faktiska andra betecknas heterodialog. Dialog mellan 

stämmor inom självet betecknas autodialog. 

Min analysprocess kan delas in i två faser som, var och en, är viktiga för slutprodukten. 

Faserna är sammantaget väsentliga för insikt lärares identitet i termer av jagpositioneringar.  

Fas 1: Fokus på deltagarnas identitetsuppfattning  

Fas 1 organiserades utifrån jagpostionering och idén om de inre-Andras stämmor som utgör 

de två första stegen i Aveling et al (2014). Jag modifierade deras upplägg på så sätt att inte 

endast multiplicitet är en del av identitetsbegreppet utan därutöver också Akkerman och 

Meijers (2011) aspekter om diskontinuitet och det socialas betydelse för en individs identitet.  

I likhet med Aveling et al. (2014)  startade jag, i Steg 1, med analys av jagpositioner. Det 

betyder att jag beaktade indirekta berättelser om olika roller som individer antar, eller kan 

anta i olika kontexter. Det innebär att jag identifierade jagpositioner. Jag bestämde således 

från vilka jagpositioneringar som deltagarna egentligen talar från, dvs. identifiering av 
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pronomina såsom när någon talar för gruppens räkning eller possessiva pronomen i första 

person. Eftersom det kan vara svårt att avgöra vilken jagpositionering som faktiskt återspeglas 

i ett visst yttrande är det, förklarar Aveling et al., möjligt att identifiera fler än endast en 

jagpositionering till ett och samma yttrande. Det yttrande som behandlar samma 

jagpositionering beskrivs på formen ”jag-som-x”. Aveling et al. ger exempel från en specifik 

studie om hur unga greker och grekcyprioter utvecklar sin identitet i den Londonmiljö där de 

bor. De förklarar att deltagaren Adem relaterar till sig själv som ”Jag-som-turkisk” utifrån 

pronomina vi och jag och utifrån uttryckta synsätt och attityder, t ex ”Jag tillhör mer än den 

turkiska kulturen” och ”Jag är inte engelsk”. Denne Adem relaterar dessutom till sig 

själv ”Jag-är-mänsklig” och ”We are all one”.  I min studie uttalade dock inte deltagarna 

ordagrant ”Jag är lärare”. Jag bestämde däremot jagposition utifrån vad pronomenet jag syftar 

till idémässigt. En av deltagarna uttryckte sig, som ett exempel, så här: ”Jag tycker att mitt 

arbete och min roll och den jag är på mitt arbete har förändrats jätte jättemycket faktiskt”. 

Deltagaren tar här upp sin utveckling i arbetet. Det är då underförstått att det är 

lärarprofessionen som avses i och med att jag vet att deltagaren är lärare. Gillespie och 

Cornish (2014) förespråkar att den generella frågan om aktuell kontext bör preciseras för 

analys av meningsskapande. Jag ställde här deras fråga ”Finns det överlappande kontexter?”. 

Denna fråga synliggör motsägelser och spänningar mellan yttranden (se Gillespie & Cornish, 

2014).  

Jag beaktade därefter lärares identitet via de inre-Andras stämmor, dvs. Steg 2 i Aveling 

et al. (2014). De inre-Andra kommer till uttryck med ett inifrånperspektiv, tillsammans med 

jaget. Aveling et al. poängterar att det kan vara svårt att avgöra ursprunget till stämmor och att 

detta leder till en iterativ process och eventuellt kompletterande källor. Jag avgränsade min 

analys till deltagarnas gemensamma kontext, dvs. som studenter i en masterutbildning. I detta 

läge inspirerades jag dessutom av Akkerman och Meijer (2011). Steg 2 organiseras på samma 

sätt som Akkerman och Meijers beskrivning av lärares identitet, dvs. Multiplicitet och enhet, 

Diskontinuitet och kontinuitet samt Social och individuell. Denna indelning motsvarar i stort 

de tre temaområdena i frågeguiden, dvs. Olika perspektiv, Kulturell kontext samt 

Mellanmänskliga relationer.  

I den första delen i Steg 2 fokuserade jag att en individ kan ha olika uppfattningar med 

utgångspunkt i flerstämmighet (Aveling et al, 2014). För att analysera multiplicitet och enhet 

inspirerades jag av Aveling et al. och identifierade de inre andra genom att markera alla 

namngivna andra pronomen i tredje person samt pronomina han/hon, hans/hennes osv. Jag 

beaktade även pronomenet ”man” som deltagarna också använder. Det återger hur en 

formulering tillskriver en viss person (vissa personer). Därefter beskrev jag följande aspekter 

med ord: (1) direkta stämmor och indirekta stämmor, (2) vem som ett yttrande riktas till, och 

(3) vilka Andra som ingår, och vem som tilltalas. Aveling et al. ger exempel från ovan 

nämnda studie där de andra för Adems del inkluderar Adems moster/faster, skolkamrater och 

cyprioter/grekcyprioter. I min studie utgjordes de andra framförallt av författare till litteratur 

(inklusive kurslitteratur), medstudenter och universitetslärare i masterutbildningen. Aveling et 

al. understryker att det kan vara berikande att vända sig till andra data, t ex till litteratur om 

aktuellt ämnesområde. Ett inifrånperspektiv behandlar vad det är som en individ vill uttrycka 

och relaterar, som jag betraktar det, till Gillespie och Cornishs (2014) övergripande 

frågeställningar om vad personen ifråga gör respektive vem som tilltalas. Jag ställde deras tre 
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preciserade frågor om det förstnämnda av dessa: ”Vad föranleder yttrandet?” Om det inte 

explicit framgår vad som triggar yttrandet ställde jag frågan ”Vilka möjliga alternativ 

framläggs?” för att finna vad som antyds i samtalet. För fokus på den, eller de, som tilltalas 

ställde jag Gillespies och Cornishs fråga ”Vad har tagits för givet angående publiken?” (se 

Gillespie & Cornish, 2014).  

Den andra delen i Steg 2 behandlar deltagarnas erfarenheter från masterutbildningen. 

Fokus ligger på deltagarnas handlingar som en del av skilda kontexter. Kontexten utgör ett 

viktigt moment med idén om diskontinuitet/kontinuitet vad gäller lärares identitet (se 

Akkerman & Meijer, 2011). För att kunna belysa begreppet kontinuitet ställde jag en fråga 

som inspirerades av Akkerman och Meijer: På vilket sätt växlar deltagarna mellan sina 

jagpositioner?   

Slutligen tar den tredje delen i Steg 2 upp att den sociala miljön har betydelse för en 

individs identitetsutveckling.  I linje med Akkerman och Meijer (2011)  påverkas identiteten 

av en individs positionering. Med inspiration av deras idéer ställde jag frågan: På vilka sätt 

kan jagpositioner grundas i generaliserade andra, som t ex gemenskaper?  

Fas 2: Fokus på kontexterna Universitet och Arbetsplats 

Denna fas lägger vikt vid jagpositioner i förhållande till kontexter. När jag, i Fas 1, 

analyserade yttranden på detaljnivå utgick jag från yttranden i förhållande till de olika 

deltagarnas kommentarer och hur olika deltagares kommentarer sammanlänkades 

sinsemellan. Intentionen med Fas 2, i kontrast, är att fokusera yttranden i sig och innebär att 

jag inte längre lade tyngd på deltagarna som individer.  

Detta steg inbegriper det tredje och sista steget som Aveling et al (2014) redogör för, dvs. 

samspel mellan stämmor inom självet. Min fokusering var hur lärarna förflyttar sig mellan två 

olika kontexter Universitet respektive Arbetsplats utifrån jagpositioner. Jag beaktade en av de 

aspekter som Aveling et al. känner igen, nämligen samspelet mellan jagpositioneringar. Det 

innebär att jag fokuserade innehållet i de yttranden där dessa jagpositioneringar ingår. Min 

analys behandlade dels innehållet i olika yttranden, dels jagpositioner, där min strävan var att 

komma bortom det individuella. Jag intresserade mig särskilt för hur innebörden och 

argumentationen i yttranden samspelar i aktuell konversation (jmf., Marková, Linell, Grossen 

& Salazar Orvig, 2007).  Min slutgiltiga analys presenteras i Avsnitt 6.  

Kommentarer 

De yttranden som citeras i Avsnitt 6 har valts ut för att illustrera jagpositioner och 

gränsöverskridning med hänsyn till de två kontexterna Universitet och Arbetsplats. Jag 

beskriver då yttrandena på detaljnivå. Som ett steg för att undvika en individnivå har jag 

inkluderat yttranden från samtliga deltagare i studien. Jag väljer vidare att inte ge namn åt 

mina deltagare i denna slutprodukt. Utdragen består av olika yttranden som benämns med 

versaler i alfabetisk ordning som de återges i texten. Även om jag har ”övergett” ett 

individperspektiv innebär det inte att jag explicit diskuterar yttranden på en kollektiv nivå.  

Tänk på att jag i Fas 2 analyserade yttranden utan att associera till den deltagare som fällt det 

aktuella yttrandet. När jag beskriver jagpositioner och gränsöverskridning, gör jag min 

tolkning utifrån det jag urskiljer vid min dataanalys.  
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Resultatet av analysen av de två kontexterna Universitet och Arbetsplats fokuserar vad 

som kännetecknar de jagpositioner som jag identifierade i Fas 1. Det betyder att denna del 

organiseras på följande vis. Utgångspunkten är utvalda och citerade meningsutbyten. Jag 

beskriver först kortfattat innehållet i dessa. Därefter baseras mitt resonemang på de aspekter 

som jag bearbetade vid datanalysen enligt ovan angivna process. Med andra ord grundar sig 

min presentation av de två kontexterna ifråga på de frågor som jag använde mig i 

analysarbetet.  

DEN EMPIRISKA STUDIEN OCH KVALITET 

En vanlig åsikt bland forskare är, enligt Miles, Huberman och Saldaña (2014), att det tolkande 

inslaget i kvalitativ bearbetning medför att det inte går att fastslå kvalitetskriterier för 

kvalitativ forskning. De påpekar exempelvis att resultat av en analys av en social arena kan 

presenteras på varierande sätt och att det är viktigt att ha i åtanke att det visst är möjligt att 

bedöma en forskares arbete. Stenbacka (2001) förklarar att god kvalitet i kvalitativ forskning 

handlar om att kunna beskriva hela forskningsprocessen på ett adekvat och ingående sätt.   

När jag här beaktar kvalitet i anslutning till den empiriska delen av min studie baseras 

min beskrivning av analysprocessen på Stenbackas (2001) begrepp. Det första begreppet 

berör giltighet. Giltighet innebär dels att studiens deltagare har valts på ett sådant sätt att de 

utvalda deltagarna utgör en del av det område som studeras, dels att deltagarna får komma till 

tals obehindrat. Deltagarna i min studie gavs, vid insamling av data, möjlighet att uttrycka 

tankar om sin egen utveckling och fick då delge sina tankar fritt. För övrigt samtalade jag, 

under informella former, om dataanalysen med studiens deltagare. Jag berättade hur 

analysförfarandet gick till och att jag fokuserade analys av yttranden, dvs. att jag inte följer 

hur de, som individer, utvecklas.  

Stenbackas (2001) andra begrepp är en grundlig beskrivning av hela forskningsprocessen, 

med fokus på intersubjektivitet. Som ett sätt att avstämma hur andra uppfattar mitt arbete har 

jag fått respons från både handledare och medstudenter på en tentativ analys av mitt arbete. 

Jag fick en föreställning om hur de tolkar min analys och om mitt urval av utdrag var lämpligt 

för resultatredovisningen, dvs. Avsnitt 6. Det medförde att jag kunde modifiera min analys 

med hänsyn till kommentarer och synpunkter. Ett märkbart exempel är den övergripande 

strukturen i Avsnitt 6. Denna struktur inspirerades av en diskussion om innebörden i 

gränsöverskridning där sambanden mellan de olika kontexterna klargjordes.  

Fokus för det tredje begreppet handlar om generaliserbarhet. Värt att notera är att min 

studie omfattar få (tre) deltagare. Går det då att dra långtgående slutsatser? Här måste vi 

komma ihåg att det, i statistisk bemärkelse, inte går att generalisera resultat från 

fokusgruppsmöten (jmf, Wibeck, 2010). Tänk dessutom på att ett dialogiskt tankesätt bl a 

bygger på att själva kontexten är av betydelse för meningsskapandet. Det antyder att sociala 

skiktningsdimensioner (t ex etnicitet, genus, ålder och socioekonomisk tillhörighet) påverkar 

samspel. Det är ett tecken på svårigheten att generalisera resultatet från en studie som denna. 

Min magisterstudie kan däremot ge en annan typ av bidrag till vår insikt om lärares identitet, 

dvs. en djupare förståelse om vad som karakteriserar lärares uppfattningar av sin profession. 

Stenbacka (2001) förklarar att generaliserbarhet kan ha en annan betydelse inom kvalitativ 

bearbetning än vad begreppet vanligtvis har i kvantitativ forskning där generaliserbarhet är att 
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kunna göra generella överföringar till exempelvis en annan grupp av människor. Med 

analytisk generalisering menar Stenbacka att det generaliserande draget är en diskussion om 

empirin, t ex hur det går att söka förståelse för människors beteende. Hon nämner att det är 

värdefullt med ett strategiskt val av deltagare i en studie. För min del handlar det om att sätta 

in mitt resultat i ett större sammanhang. Detta speglas i min övergripande ambition i 

syftesformuleringen under Syfte och frågeställningar i Avsnitt 1, dvs. att relatera lärares 

identitetsuppfattning till professionsutveckling och dess villkor. Det ledde till att jag kunde 

koppla ihop professionell identitet via de två kontexterna.  

Den fjärde och sista av Stenbackas (2001) begrepp är noggrannhet, dvs., att kunna 

redogöra systematiskt och noggrant för hela forskningsprocessen, där samspelet med 

verkligheten är en viktig faktor. Jag har tänkt på att uttrycka mig klart och tydligt. Exempel är 

delavsnittet Analysprocessen där jag förklarade hur jag strukturerar upp analysarbetet med 

hjälp av utvalt analysverktyg.  

ETISKA ASPEKTER  

Etiska ställningstaganden av olika karaktär måste genomsyra en forskningsprocess. Det är 

särskilt viktigt då insamling av data inbegriper människor. I linje med detta identifierar Tracy 

(2010) att det finns olika slags etik i samband med kvalitet i kvalitativ forskning.  Min 

diskussion om etik relateras här till Tracys indelning: situerad etik, relationell etik, 

proceduriell etik och utåtriktad etik (exiting ethics).  

Oliver (2003) lyfter fram reflektion över etiska frågeställningar redan i ett initialt skede 

av arbetet med en studie inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. När jag ringade in vad 

jag önskade att studera fanns ett etiskt element med i processen. Jag har nämligen hela tiden 

varit medveten om att jag fokuserar en verksamhet ur ett deltagarperspektiv. Med en etisk 

utgångspunkt valde jag kategoriskt bort att analysera mina deltagares personliga utveckling, 

som eljest brukar utgöra en väsentlig del i studier ur dialogiska perspektiv. Fokus på det 

personliga kan kanske lätt avslöja identiteten av deltagarna i och med att jag skulle beröra 

personliga erfarenheter, t ex deltagarnas yrkesbakgrund och olika situationer de hade erfarit. 

Min tanke var att en kollektiv nivå kunde bida till en anonymersering.  Jag bestämde mig för 

fokus på lärares identitetsskapande på en kollektiv nivå. Det framgår av informationsbrevet 

till potentiella deltagare (se Bilaga 1) att jag då använde ordet kollektiv i syftesformuleringen. 

Eftersom endast tre av de tillfrågade lärarna i slutändan hade möjlighet att delta i min studie 

tog jag senare bort termen kollektiv. Även om jag inte diskuterar mina deltagares kollektiva 

uppfattningar undviker jag att beskriva en individuell utveckling. Observera att jag analyserar 

yttranden, och inte olika deltagares uttalanden. Som jag nämnde tidigare namnger jag inte 

studiens deltagare. Detta kanske kan upplevas som en detalj, men är kritiskt i anslutning till 

ett etiskt ställningstagande. Eftersom det inte framgår vilka yttranden som hör till en och 

samma deltagare är det ett steg av anonymiseringsprocessen. Det är ett sätt att få distans 

mellan yttrande och deltagare.  Jag berättar för mina deltagare att jag analyserar yttranden 

som sådana och inte dem som deltagare.  Denna typ av etik grundar sig i den specifika 

situation som jag befinner mig i, Tracys (2010) term för detta är situerad etik. På samma gång 

signaleras det hon kallar för relationell etik, dvs. förhållandet som forskaren har gentemot 

medmänniskor (deltagare).  
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Många författare, däribland Nyström (2009) poängterar att fokus på enbart de två 

kontexterna universitet och arbetsplats ger oss en alltför snäv bild av yrkesidentitet eftersom 

personliga faktorer av olika slag är betydelsefulla. Även om jag själv bedömer att det 

personliga har stor inverkan på individers professionella identitet väljer jag medvetet att 

undvika alltför personliga saker i min studie. Här är det fråga om relationella aspekter, dvs. 

relationell etik. 

En forskares ageranden gentemot de deltagare som deltar i studier är av stor vikt.  Oliver 

(2003) uppmärksammar att det inte är önskvärt att forskare förväntar sig svar direkt när denne 

tillfrågar potentiella deltagare om deltagande i en specifik studie. Potentiella deltagare bör, 

poängterar han, få möjlighet att reflektera över sitt beslut om deltagande i studier. Med ett 

analogt resonemang gav jag mina medstudenter besked om att jag planerade att utföra en 

magisterstudie inom ramen för det delaktighetsprojekt som genomsyrar vår masterutbildning. 

Detta gjorde jag innan själva uppsatsarbetet påbörjades. Potentiella deltagare kanske, enligt 

Oliver, kan känna sig tvingade att tacka ja utan reflektion fast de egentligen inte vill. Han 

menar att potentiella deltagare särskilt kan få denna känsla då de känner forskaren sedan 

tidigare, såsom fallet är för mig och min studie. När jag senare hade preciserat vad jag avsåg 

att studera skickade jag ett informationsbrev via mejl till alla mina medstudenter i 

masterutbildningen. Det medför med andra ord att de får tid att tänka igenom om de ville 

delta eller ej.  

När insamling av data innebär kontakt med människor måste en forskare ta hänsyn till de 

olika kriterier, eller krav, som Vetenskapsrådet (2002) presenterar, dvs. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav är därför en 

integrerad del av mitt etiska förhållningssätt under magisterarbetet. Jag är således exempelvis 

tydlig med att deltagandet i min studie sker på frivillig basis och att deltagare kan avbryta sitt 

deltagande närhelst de så önskar, utan att förklara varför. Detta är med andra ord ett tecken på 

en slags proceduriell etik med Tracys (2010) nomenklatur. Detta begrepp handlar nämligen bl 

a om att deltagare i vetenskapliga studier måste vara medvetna om vad deltagandet kan få för 

konsekvenser inklusive frivillighetsaspekten. Här ingår även att deltagarna får reda på att inte 

vemsomhelst kan få tillgång till rådata. Vi har för övrigt under utbildningens gång diskuterat 

etik. En av kurserna behandlade bl a aktionsforskning ur ett deltagarperspektiv. Vi 

diskuterade då etiska ställningstaganden med att forska i egen praxis. Jag bedömde därför att 

det inte var helt nödvändigt för mig att explicit hänvisa till Vetenskapsrådet (2002) i 

informationsbrevet till potentiella deltagare.  

I likhet med Oliver (2003) uppfattar jag att det är ett värde med att forskare på ett 

medvetet sätt funderar över hur de benämner de människor som förser forskaren med data. 

Jag har valt att uteslutande använda beteckningen deltagare. Termen deltagare 

uppmärksammar att det är någonting som görs tillsammans med deltagarna ifråga. Ett 

exempel är att jag beaktade deltagarnas individuella reflektion för min formulering av 

frågeguiden. Jag tog hänsyn till deltagarnas erfarenheter. Eftersom jag i denna uppsats 

använder just beteckningen deltagare influerar detta val dem som läser denna text. Tracy 

(2010) inför benämningen utåtriktad etik om hur forskning presenteras, även om forskare inte 

kan veta hur texten verkligen tas emot av en publik.  
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6.  RESULTAT 

Lärares identitet, såsom det tar sig uttryck i det reflekterande gruppsamtalet, speglar ett 

samspel mellan två olika kontexter: Universitet och Arbetsplats. I detta avsnitt presenterar jag 

resultatet av min analys av lärares uppfattningar av identitet utifrån idén om flerstämmighet. 

Resultatet visar på två skiftande roller bland studiens deltagare: student- respektive 

lärarrollen, och att deltagarna växlar mellan dessa. Dessa två roller utgör exempel på de två 

huvudsakliga jagpositioner som jag identiferar i datamaterialet: jag-som-student respektive 

jag-som-lärare. För närmare fokus på dessa jagpositioner analyserar jag olika yttranden i det 

reflekterade samtalet.  

Det här avsnittet organiseras på följande vis. Jag inleder med en sammanfattande 

beskrivning av vad som framgår av den inledande individuella reflektionsuppgiften. Därefter 

övergår jag till analys av olika yttranden i det reflekterande gruppsamtalet. Jag redogör först 

för de två kontexterna Universitet och Arbetsplats var för sig och behandlar jagpositioner i 

respektive kontext. Sedan uppmärksammar jag hur det är möjligt för lärare att förflytta sig 

mellan dessa kontexter, dvs. att kunna agera som gränsöverskridare.  

Observera att mitt deltagarperspektiv av och till framträder explicit i analysen. Det 

betyder att jag relaterar till aspekter inom utbildningens ram som främjar analysen. När jag, i 

detta avsnitt, skriver ned delar av det reflekterade gruppsamtalet använder jag (1) 

markeringen /…/  för utelämnade formuleringar, (2) markeringen […]  då jag byter ut 

personnamn eller uttryck som kan röja identiteten på deltagaren och (3) tre punkter … för 

pauser i yttrandet. Mina utdrag består av olika yttranden som betecknas med versaler i 

succesiv alfabetisk ordning, dvs. en deltagare i studien kan ha fällt flera yttranden som tas 

upp. För att underlätta för läsaren använder jag, i mina utdrag, en språkstil som ligger nära en 

sedvanlig skriftform, t ex skriver jag ”de” och ”dem” i stället för det talspråksaktiga ”dom”.  

OM NYA INSIKTER VID MASTERSTUDIER  

Den individuella reflektionen visar att deltagarna har påverkats av de nyvunna insikter som de 

har gjort från sina egna masterstudier. Det handlar bl a om reflektionens funktion för dels 

konkret lärararbete, dels att kunna utveckla tankar och uppfattningar, t ex teoriers betydelse 

för skolverksamheten.  

Av deltagarnas egna formuleringar framgår det att en masterutbildning kan hjälpa till att 

utveckla lärares reflektion över sitt arbete. Att reflektera systematiskt och tydligare med 

lärarkollegor är nämligen någonting som nämns. Erfarenheter av utvecklingsarbete i 

praktiken, t ex utifrån kunskap om aktionsforskning, kan också uppfattas som berikande. Värt 

att notera är att aktionsforskning kan uppfattas som ett tecken på ett intresse för en teoretisk 

förankring av vardagsarbete. Innebörden i aktionsforskning som begrepp kan konnotera just 

en sådan koppling. Den individuella reflektionen indikerar att egna studier stimulerar 

uppfattningar av sig själv som lärare. Det kan t ex handla om att uppfattningar och 

ställningstaganden kan knytas an till olika teoretiska tankar eller till insikt om att läraren själv 

måste komma underfund med hur vetenskapliga idéer kan anknytas till eget vardagsarbete.  

Jag vill särskilt poängtera att den individuella reflektionen återger att det finns 

beröringspunkter mellan studier och egen yrkesverksamhet, dvs. mellan kontexterna 
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Universitet och Arbetsplats. Dessutom indikeras det att deltagarna fungerar som en 

gränsöverskridare mellan de två kontexterna. Men, vad innebär det att vara gränsöverskridare, 

egentligen? Vad möjliggör gränsöverskridning för lärares meningsskapande?  

KONTEXTEN UNIVERSITET 

Eftersom lärarna i min studie är studenter i en masterutbildning i utbildningsvetenskap 

identifierar jag dem som ”studenter” i kontexten Universitet.  Denna roll tar sig uttryck 

genom jagpositionen jag-som-student.  

Jag analyserar, i detta delavsnitt, yttranden där det primära perspektivet är studentrollen, 

eller jag-som-student, medan lärarrollen, eller jag-som-lärare, har en underordnad betydelse i 

sammanhanget. När jag redovisar analysen av olika jagpositioner utgår mitt resonemang från 

ett antal olika utdrag som omfattar yttranden. Jag vill påminna om att min presentation 

baseras på de frågor som vägledde min bearbetning av data.  

Jag-som-student 

Det reflekterade gruppsamtalet behandlar erfarenheter som student utifrån olika perspektiv. 

Rollen som student kan bl a urskiljas när deltagarna diskuterar kurslitteratur i 

masterutbildningen ur ett lärarperspektiv. Detta framgår i följande utdrag:  

A: /… / Jag tycker att många utav litteraturen som vi har läst har varit jättegivande. Jag tycker att… Jag 

tänker genast på de här som som har reflektion som ett medvetet förhållningssätt å göra. Jag tänker på 

[författare] heter han kanske… Och jag tänker på [författares bok] också. Där man fick tips och idéer 

om hur man kan jobba… med reflektion på ett medvetet sätt. Det tyckte jag var inspirerande… Och det 

har jag haft jättestor nytta av också…  

Moderator: Mmm …   

B: Jag kan hålla med, [deltagare]… Eh, och sen så tycker jag också att de här böckerna vi läste i första 

kursen [författare] och… Både den och [författare] egentligen har haft betydelse fast det är mer på… 

den är inte nåt som man handgripligen … Den erbjuder inte några metoder så men jag kan tycka att den 

haft betydelse för mig i min yrkesroll i hur jag ser på utbildning och så för jag kan teoretisera kring det 

på ett annat sätt.    

… 

C: /… / Ja, jo jag sa att [författares bok] om skolan att den väckte lite tankar om utbildning 

överhuvudtaget. Speciellt [för den utbildningsnivå som deltagaren ifråga är verksam i]. Jag säger som 

du [deltagare] att de första böckerna har ju påverkat en men kanske mera på ett djupare plan… Och det 

är ju böcker som jag känner… de kommer jag nog läsa lite till i senare också… 

Denna konversation om givande litteratur berör idén om lärares reflektion, dvs. ett 

område som har behandlats i olika kurser i aktuell masterutbildning. Kärnan i yttrande A tar 

upp praxisnära tips för undervisning. Innehållsmässigt bygger yttrande B vidare på det som 

behandlades i yttrande A med hjälp av formuleringen ”… och sen så tycker jag också att de 

här böckerna vi läste…”. Yttrande B lägger till en teoretisk kommentar till de praxisnära 

tipsen som ingår i yttrande A. Yttrande B värdesätter att få en teoretisk koppling, dvs. 

bakomliggande tankar till lärares vardagsarbete.  Yttrande C förstärker yttrandet i B om 

värdet med en teoretisk förankring för skolvardagen. 
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Observera att yttrande B innebär en användning av ”jag” i ”… tycker jag …” dvs. en egen 

utgångspunkt. Därefter följer ett annat pronomen, nämligen ”vi”. Av sammanhanget att döma 

handlar det underförstått om ”vi som studenter” i och med att deltagaren talar om kursböcker 

som läses. Yttrande C anknyter till påståendet ovan, och refererar till samma böcker: ”Jag 

säger som du, [deltagare], att de första böckerna har ju påverkat en, men kanske på ett djupare 

plan”. Idén om ”jag-som-student” framgår i yttrandena B och C. Även om formuleringen i 

yttrande C berör studentrollen, är det delvis en annan infallsvinkel där studentrollen indirekt 

relateras till någonting annat, en sociokulturell aspekt ty formuleringen är ”på ett djupare 

plan”. Detta indikerar att yttrande B och C utgår från en studentroll, dvs. jag-som-student.  

Ovanstående utdrag berör det lärostoff som har ingått i masterutbildningen, t ex 

reflektion. Yttrande A inkluderar författare i kurslitteraturen utan att precisera vad (innehållet) 

dessa tar upp, författarnas uppfattningar, perspektiv, etc. Detta är ett tecken på yttrandet utgår 

från att publiken har tagit till sig vad de namngivna författarna representerar i denna situation. 

Masterutbildningens aktiviteter medför med andra ord att studenterna utvecklar en gemensam 

referensram, inklusive gemensam terminologi. Liksom yttrande A nämner också yttrande B 

olika författare som har bearbetats i masterutbildningen. Inte heller yttrande B anger vad 

författarna för fram för idéer, dvs. även yttrande B omfattar indirekta stämmor där åhörarna 

förväntas känna till vad (innehåll, uppfattningar, perspektiv) författarna ifråga refererar till. 

Även yttrande C ger namnet på författare som har behandlats i kursaktiviteter utan att ta upp 

underliggande uppfattningar. Yttranden A, B och C utgår alltså alla tre från att publiken har 

inblick i kurslitteratur och diskussioner både offline och online inom masterutbildningen.  

Utdraget, med yttranden A, B och C, åskådliggör en reflektion i sig och inte reflektion om 

vad. För en djupare förståelse över vad som diskuteras innehållsligt är det värdefullt att 

relatera till vad som har framkommit under aktuell masterutbildning. Det indikerar att en 

individ som inte är familjär med de stämmor som formar deltagarna kan ha svårt att 

identifiera den faktiska innebörden i stämmorna, dvs. det som ingår i den gemensamma 

referensramen för masterutbildningens deltagare.  

Vid vissa tillfällen i det reflekterande samtalet uppges namnet på verk, eller författare, 

som inte finns med bland kurslitteraturen, dvs. ingår inte i deltagarnas gemensamma 

referensram. Dessa yttranden förklarar kortfattat vad litteraturen i fråga handlar om t ex 

genom att ange ämnesområdet eller säga något om författarens bakgrund. Yttranden utgår 

sålunda inte från att publiken är bekant med författarna ifråga. Gruppsamtalet omfattar med 

andra ord, dels stämmor som publiken är förtrogen med, dels stämmor, som inte ingår i den 

gemensamma basen. Det är ett tecken på att studenter, allmänt sett, har möjlighet att utveckla 

en samsyn om vissa temata samtidigt som de kan fördjupa sig i sådant som just de personligen 

finner fängslande. 

Tankar om olika perspektiv framkommer i diskussionen om mellanmänskliga relationer 

där yttranden tar upp ett positivt bemötande, t ex kamratrespons. Yttranden värdesätter 

olikheterna som framträder i utbildningsgruppen. Vid ett meningsutbyte kategoriseras den 

spännvidd av erfarenheter som existerar bland utbildningens studenter och lärare, dvs. 

studiebakgrund och lärargärning.  Följande yttrande, som formuleras allmänt, ingår i detta 

meningsutbyte, dvs. yttrande D: ”Utan andras tankar blir det inte så mycket diskussion, eller 

den för jag ju med mig själv liksom men det är ju själva poängen med att gå en utbildning är 

ju också att man kommer åt andras tankar.” Yttrande D antyder att andra människors tankar 



 

 

32 

 

stimulerar den egna utvecklingen även om idén att tänka på egen hand berörs. Yttrandet 

uppmärksammar dock att det väsentliga med utbildning är att studenter får tillgång till input 

från andra. Eftersom fokus är ”att gå en utbildning” är det fråga om jagpositionen jag-som-

student. Notera att yttrande D innehåller ett ”jag” i början av yttrandet, dvs., det är jag som 

tänker. Mot slutet kommer ”man” in i stället. Pronomenet ”man” kan tolkas på skilda sätt, 

antingen generellt eller som en synonym till jag. Om ”man” ersätts med ”jag” blir det extra 

tydligt att det, i denna situation, handlar om just jag-som-student. Ett generaliserat ”man” 

däremot antyder att uttrycket omfattar studenter generellt även om det fortfarande är fråga om 

jagpositionen jag-som-student.  

Jag-som-deltagande-student 

Karakteristiska drag för studentrollen synliggörs vid de tillfällen i det reflekterande 

gruppsamtalet då delaktighet behandlas. Ta detta meningsutbyte som ingår i en konversation 

om vikten av delaktighet i utbildningssammanhang:  

E: Jag tycker att det är två perspektiv på det. Det är att ha möjlighet att vara med och påverka sin egen 

situation och att också göra det som student. Att vilja och ta för sig… Det går ju inte att vara passiv 

utan då kräver det att du är aktiv och vill och tar för dig, tar chansen att vara med och påverka och 

utvecklas.   

F: Jag tänker att det också är någonting som skapar att man känner att man har möjlighet att påverka 

och så det är ju också som viktigt för att man ska känna att kliva in och vara den där aktiva studenten 

som det har lämnats möjlighet till tänker jag på ett helt nytt sätt än vad jag tidigare har varit med om i 

alla fall  

G: Jag håller med. Jag känner också att jag blir tagen på allvar Man har ju fått vara med tidigare också 

och vara delaktig men på nåt sätt har det inte känts lika betydelsefullt   

Yttrande E tar upp två aspekter för begreppet delaktighet: (1) att studenter erbjuds 

möjlighet att delta och (2) att studenten själv har en önskan om att delta. Yttrande F utgår från 

yttrande E och handlar om att individens egen upplevelse också påverkar 

studentdelaktigheten. Slutligen kopplar yttrande G an till yttrande F och tar uttryckligen upp 

vikten av att bli tagen på allvar. Innebörden av detta yttrande kan uppfattas som en viktig 

komponent av en individs upplevelse av delaktighet.  

Hanteringen av pronomenet ”jag” i meningsutbytet visar att ”jag” kan referera till skilda 

aspekter. Yttrande E visar på en generell beskrivning utan att hänvisa till egna erfarenheter. 

Det kan därmed vara svårt att avgöra vad ”jag” i meningen ”Jag tycker att det är två 

perspektiv på det” egentligen åsyftar. Det kan i princip vara både jag-som-student som är 

fokus i detta avsnitt. Det kan också vara jag-som-lärare. Eftersom påståendet är generellt kan 

en förklaring vara att det är ett ”jag” som inbegriper bägge rollerna, till och med ett jag-som-

människa på en slags överordnad allmän nivå. Även yttrande F startar sitt yttrande med ordet 

”jag”. En tolkning skulle kunna vara att detta ”jag” konnoterar samma sak som jaget i det 

föregående yttrandet, dvs. någonting mer överordnat. Det är viktigt att vara medveten om 

yttrandet som helhet. Notera att ”man” kommer litet längre fram i formuleringen i samma 

yttrande.  Jag bedömer att ordet ”man” som det används i just detta yttrande egentligen skulle 

kunna bytas ut mot ”jag”.  Skälet är att yttrande F använder ”man” för att uttrycka rollen som 

deltagande student och övergår mot slutet till ”jag” som pronomen. Ordet “man” medför en 
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mer generell dimension på det som uttrycks. Yttrande G innehåller både ”man” och ”jag”.  

Jag gör här samma bedömning som för yttrande F, dvs. både man och jag avser 

studentperspektivet, dvs. jag-som-deltagande-student.  

Sammantaget utgör yttrandena E, F och G en slags definition av just begreppet 

studentdelaktighet. Den indelning som presenteras i yttrande E kan fungera som en 

”grundläggande beskrivning” av innebörden i begreppet. Definitionen som de tre yttrandena 

ger tillsammans struktureras upp efter idén om studenter som aktörer. Det är en typ av 

processtänkande. Det handlar sålunda dels om eget inflytande, dels om en önskan från 

studenters sida att själva få vara delaktiga.  De två övriga yttrandena tillför upplevelsen av att 

bli erbjuden möjligheten av att vara delaktig i processen och att detta är en värdefull aspekt. 

Sammanfattningsvis tar yttrandena upp studentrollen med fokus på studentdelaktighet.  

Längre fram i det reflekterande samtalet när deltagarna behandlar delaktighetsbegreppet 

tar de upp att student(elev)delaktighet kan hjälpa till att öka elevers motivation. I ett av 

yttrandena framkommer det exempelvis att en verksamhet utan fokus på delaktighet kan få 

som konsekvens att deltagarna i fråga känner sig halvblasé. Det är värt att notera att inga 

yttranden i samtalet nämner olika möjliga situationer som studentdelaktighet skulle kunna 

erbjuda, t ex aktiviteter i undervisning eller arbete med betygskriterier. Deltagarna reflekterar 

vidare över sina egna erfarenheter av att få vara aktiva i sin studentroll i aktuell studiemiljö. 

Jag igenkänner med andra ord en underkategori jag-som deltagande-student till kategorin jag-

som-student. 

Beskrivningen av studentdelaktighet i yttrande E formuleras utan explicit koppling till 

andras tankegångar eller definitioner, dvs. namngivna andra saknas. Detsamma gäller för 

yttranden F respektive G. En viktig fråga blir då: Hur kan denna beskrivning förklaras? En 

möjlig förklaring kan baseras på deltagarnas egen erfarenhet från masterutbildningen. 

Yttrande E vänder sig till deltagarna i samtalet med gemensam referens. Det gör att publiken 

tolkar uttalandet utifrån sin egen masterstudenterfarenhet. Ett illustrativt exempel är 

deltagarnas konversation om att själva söka artiklar (texter) av eget intresse. Eget 

artikelsökande kan betraktas som studentdelaktighet i den bemärkelse att det är studenten 

själv som väljer innehållsinriktning som denne personligen är intresserad av.  Ett av yttranden 

om detta ämnesområde betonar särskilt att möjligheten att göra eget litteraturval är berikande 

för det egna lärandet. Vid ett annat tillfälle under samtalet återkommer deltagarna till liknande 

tankar där ett yttrande tar upp att medbestämmande leder till delaktighet i undervisningen. Det 

indikerar att studenters möjlighet att själv få bestämma litteratur i kursaktiviteter skapar ett 

engagemang som på sikt stimulerar lärprocessen i stort. En annan möjlig förklaring har en 

mer samhällelig vinkling. De deltagande lärarna arbetar i den svenska skolan. Det betyder att 

stämmor, eller uppfattningar, perspektiv etc., kan ha sitt ursprung i den svenska 

utbildningsdiskursen, t ex aktuella styrdokument, policy-arbete och den offentliga skol- och 

utbildningsdebatten.  

Jag-som-del-av-en-studentgrupp 

Känslan av gemenskap bland masterutbildningens studenter kan exempelvis urskiljas i 

samband med en diskussion om samspel i utbildningen. Jag utgår från följande formuleringar:  
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H: Att vi har haft så stor … att vi är så olika men det har ju också varit väldigt olika hur vi deltagit och 

samverkat och liksom intagit de olika rummen. 

I: Och deltagit framförallt … vi har ju … Ja, man har ju som en liten kärngrupp höll jag på att säga och 

sen är det några som är lite så där på sidan om, av kanske egen fri vilja att man satt sig på sidan om 

eller att man har olika saker i livet som gör att man inte kan delta lika mycket. Det vet ju vi inte. 

När deltagarna reflekterar över samspel i masterutbildningen kommer de in på 

gruppkänslan. Dessförinnan har tankar om relationen mellan lärare-student ventilerats och 

beskrivs som jämspelt. Sammanhanget för yttrande H är en diskussion som lägger tyngden på 

varierade bakgrunder. Yttrandet ifråga lyfter fram hur värdefullt det är att vi studenter har 

olika inriktningar i såväl pedagogisk utbildning som yrkeserfarenhet. Yttrande H för 

diskussionen vidare genom att beröra delaktighet. I det här fallet associeras delaktighet med 

idén om ”att inta olika rum”. Yttrande H kan uppfattas som en övergång mellan förgående 

ämne om bakgrundsfaktorer och delaktighet i yttrande I. Yttrande I använder ordet kärngrupp 

för att förklara hur studentdelaktighet omsätts i praktiken. Ordvalet antyder att studenterna 

känner att de tillhör en grupp.  

Yttrande H och I sammantaget indikerar en subidentitet till jag-som-student, nämligen 

jag-som-en-del-av-en-studentgrupp. Yttrande H innehåller pronomenet ”vi”.  Utifrån yttrandet 

i sig går det inte helt bestämt att avgöra vilka detta ”vi” refererar till även om det finns 

indikatorer som t ex. ”… hur vi deltagit och samverkar …”. Det kan sägas vara ett tecken på 

tanken om jag-som-student.  Av fortsättningen av yttrandet framgår det dock att det är frågan 

om jag-som-student, och jag-som-deltagande-student, som en underliggande idé. Yttrandet 

omfattar ju inte pronomenet ”jag”. Hantering av jag, vi, och man är intressant i citatets andra 

yttrande. Först ”vi” i ”… vi har ju …” där det är underförstått att det är “vi studenter” ‒ och 

sedan ”man” i ”… att man satt sig på sidan om…”. Vad konnoterar ordet ”man” i detta fall? 

Är det en generalisering? Är ”man” utbytbart mot ”vi”?  

 Tanken om jag-som-del-av-en-studentgrupp anger således en relation mellan studenterna 

i aktuell masterutbildning. Samspelet mellan studenter-universitetslärare förklaras av ett 

yttrande utifrån upplevelsen att vara samspelt. Detta visar på att medstudenter och 

universitetslärare kan utgöra en gemenskap, eller med andra ord en typ av generaliserade 

andra. De två jagpositionerna jag-som-lärare och jag-som-student är, som det har framgått 

tidigare, inte separata. Det som särskilt har synliggjorts i denna analys är att erfarenheter från 

egna masterstudier har bidragit till en utveckling av läraridentiteten.  

Relationen mellan samhörighet och delaktighet antyds i anslutning till yttranden H och I 

som talar om för oss att studenter i masterutbildningen har deltagit på olika sätt. I praktiken 

kan det innebära att en individ deltar i varierande utsträckning vid olika aktiviteter, dvs. hur 

mycket individen faktiskt engagerar sig kan vara avhängigt av aspekter som ligger utanför 

utbildningen. Tänk på yttrande I som förklarar att studenters livssituation och villkor i övrigt 

kan komma att påverka delaktigheten. Även karaktären av aktiviteten har betydelse. Det egna 

artikelsökandet är ett exempel på att elever deltar aktivt i sin egen lärprocess. Ett annat 

exempel, vid en annan ordväxling i det reflekterande samtalet, är studenter som medskapare 

av betygskriterier. Det tas upp att det kanske inte är så lätt att veta vad som förväntas vid 

formulering av betygskriterier om inte ramar och riktlinjer tas upp. Yttrandena H och I i 

kombination med andra yttranden om liknande aspekter vid gruppsamtalet visar att det finns 

en samhörighetskänsla bland masterstudenterna. Det betyder att data indikerar ett gott 
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samarbetsklimat. Ett exempel som nämns vid ett annat tillfälle är kamratrespons. Detta klimat 

utvecklas utifrån samspelet i gruppen där studentdelaktighet är en realitet. Ett gott 

samarbetsklimat kan tolkas som en konsekvens av gemenskap i gruppen, dvs. en 

samhörighetskänsla.  

KONTEXTEN ARBETSPLATS 

När deltagarna i studien omnämner sin yrkesroll kommer de in på lärarrollen utifrån lärares 

vardagsarbete i relation till teori via utbildningen. Jag identifierar att de antar rollen som 

lärare i kontexten Arbetsplats, dvs jagpositionen jag-som-lärare. 

I detta delavsnitt behandlar jag hur deltagarna talar om sin läraridentitet utifrån teoretiska 

resonemang. Min analys utgår från yttranden där den primära jagpositionen är jag-som-lärare 

och där jag-som-student förekommer sekundärt. Jag beskriver för övrigt inga subidentiteter 

till jag-som-lärare. En orsak är att jag lägger mindre vikt vid just det lärande som sker på 

arbetsplatsen. Presentationen av analysen sker på motsvarande sätt som för kontexten 

Universitet i föregående delavsnitt. 

Jag-som-lärare 

Jag tar här upp lärarrollen genom fokus på kopplingen mellan teori och praktik. Min 

utgångspunkt är ett utdrag som beskriver lärares utveckling utifrån en teoretisk koppling. Min 

utgångspunkt är detta utdrag: 

J: Jag tycker att mitt arbete och min roll och den jag är på mitt arbete har förändrats jätte jättemycket 

faktiskt. Jag tycker tidigare att de här tidigare kurserna som vi har läst har på nåt sätt varit väldigt 

teoretiserade och akademiskt inriktade. Och jag tycker att det har gjort att jag har tänkt väldigt mycket 

på vem jag är som lärare. Vilken utgångspunkt jag har i mitt förhållningssätt och sorterat ut: Vem är 

jag? Och vad tycker jag?  /… /  

K: /…/ Jag tycker att jag står mer grundad såsom [deltagare] beskriver… Ja, att jag vet mer… Jag har 

fått mer verktyg att till… att kunna se vem jag är och vad jag tycker är viktigt och varför jag gör de 

ställningstaganden som jag gör. Och fått stöd i teorier och så… Och det gör ju på nåt sätt att jag står 

mer grundad i mig själv och då förändras väl… ja då förändras min ju lärargärning så är det ju helt klart 

Sen så tänker jag att det har att göra med andras syn på mig. Och syn på att jag läser utbildningen och 

så, att det att det också på nåt sätt påverkar hur jag blir behandlad och bemött och vilka sammanhang 

jag helt plötsligt får ingå i på ett annat sätt också. /… / 

Det yttrande som föregår yttrande J är ett yttrande där moderatorn ställer en fråga till 

deltagarna om deras nya insikter om lärarprofessionen i relation till teori utifrån 

masterutbildningen. Yttrande J indikerar att reflektionen över egen lärarroll ser annorlunda ut 

än tidigare tack vare teoretisk kunskap.  Yttrandet exemplifierar med frågeställningen om ”… 

vem jag är som lärare… ”.  Det visar på att den egna identitetsuppfattningen utvecklas med 

mer teoretisk förankring till skolverksamheten. Yttrande K omfattar samma innehåll som 

yttrande J i och med att bägge diskuterar egna uppfattningar av den egna lärarrollen. 

Dessutom har yttrande K en annan infallsvinkel i och med arbetskamraters bemötande har 

ändrats. K tar därmed upp en aspekt som kan komma att påverka lärares identitet, nämligen 

hur en lärare uppfattas av andra människor i omgivningen, t ex lärarkollegor.  Indirekt anger 

yttrandet att kommentarer och åsikter värdesätts mer än tidigare. 
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Det inledande ordet ”jag” i yttrande J refererar till lärarrollen, ty det som följer handlar 

om idén om att utvecklas som lärare. Det har direkt att göra med lärares identitet som 

begrepp. Med andra ord är det positioneringen jag-som-lärare som framträder i yttrandet. 

Sedan kommer formuleringen ”Jag tycker tidigare att de här tidigare kurserna…”. Det speglar 

en förankring i studentrollen, eller med andra ord jag-som-student. Teoretiskt resonemang i 

studier påverkar hur läraren reflekterar över sig själv som lärare, dvs teori  påverkar 

läraridentiteten. 

De två yttrandena J och K uppmärksammar en koppling mellan lärares identitetsbyggande 

och teoretiska insikter via utbildning, eller att lärarverksamheten förankras i teori. Yttrande J 

omfattar ett studentperspektiv eftersom utgångspunkten är kurser i masterutbildningen. Sedan 

skiftar yttrande J infallsvinkel och antar ett lärarperspektiv. Även yttrande K associerar lärares 

arbete till teori.  Yttrande J och K speglar bägge en ökad tilltro till sig själv som lärare. Detta 

är ett viktigt inslag då lärare utvecklar sin egen professionella identitet. Dessa yttranden för 

alltså olika viktiga aspekter på tal. Det är därmed fråga om en övergång från studentmiljön till 

egen utveckling och kan uppfattas som en indikation på att teorier berikar lärares lärande och 

har haft inverkan på lärares identitetsskapande.  

Jag-som-lärare och aktivt studentdeltagande 

För att diskutera läraridentitet utifrån aktivt studentdeltagande utgår jag från detta utdrag som 

ingår i en diskussion om den egna yrkesrollen och dess relation till studentdelaktighet: 

L: Det tycker jag inte, faktiskt utan det står ju inskrivet och har gjort [deltagaren nämner officiella 

konkreta strydokument som anvisar lärare att arbeta med delaktighet] Att man ska jobba med [ olika 

typer av delaktighet] på våran nivå. Så det tycker jag inte att den har påverkats faktiskt;  

M: Nä, det tycker inte jag heller … Vi fick ju arbeta med [om delaktighetsarbete på den egna 

utbildningsnivån ] hela tiden dagligen  /… / 

N: / … / Det som det kanske har påverkat lite grann är att jag tar upp den diskussionen mer med mina 

kolleger i alla fall  

Som helhet antyder detta utdrag att det går att skönja en viss tvekan om eget aktivt 

studentdeltagande kan kopplas till egen yrkespraktik, dvs. upplevelsen av att aktivt deltagande 

i egna masterstudier inte inverkar på det egna vardagliga arbetet i skolmiljön. Yttrande L 

inleder med ett direkt svar till moderatorns spörsmål om den egna lärarrollen har påverkats av 

att få vara aktiv som student.  

Pronomenet ”jag” har en liknande funktion i yttrande L och M på så sätt att ”jag” används 

för att föra fram uppfattningen att ”studentdelaktighet i praktiken” inte har att göra med ”egen 

lärarroll i vardagen”.  För att motivera denna uppfattning använder yttrande L pronomenet 

”man” i kontrast till yttrande M som använder ”vi” i stället. Yttrande L tar t ex upp aktuella 

styrdokument som beordrar lärare att arbeta med delaktighetsfrågor. Intressant är att yttrande 

N berör att deltagaren bakom yttrandet numer är mer benägen att reflektera över begreppet 

delaktighet med sina kollegor.   

Yttrande N genomsyras av en lärares synvinkel. Det blir synligt genom användningen av 

ordet ”jag”. Yttrandet förklarar att det är jaget som tar initiativ till samtal med arbetskamrater. 

Även om yttrande N är kort indikeras att lärares gemensamma reflektion är en integrerad del 

av lärarvardagen, dvs., ett karakteristiskt drag för kollegialt lärande. Yttrande L, M och N 
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sammantaget indikerar att deltagarna inte ser en uppenbar koppling mellan ”att vara lärare” 

och ”att vara aktiv student”.  

OM LÄRARE SOM GRÄNSÖVERSKRIDARE 

Min analys av yttranden ger en bild av att lärare ibland uppfattar frågeställningar ur ett 

lärarperspektiv och ibland ur ett studentperspektiv, dvs. som gränsöverskridare mellan de två 

kontexterna Universitet och Arbetsplats. I detta delavsnitt intresserar jag mig för hur 

gränsöverskridandet tar sig uttryck. De två jagpositionerna jag-som-student och jag-som-

lärare är därför bägge i fokus och på likvärdig nivå i analysen som helhet. Jag vill här 

påminna om att denna analys inte beskriver de deltagande lärarna i min studie,  utan är min 

tolkning av data.  

Att stimuleras från två kontexter  

Utdraget med yttrandena A och B inkluderar dels praktiska idéer för lärares vardagsarbete, 

dels teoretiska tankegångar om utbildning. Eftersom lärostoffet i masterutbildningens kurser 

omfattar t ex lärares reflektion, kollegialt lärande, och vetenskapligt förhållningssätt i skolan 

relaterar yttrandena till en lärarverklighet. Det är med andra ord fråga om en överlappning 

mellan universitet och arbetsplats. Aspekterna från lärarvärlden används, i yttrande A, som ett 

verktyg för att kunna förtydliga studentrollen. Eftersom lärostoffet i masterutbildningens olika 

kurser, på ett eller annat vis, handlar om lärares yrkespraktik handlar gruppsamtalets 

diskussion om just detta.  Men vilka samband finns mellan studentrollen (jag-som-student) 

och lärarrollen (jag-som lärare)?  

Rollen som gränsöverskridare har olika särdrag. Ett drag synliggörs vid reflektion över 

egen läraridentitet, se yttranden J och K. Relationen till andra människor kommer då upp i 

samtalet. Ett resultat, i enlighet med yttrande K, är en ny typ av bemötande där kommentarer 

får större tyngd. Med andra ord speglas att det nya kunnandet i en kontext (Universitet) har 

inverkan på det egna vardagsarbetet (Arbetsplats). 

Ett annat karakteristiskt drag har att göra med samarbetsprocesser i det egna 

vardagsarbetet. Ta yttrandet:  

O: Jag tänker också att det är viktigt att tänka när man ska, när man startar, om det då är 

aktionsforskning, eller olika projekt att man måste vara ganska noggrann med … att bara liksom dra 

igång… och dra igång en massa olika grejer. För man tröttnar ju som ut kollegiet… Utan verkligen 

förankra det man ska göra ordentligt  /… / Utan det ska bara fokuseras på ett görande…  

Detta yttrande berör problematiken med skolutvecklingsarbete i skolan. Det handlar om 

värdet av att ha en klar idé om vad som ska göras vid exempelvis projektarbeten för att det 

annars lätt kan bli så att inte så engagerade kollegor inte känner för att arbeta med projektet 

ifråga. Yttrandet indikerar att utvecklingsarbeten av olika slag mestadels är ett görande utan 

teoretisk förankring. Yttrandet speglar alltså att en teoretisk grund påverkar det som görs.  En 

underliggande förklaring till denna problematik kan vara att olika uppfattningar av hur 

skolutveckling bör bedrivas kan samexistera bland lärarkollegorna. Det kan dock vara 

värdefullt med en samsyn bland de lärare som samarbetar. Däremot behöver lärarna inte 

nödvändigtvis ha exakt samma uppfattningar av ”allting”.  De har olika bakgrund, och olika 

erfarenheter som kan berika skolutvecklingsarbetet.  
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I olika yttranden i gruppsamtalet syns det att masterutbildningen har belyst att 

bakgrundsfaktorer och teori är minst lika viktiga som handlandet eller görandet i en 

skolverksamhet. Yttrande O berör den relation en lärare har till sina kollegor, och mer 

specifikt att alla lärare i ett arbetslag engagerar sig i varierande grad för 

skolutvecklingsarbete. Yttrandet anger inte några personer explicit. Detta speglar olika 

infallsvinklar som ryms i lärarprofessionen, eller jag-som-lärare där det indirekt kan tyda på 

en koppling till upplevelsen av egna studier dvs. jag-som student. En möjlig förklaring kan 

vara att lärarperspektiv har utvecklats utifrån masterutbildningen. Yttrande O åskådliggör att 

en lärare kan befinna sig mellan olika jagpositioner. 

Det reflekterande gruppsamtalet behandlar reflektion och reflektionens roll i 

vardagsarbetet, dvs. för jag-som-lärare. Yttrande A beskriver reflektion som ett medvetet 

förhållningssätt och associerar t ex till författare och kursböcker som ger olika tips.  Den 

jagpositionering som återspeglas i yttrande A innehåller ett praxisnära perspektiv som indirekt 

innebär en systematisering av lärares reflektion i vardagen.  Insikten i en systematisering har 

sitt ursprung i kursaktiviteter i masterutbildningen utifrån jagpositionen jag-som-student.  

Tanken om den egna studentrollen och lärarrollen framträder, som ett exempel, vid 

meningsutbytet om eget artikelsökande. Ett yttrande i detta meningsutbyte förklarar att det är 

berikande att hitta litteratur som mer inriktas på det egna arbetsområdet, i motsats till 

kurslitteratur med mer allmän prägel.  Jag-som-student efterfrågar helt enkelt någonting som 

är betydelsefullt för jag-som-lärare. Det indikerar gränsöverskridande mellan kontexterna 

Universitet och Arbetsplats.  Gränsöverskridande speglas också i anslutning till yttranden som 

behandlar hur lärprocessen går till under masterstudierna. Ta detta yttrande: 

P: /…/ De erfarenheterna som jag hade då kunde jag ju ta till mig litteratur på ett sätt men med de 

erfarenheterna jag har i dag så kan jag ta till mig litteraturen på ett helt annat sätt. Och på det sättet och 

samspelar ju både teori och praktik. Det går ju inte som att säga att det ena att de är avgränsade delar… 

för att när jag läser saker så kopplar jag ju på erfarenheter som jag har. Och samma sak jag möter i min 

praktik då kopplar jag det till teorier som jag har last.  

Yttrande P reflekterar över olika slags studentkategorier. Det är, å ena sidan, fråga om en 

grundutbildningsstudent som gör andra tolkningar än vad som är fallet vid vidareutbildning.   

Arbetslivserfarenhet berikar följaktligen studentperspektivet och möjliggör en värdefull 

gränsöverskridning.  

Identitet vid gränsöverskridning  

De två kontexterna Universitet och Arbetsplats har beröringspunkter med varandra. 

Yttrandena ger oss en uppfattning av hur två olika jagpositioner jag-som-student och jag-som-

lärare samverkar i de två kontexterna, eller med andra ord hur lärare har en 

gränsöverskridande funktion.  

Gruppsamtalet är ett exempel på att gränsöverskridning och samspelet mellan jag-som-

student och jag-som-lärare kan stimulera lärares utveckling. Med en dialogisk ståndpunkt 

handlar det om att kunna skapa mening av intryck i en viss situation. Yttranden i samtalet 

tyder på att identiteten formas utifrån t ex den spänning som existerar mellan det teoretiska i 

studier och praktiska problemställningar och dilemman i lärararbetet, dvs. samverkan mellan 

kontexterna Universitet och Arbetsplats.  



 

 

39 

 

Yttrandena synliggör hur olika åsikter, idéer och perspektiv som representerar olika 

författare, litteratur, medstudenter och (universitets)lärare kan utgöra en integrerad del av en 

identitetsuppfattning. Detta är ett exempel på att självet relaterar till olika stämmor och kan 

anta olika subidentiteter. Inre-Andra har betydelse. Kontexten Universitet uppmärksammar 

olika villkor och karakteristiska drag för studentperspektivet med hjälp av flerstämmighet 

utifrån de subidentiteter som kan urskiljas i det reflekterade samtalet: jag-som-deltagande-

student och jag-som-del-av-en-studentgrupp. Dessa subidentiteter, inklusive variationen av 

stämmor, visar att flerstämmighet kan utgöra en helhet som berikar den enskilde studenten. 

Av olika yttranden framgår det att läraridentiteten stimuleras utifrån ny kunskap, t ex 

kopplingen mellan teori och yrkesverksamhet i yttrande O. Tanken om reflektionens roll för 

lärarprofessionen och kopplingen mellan teori och praxis signalerar att deltagaren bakom 

uttalandet för med sig kunskaper från den ena kontexten (universitetsmiljön) till den andra 

(den egna skolan).   

På samma gång som lärare utvecklas ständigt finns en slags kärnidentitet. Det finns med 

andra ord kontinuitet i identiteten som medför trygghet i den kontext som en person befinner 

sig i. Dessutom innebär identiteten en förändring. Kärnan i en lärares identitet är de egna 

uppfattningarna som har utvecklas utifrån egna erfarenheter, t ex erfarenheter från 

undervisning, olika slag av samarbeten med kollegor etc. En förändring uppstår i mötet med 

andra. Tänk på yttrande D som poängterar hur viktigt det är att ta del av andras tankar. 

Individer antar generellt olika roller beroende på förutsättningar etc. När mina medstudenter 

och jag, inklusive min studies deltagare, sökte oss till masterutbildningen var vi lärare. När vi 

sedan går utbildningen har vi med oss en lärarerfarenhet som influerar en masterstudentroll. 

Vårt agerande som masterstudent skiljer sig från lärarrollen, ty skilda villkor för olika 

kontexter. Jag-som-student påverkas t ex av jag-som-lärare samtidigt som nytt kunnande från 

studentperspektivet formar läraridentiteten.  Exempel på det framgår av yttranden K och  N 

som lyfter fram kopplingen mellan teori och yrkesverksamhet och hur arbetskamraters 

uppfattningar ändras. Av data framgår det att själv vara aktiv i valet av litteratur gör att 

studenten ifråga ansvarar för innehåll i det den vill fördjupa sig i, dvs. studentdelaktighet 

inverkar på den kontinuerliga utvecklingen för jag-som-lärare.   

Det sociala samspelet i masterutbildningen leder till att de deltagande studenterna 

utvecklar en gemensam referens som baseras på kurslitteratur och olika diskussioner. De 

yttranden som endast nämner författare och litteratur utan närmare förklaring är en 

konsekvens av denna referens.  Den gemensamma referensen illustrerar att studenterna tar till 

sig samma stämmor, även om de kan förhålla sig på varierade sätt till dessa. En student kan 

exempelvis uppskatta och hålla med det som en författare beskriver medan en annan, i 

kontrast, kan uppfatta detsamma som onödigt eller irrelevant. Dessutom får studenterna 

tränga in i egenvalda texter som också ingår i den enskildes uppfattning och perspektiv. Det är 

på så sätt fråga om en social koppling i och med att självet består av olika stämmor. Detta 

signalerar att de deltagande lärarna i en vidareutbildning kan utveckla en samsyn om 

lärarprofessionen och dess förutsättningar på samma gång som lärare kan specialisera sig.  
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7. DISKUSSION 

Min övergripande målsättning med detta uppsatsarbete var att undersöka identitetsutveckling 

vid vidareutbildning. Fokus var lärares identitet i samband med masterstudier i 

utbildningsvetenskap. Jag analyserade uppfattningar av identitet såsom de tog sig uttryck då 

lärare erbjöds att delta aktivt i sin studentroll. Avsnitt 6 innefattar resultatet av min analys och 

uppmärksammar lärares identitetsarbete utifrån tanken om lärande som vertikala respektive 

horisontella processer i och mellan de två kontexterna Universitet och Arbetsplats.  

Jag inleder detta avsnitt med en redogörelse av kvaliteten i min studie utifrån några 

kvalitetskriterier. Därefter diskuterar jag det jag kom fram till vid min analys utifrån tidigare 

forskning. Jag tar, efter det, upp idéer om vad studien kan bidra med till praktiken och 

avslutar med förslag till kommande studier.  

MIN STUDIES KVALITET: GENERELLA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns olika sätt att lägga upp sin bedömning av kvalitativa studier. Bryman (2008) gör, 

som ett exempel, en distinktion mellan (1) en uppdelning som baseras på de kvantitativa 

begreppen reliabilitet och validitet och (2) att utgångspunkten för kriterierna ifråga är kärnan i 

kvalitativa studier. Tracy (2010) framhåller att det är nödvändigt att kontinuerligt dryfta 

innebörden i en god kvalitativ studie som idé för att kvalitet påverkas av de kontextuella 

förutsättningarna. För att utvärdera kvaliteten i min studie väljer jag ut några av de 

kvalitetskriterier som Tracy har formulerat: värdefullt tema, meningsfull koherens, 

uppriktighet, tillförlitlighet och signifikant bidrag.  

De områden som behandlas inom ramen för god kvalitativ forskning bör, enligt Tracy 

(2010), vara relevanta och tas upp lägligt i tid. Dessa aspekter ingår i hennes kriterium 

värdefullt tema. Hon pekar på att kvalitativa studier ska problematisera sådant som är 

common sense och gärna komma fram till intressanta slutsatser. Jag intresserar mig för lärares 

utveckling när de får delta aktivt som studenter i vidareutbildning. I samband med att jag 

motiverar min studie i Avsnitt 1 framgår det att lärares utveckling via vidareutbildning är 

relevant med tanke på dagens intresse för att ge lärare möjligheter att utvecklas yrkesmässigt. 

Av min empiriska del blir det synligt att de deltagande lärarna reflekterar över yrkespraktiken 

i relation till teori.  Det antyder att det är extra viktigt att lägga tonvikt på lärares utveckling i 

och med att dagens skola, officiellt sett, förväntas kännetecknas av vetenskaplighet (se 

Skolverket, 2013).  

Kriteriet meningsfull koherens omfattar bl a om studien uppnår det angivna syftet, om 

forskaren gör det den avsåg att göra och att litteratur sammanbinds med fokus, metod och 

resultat. Jag har strukturerat upp mitt magisterarbete utifrån teoretiska ställningstaganden. 

Analysarbetet baseras sedan på denna struktur, där val av metod har gjorts för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor. Uppsatsens olika avsnitt bildar tillsammans en 

överensstämmande enhet. Dialogiska resonemang, inklusive tanken om det dialogiska självet, 

vägleder min uppläggning av studien. Kom dock ihåg att jag inspireras av denna teoriram och 

det analysverktyg som Aveling et al (2014) beskriver. Jag modifierar tänkande och 

förfaringssätt på mitt eget sätt. 
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Det är viktigt att forskare reflekterar över sin egen roll i en studie. Tracy (2010) tar tag i 

detta via kriteriet uppriktighet där autenticitet (äkthet) är en viktig ingrediens. Transparens 

fungerar som ett ledord och innebär, enligt Tracy, att forskaren beaktar sina uppfattningar, 

målsättningar och svagheter. Linell (2009a) riktar uppmärksamheten mot två nivåer av 

meningsskapande som är relevanta för min studie: meningsskapande praktiker, å ena sidan, 

och analytiska praktiker, å den andra. Med andra ord influerar mina egna uppfattningar (”den 

analytiska nivån”) min analys av mina deltagares meningsskapande (”den meningsskapande 

nivån”). Vidare är det viktigt att beakta, precis som jag har behandlat tidigare, att jag antar 

olika roller gentemot deltagarna. Forskarrollen dominerar i arbetet med studiens empiriska 

del, t ex då jag har kontakt med deltagarna, inklusive det reflekterade gruppsamtalet. 

Samtidigt genomsyras processen av min medstudentroll. Jag, som medstudent, framträder 

exempelvis i min användning av ett internt perspektiv vid analys av data. Detta signalerar att 

jag, i verkligheten, kombinerar de två rollerna.  Det är viktigt att vara medveten om att mitt 

deltagarperspektiv både är en styrka och en svaghet. Eftersom jag är en av de deltagande 

studenterna i utbildningen som jag studerar har jag egen erfarenhet av studiemiljön. Jag är väl 

insatt i miljön och har själv, liksom min studies deltagare, ett studentperspektiv. Jag kan t ex 

göra olika associationer till aktiviteter och litteratur som har utgjort en del av utbildningen. 

Detta interna perspektiv är värdefullt vid min analys av data, dvs. en styrka. Mitt eget 

deltagande i studiens kontext får mig samtidigt att välja bort vissa infallsvinklar för den 

empiriska studien utifrån etiska grunder utan att beakta vad som passar för arbetsprocessen. 

Det betyder att jag kan ha undvikit ”vissa aspekter” som i sig skulle ha gynnat analysen men 

inte hade varit etiskt försvarbara. 

Som tidigare nämnts förankras mitt arbete i teoretiska aspekter. Mitt val av teori stärker 

därmed min studie. En svaghet skulle kunna vara att jag i det inledande skedet av 

uppsatsarbetet inte var förtrogen med vad det dialogiska självet är för något. Jag har fördjupat 

mig i dialogiska perspektiv och det dialogiska självet under arbetets gång. Det är följaktligen 

möjligt att jag t ex förenklade mina frågor i anslutning till Tema 2 om kulturell kontext för 

mycket, relaterat till innebörden i Diskontinuitet och kontinuitet, såsom Akkerman och Meijer 

(2011) formulerar det.  

Dialogiska perspektiv för med sig frågor eller problem som kan uppstå vid 

forskningsprocessen. Grossen (2010) diskuterar faran med att avkontextualisera och 

”monologisera” data. Hon nämner t ex att en (skriftlig) presentation kan få som följd att den 

flerstämmiga dimensionen reduceras för att verkligheten, dvs., kontexten, i sig är 

komplicerad. En orsak till relativt långa utdrag är just att jag önskar belysa komplexiteten i en 

verklighet på detaljnivå. Grossen påpekar att den dialogiske forskaren kanske monologiserar 

det som undersöks. Jag tar upp denna aspekt här för att uppmärksamma risken att jag 

förenklar det som framkommer i mitt datamaterial, dvs. någon sorts monologisering.  

Framställningen av kvalitativ forskning utgör en del av kvalitetsbegreppet. Detta framgår 

av kriteriet tillförlitlighet, såsom Tracy (2010) definierar det. Hon känner igen vikten av en 

grundlig beskrivning, t ex med hjälp av konkreta och illustrativa exempel. Under hela 

skrivprocessen har jag på ett medvetet sätt tänkt på att uttrycka mig tydligt och förklara vad 

jag gör. Bryman (2008) beskriver Lincoln och Gubas fyra kriterier som preciserar 

tillförlitlighet: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

För att beakta tillförlitlighet relaterar jag till dessa kriterier. 
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Kriteriet trovärdighet tar, enligt Bryman (2008), fasta på att en social process kan skildras 

på olika sätt avhängigt av bl a personliga intressen och perspektiv. Jag har sålunda redovisat t 

ex mina teoretiska ställningstaganden och deltagarperspektiv som påverkar mitt arbete. I 

Avsnitt 6 presenterar jag utdrag ur det reflekterande samtalet, ofta i form av ett 

meningsutbyte, för att visa på samspel mellan yttranden och få en större blick på enskilda 

yttranden. Presentationen av en kvalitativ studie måste, uppmärksammar Bryman, vara tydlig, 

t ex genom att forskaren uttryckligen redovisar sin kontext så att andra kan ta ställning till om 

studiens resultat kan överföras till andra kontexter, dvs. kriteriet överförbarhet. Av denna 

anledning valde jag att lägga in ett självständigt avsnitt för studiens kontext, dvs. Avsnitt 4. 

Detta avsnitt omfattar en detaljrik beskrivning av aktuell kontext. För att det ska gå att göra en 

bedömning av tillvägagångssätt vid kvalitativa studier, dvs. pålitligheten, är det, framhåller 

Bryman, avgörande att en forskare redogör för alla faser i sin arbetsprocess.  För att underlätta 

bedömningen har jag noggrant beskrivit mitt sätt att analysera data i Avsnitt 5 utifrån två 

viktiga faser. För en mer utförlig diskussion om kvalitet vid analysprocessen hänvisar jag till 

delavsnittet Den empiriska studien och kvalitet i Avsnitt 5. Det sista kriteriet Möjlighet att 

styrka och konfirmera innefattar, enligt Bryman, att en forskare måste vara medveten om att 

denne inte kan vara objektiv i sitt forskningsarbete. Som deltagande student i aktuell 

masterutbildning är jag ytterst involverad i den kontext som jag undersöker. Jag är på 

ingalunda sätt neutral och har berört denna aspekt, bl a i anslutning till mitt 

deltagarperspektiv. Jag har visat läsaren utdrag från mitt transkriberade datamaterial för att 

illustrera hur samtalet fortlöpte.  Jag har ibland valt att inkludera relativt långa utdrag för att 

läsare ska bilda sig en egen uppfattning av karaktären av materialet, och bedöma mina 

tolkningar.   

I Den empiriska studien och kvalitet i Avsnitt 5 berörde jag att magisterstudien omfattar 

få deltagare. Varje enskild deltagare har därför sannolikt fått större utrymme i samtalet än vad 

som skulle ha varit fallet med fler deltagare. De deltagande lärarna i min studie engagerade 

sig i det aktuella temaområdet. Tänk på att en ”svårighet” med många deltagare i 

fokusgruppsdiskussioner kan vara graden av hur engagerade deltagarna är i sjäva samtalet 

(jmf., Bryman, 2008). Det är likafullt viktigt att vara medveten om att fler deltagare än tre kan 

leda till att fler uppfattningar tas upp och belyses under samtalets gång. Dessa poteniella 

uppfattningar skulle, i princip, kunna generera en bredare diskussion och eventuellt någon 

annan jagposition än de jag identifierade i mitt datamaterial. Ta en lärare som uttryckligt 

upplever ”att få vara delaktig som student” får konsekvenser för den egna lärarrollen. Om så 

vore fallet i studien är det tänkbart att detta skulle utmynna i en jagposition som på något vis, 

tar fasta på hur aktivit deltagande i en vidareutbuldning utvecklar den egna undervisningen. 

I samband med kriteriet signifikant bidrag reflekterar forskaren över om studien ger 

förståelse utifrån olika inriktningar. En sådan inriktning är vad som är praktiskt signifikant, t 

ex om studien klargör rådande problemställningar i praktiken (Tracy, 2010).  I Avsnitt 1 

förklarar jag att min studie kan ge inblick i kopplingen mellan, å ena sidan, att få vara aktiv i 

sin läranderoll och, å andra sidan, utvecklas yrkesmässigt.  Anknytningen mellan dessa två är 

aktuellt med dagens rådande tanke om livslångt lärande och professionslärande. I delavsnittet 

Praktiska implikationer längre fram i detta avsnitt återvänder jag till detta område.  
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IDENTITETSUPPFATTNINGAR: I LJUSET AV TIDIGARE FORSKNING  

Jag relaterar, i detta delavsnitt, min studies resultat till Avsnitt 2, dvs. till identitetsutveckling 

utifrån tanken om lärande via olika (två) kontexter. Strukturen för mitt teoretiska resonemang 

är tematisk och omfattar dessa områden: Teori och praktik, Socialt och kulturellt samspel, 

Studentdelaktighet som motivationsverktyg, Studentdelaktighet i relation till läraridentiteten. 

Delavsnittet avslutas med kommentarer där dessa temata uttryckligen anknyts till dialogiska 

idéer och identitetsbegreppet såsom dessa tas upp i Avsnitt 3.  

Teori och praktik  

Kontexterna Universitet och Arbetsplats ger oss inblick i hur lärares identitetsuppfattning kan 

te sig utifrån jagpositionerna jag-som-student respektive jag-som-lärare. Ett intressant resultat 

av min studie är hur lärare växlar jagpositioner naturligt när de agerar gränsöverskridare.  

Denna gränsöverskridning handlar bl a om att anta mixade roller där teoretiska resonemang 

och reflektion över praktiska situationer ingår.   

Innehållsmässigt omfattar det reflekterande samtalet sådant som är viktigt för lärares 

professionella lärande, t ex reflektion. De meningsutbyten som äger rum i samband med dessa 

temaområden berör t ex hur lärare kan förvärva sig kunskaper genom att läsa litteratur och att 

lärare, i sin vardagliga miljö, samarbetar med sina kollegor. Beskrivningen av de rådande 

förutsättningarna för lärares miljöer tyder på att miljöerna karakteriseras av lärande både i ett 

vertikalt såväl som horisontellt perspektiv (se t ex Bernstein, 1999; Akkerman & van Eijck, 

2013). Ta Bernstein (1999) som associerar just lärande som en vertikal process med 

specialiserad kunskap. Ett exempel, i det reflekterande gruppsamtalet, är att teoretiska 

aspekter medför en fördjupad insikt om skola och utbildning. Denna nya teoretiska kunskap är 

en slags specialisering. Lärande i ett horisontellt perspektiv omfattar, å andra sidan, att 

lärandet beror av kontexten (se t ex, Bernstein, 1999). Det reflekterande samtalet behandlar 

relationen mellan teori och praktik i anslutning till reflektion om egen identitetsutveckling. 

Nya insikter från masterutbildningen förankras i den egna vardagen, dvs. är kontextberoende. 

Olika yttranden speglar att teori berikar praktiken. Det är också viktigt att synliggöra 

bakomliggande tankar till exempelvis utvecklingsarbeten och undervisning som utförs i 

praktiken. Med Knights (2015) resonemang har detta att göra med att lärare anknyter 

teoretiskt inriktad kunskap till den praktiska yrkesverksamheten. Av samtalet blir det även 

tydligt att litteratur som omfattar såväl praxisnära aspekter som mer teoretiserade tankar 

uppskattas. Det är ett exempel på en koppling mellan teori och praktik, och är något som 

exempelvis Knight (2015) lyfter fram som eftersträvansvärt. 

Min studie illustrerar att insikt från egna studier och yrkessammanhang båda två har en 

central ställning vid vidareutbildning och samspelar vid lärares identitetsutveckling. Den 

tydliga skiljelinje som tidigare karakteriserade kontexterna Universitet och Arbetsplats är inte 

lika tydlig länge eftersom (1) akademisk kunskap är en integrerad del när lärare lär sig sin 

profession (jmf., Heggen, 2008b) och (2) vetenskaplighet har en påtaglig och omfattande roll 

enligt den senaste skolreformen (jmf., Skolverket, 2013). Avsnitt 6 ger exempel på hur lärare 

kan agera gränsöverskridare mellan de två kontexterna ifråga. Mer specifikt uppmärksammar 

jag ett samspel mellan jagpositionerna jag-som-student och jag-som-lärare. Med Akkerman 

och Bakkers (2011) terminologi handlar det bl a om kontinuerligt lärande som baseras på 
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erfarenhet från olika kontexter. Ett kontinuerligt lärande visar sig vid det reflekterande 

gruppsamtalet på så sätt att lärare reflekterar över sin egen utveckling. Intressant är också att 

det nämns att karaktären av den reflektion som görs påverkas av om studenten ifråga har 

yrkeserfarenheter eller ej. Det kan vara viktigt för lärande i ett livslångt perspektiv att 

medvetandegöra den egna utvecklingen från student på grundutbildning till yrkesverksam 

person, dvs. lärande i termer av en vertikal process (jmf., Mitchell et al., 2010). I andra 

ordalag uppmärksammar min studie att kontexterna Universitet och Arbetsplats inte bör 

uppfattas som två åtskilda enheter i dag.  

Sociala och kulturella samspel 

Av min studie framgår det att det kan vara fråga om olika typer av samspel i samband med 

gränsöverskridning mellan de två kontexterna Universitet och Arbetsplats, t ex 

mellanmänskliga samspel och samspel som försiggår mer abstrakt inom det dialogiska självet.  

Utbildningen, som en social arena, kan karakteriseras med hjälp av olika samspel. Olika 

yttranden i det reflekterande gruppsamtalet sätter värde på att få möjligheter att konfronteras 

med andras perspektiv, t ex via kamratrespons. Akkerman och Bakker (2011) lyfter fram att 

idén om gränsöverskridande kan visa hur personer stimuleras av kulturella idéer. I min studie 

belyses kulturell påverkan genom socialt samspel antingen mellan människor, eller som en 

del av självet. Socialt samspel belyses genom subidentiteten jag-som-en-del-av-en-

studentgrupp som fokuserar en samhörighetskänsla. Denna byggs upp utifrån deltagarnas 

varierande föruppfattningar och perspektiv. Med självet menas självet ur ett dialogiskt 

perspektiv. Här handlar det om att studenter tar intryck av litteratur, personer de möter 

(medstudenter, lärare), etc. Denna mångfald av intryck stimulerar en utveckling. Det 

mellanmänskliga samspelet i masterutbildningen stimulerar således influenser av olika 

uppfattningar och perspektiv från olika kontexter som, i sin tur, representerar skilda kulturer. 

Jämför med Akkerman och Bakker (2011) som betonar att mångfald i olika kontexter 

stimulerar ett förändringsarbete.  

De konversationer vid gruppsamtalet som fokuserar det lärostoff som vi har behandlat i 

olika kurser ger oss en bild över hur andras uppfattningar inverkar på lärares egna 

identitetsuppfattningar. I anslutning till diskussionen om reflektion blir det tydligt att såväl 

praktik som teori är väsentliga element i identitetsskapandet. Även i Snoek och Volman 

(2014) och Snoek et al. (2015)  är andras uppfattningar av intresse då de fokuserar hur lärare 

utvecklar sin ledarskapskompetens för skolutveckling via masterstudier. Det faktum att de 

organiserar sitt arbete utifrån verksamhetsteoretiska begrepp för att ta tag i kulturella 

skillnader mellan olika grupperingar av människor gör att de fokuserar delvis andra aspekter 

än vad jag gör. Jag intresserar mig inte för hur lärare samspelar med andra grupperingar 

(kollegor, universitetslärare), utan snarare hur lärare påverkas av studierna. Avsnitt 6 ger oss 

en inblick i hur lärares tänkande stimuleras av sina medstudenter, sina lärare på universitet, 

och olika författare (litteratur). Dessa olika grupperingar av människor representerar olika 

resonemang, uppfattningar och infallsvinklar som genom en lärprocess kan bli en del av 

läraridentiteten. Det kan dels handla om grupperingarna i fråga på en kollektiv nivå, men 

också på individnivå. Författare, som ett exempel, är ju ingen enhetlig grupp utan kan stå för 
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en rad perspektiv som i sig kan vara motsägande.  Detta synliggörs med begreppet inre-

Andra.  

Studentdelaktighet som motivationsverktyg för egna studier 

Min studie kommer fram till att fokus på studentdelaktighet i praktiken i masterutbildningen 

bidrar till att motivera lärare att engagera sig i sitt eget lärande. Ett av de begrepp som 

behandlas vid flera tillfällen under det reflekterande gruppsamtalet är 

student(elev)delaktighet. Notera att konversationen om studentdelaktighet genererar en slags 

definition av studentdelaktighet, som omfattar idén om de lärande som aktiva aktörer. Denna 

definition försiggår mer på ett teoretiskt plan. Här finns det en likhet med de kategoriseringar 

av delaktighetsarbetet i skolmiljö som görs i litteraturen, t ex McMahon och Portelli (2004) 

och Lodge (2005). Just aktiva deltagare är t ex en nyckelaspekt i en av de typer av 

elevdelaktighet som Lodge beskriver.  

Idén om aktiva deltagare i utbildning är någonting som genomsyrar de konversationer i 

gruppsamtalet som handlar om just student(elev)delaktighet. Här associeras det till motivation 

för studier (jmf, Deakin Crick, 2012). Min analys visar vidare att studentdelaktighet i 

praktiken upplevs som både positivt och stimulerande. Detta kan kopplas samman med 

begreppet lärandets makt såsom Deakin Crick och Goldspink (2014) beskriver det och t ex 

uppfattningen att det som en individ lär sig ska vara betydelsefullt. Det framgår då och då av 

gruppsamtalet att lärostoffet i masterutbildningens kurser känns relevant och meningsfullt. 

Flera yttranden behandlar kopplingen mellan teori och praktik. Deakin Crick och Goldspink 

(2014) pekar även ut tidsaspektens roll för utveckling. Även i samtalet berörs studiers roll vid 

olika faser i livet, dvs. en relativt ung student (grundutbildning) i jämförelse med en 

yrkesverksam lärare som relaterar till yrkeserfarenhet. Det indikerar att yrkeserfarenhet kan 

komma att påverka lärprocessen inklusive motivationen att utvecklas. De resonemang som 

förs om motivation indikerar att studentdelaktighet uppfattas fungera som ett verktyg för att 

stimulera lärprocesser.  

I gruppsamtalet uttrycker olika yttranden att det har skapats en gemenskap bland oss 

masterstudenter. Min studie uppmärksammar att studentdelaktighet kan bidra till ett positivt 

samarbetsklimat som stimulerar lärandet. Samarbete leder till tillhörighet och samhörighet. 

Sambandet mellan studentdelaktighet och samhörighet preciseras i Baron och Corbins (2012) 

definition av studentengagemang. Som ett exempel är deras tankar om samhörighetskänslas 

betydelse för studentengagemang intressant. Det är värt att reflektera över hur samhörighet 

och engagemang hänger samman. Hur påverkas lärprocesser av delaktighet? Det är dock 

viktigt att vara medveten om att engagemang i sig, per automatik, inte nödvändigtvis medför 

lärande. Tänk bara på Axelson och Flick (2010). Som bekant lyfter de fram att det saknas en 

uppenbar koppling mellan just engagemang och lärande. Detta indikerar vikten av att 

problematisera delaktighetfrågor och engagemang för en mer gedigen bild över vad 

delaktighet egentligen är och kan vara.  

Det är också angeläget att kasta ett ljus på delaktighet i undervisningsaktiviteter och dess 

inverkan på lärprocesser. Under samtalets gång antyds det att studenter inte deltar aktivt på 

samma sätt i alla aktiviteter. Tänk på Deakin Crick och Goldspink (2014) som diskuterar 

lärande på individ- och kollektiv nivå i samband med lärandets makt. Delaktighetsgraden hos 
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enskilda studenter kan få konsekvenser för vad studenter tillägnar sig både individuellt och 

som grupp. Alla har sina lärdomar och kan bidra med olika perspektiv etc. Min studie lyfter 

fram att det sätts värde på medstudenters tankar och feedback. Om en individ, av någon 

anledning, inte delar med sig av sina erfarenheter är konsekvensen att potentiella 

uppfattningar och perspektiv, dvs. olika stämmor, kanske inte behandlas. Dessa potentiella 

stämmor kommer därmed inte kunna utgöra en del av den gemensamma referens som 

utvecklas. Studenters sätt att delta i undervisningen påverkar således lärandet och 

identitetsuppfattningar på både individ- och gruppnivå i den aktuella gruppen. 

Studentdelaktighet i relation till läraridentiteten 

Min analys avslöjar att de deltagande lärarna i denna studie upplever att aktivt 

studentdeltagande inte nämnvärt påverkar den egna lärarvardagen, t ex undervisning.  Det 

indikerar att en koppling mellan ”att delta aktivt som student” och ”att vara lärare” saknas.  

Stämmer det verkligen att en koppling saknas? Som jag diskuterade i föregående delavsnitt 

visar min studie också att ”aktivt studentdeltagande” är berikande för lärares egen lärprocess, 

t ex att det som de deltagande lärarna lär sig är meningsfullt ur ett lärarperspektiv. En 

konsekvens av detta skulle kunna vara att studentdelaktigheten i termer av motivationsverktyg 

gör att lärare värdesätter en teoretisk koppling på ett annat sätt än tidigare. Detta skulle kunna 

betraktas som ett tecken på att aktiv studentdelaktighet därigenom bidar till den egna 

lärarrollen. 

Att inte uppfatta en koppling mellan studentdelaktighet och lärarrollen kan ha olika 

upphov.  En möjlig förklaring kan vara att den koppling som finns inte har gjorts synlig av 

lärarna i utbildningen.  Då blir frågan om det är möjligt att tydliggöra den otydliga kopplingen 

utifrån erfarna lärares perspektiv. Som det framkommer av min studie reflekterar personer 

med yrkeserfarenhet över lärostoffet och teorier utifrån det de själva har varit med om. Det 

handlar exempelvis om att utveckla ny insikt om det egna arbetet. Våra kursuppgifter i 

utbildningen har vi ofta kunnat anpassa till egna intressen och situationer. En mer systematisk 

övergripande fokusering skulle kanske kunna få fram en koppling mellan delaktighet och 

vardagsarbete. En fokusering av detta slag kan sannerligen underlätta synliggörandet av en 

eventuell koppling om vidareutbildningen ifråga äger rum i en verklig miljö. Det är på detta 

sätt för både Tsui och Law (2007) samt Snoek och Volman (2014) och Snoek et al (2015) 

som arbetar med lärares utveckling i skolmiljö. Som det framgår av min litteraturöversikt har 

dessa dock olika inriktningar. Snoek et al fokuserar lärares vidareutbildning på arbetsplatsen 

där den egna skolan och det universitet som ger utbildningen ifråga samverkar. Ett 

utbildningsupplägg av detta slag kan leda till att lärare, inom utbildningens ram, får möjlighet 

att på ett grundligt sätt arbeta med den egna verksamhetens utveckling. Ett sådant upplägg 

skulle kunna innebära att lärarrollens delaktighet mixas ihop med studentrollens, dvs. lärarna 

är aktivt delaktiga på sin arbetsplats och använder sig då av ett studentperspektiv som innebär 

att det två rollerna, eller jagpositionerna, sammanfaller. Tsui och Law (2007) fokuserar i 

stället att lärarstudenter övar sig i att samarbeta med verksamma lärare i skolmiljö. Precis som 

Tsui och Law själva antyder, gör det att lärarstudenterna får en mer likvärdig ställning i 

relation till lärare än vad som är vanligt. En likhet mellan Tsui och Law och Snoek et al. 

(2015) är just fokus på villkor och situation i faktiska skolor. Vilken roll spelar verklig 
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kontext för att lärare ska kunna relatera till yrkespraktiken?  Det är fullt möjligt att arrangera 

olika typer av vidareutbildning genom samverkan mellan universitet och skola. Ta t ex 

Mitchell et al. (2010). Lägg dock märke till att en av deras inriktningar uttryckligen diskuterar 

aktiva lärare, dvs. då det handlar om partnerskap mellan skola och universitet.  

Även om min studie illustrerar att deltagarna upplever en otydlig koppling mellan 

studentdelaktighet och lärarrollen antyder ett av yttrandena att fokus på studentdelaktighet i 

egna studier kan komma att påverka samtal mellan kollegor. Det indikerar att en medvetenhet 

om delaktighet ur ett studentperspektiv kan bidra till samspel i yrkessammanhang. Det är 

viktigt att reflektera över hur arbete med student(elev)delaktighet kan systematiseras. Denna 

insikt att eget studentdeltagande kan bidra till kollegial reflektion är något som Kidd (2012) 

tar fasta på. Det som är gemensamt mellan Kidds och min studie är att en student 

(lärarstudenter eller verksamma lärare) får uppleva att göra sin röst hörd, eller 

studentdelaktighet, och beaktar detta i anslutning till lärarverksamhet.  

Kommentarer 

De fyra temaområdena: Teori och praktik, Socialt och kulturellt samspel, Studentdelaktighet 

som motivationsverktyg, Studentdelaktighet i relation till läraridentiteten synliggör lärares 

identitetsuppfattningar. Innebörden i dessa områden genomsyras av en tudelad uppdelning av 

identitet (jmf., Gee, 2000, Akkerman & Meijer, 2013). För denna studie utgörs med andra ord 

identitet av dessa två beståndsdelar: (1)  en inre kärna som motsvaras av yrkeserfarenheter 

och (2) insikter utifrån litteratur och olika möten offline och online, som förekommer inom 

utbildningen. Det blir dessutom påtagligt att lärares identitet är beroende av de kontexter där 

lärare vistas. På liknande sätt som Vloet och van Swets (2010) tankar kan 

identitetsuppfattningen, såsom den tar sig uttryck i min studie, beskrivas som en slags 

förhandling.  

Två av de temata som behandlas Teori och praktik och Socialt och kulturellt samspel 

diskuterar lärares perspektivväxling som en del av deras identitetsutveckling. Av det 

reflekterande samtalet framgår det att lärares identitet utvecklas genom (1) teoretiskt 

resonemang om egen vardagsverksamhet och (2) att ta del av medstudenters, 

universitetslärares och författares uppfattningar och olika kulturer.  Det handlar alltså om att 

relatera till olika stämmor. Avsnitt 6 speglar därmed dynamiska samspel som en del av 

lärarprofessionen. Uppmärksamma att dynamiska samspel kan beskrivas som en viktig 

ingrediens för ett dialogiskt synsätt med utgångspunkt i det dialogiska självet. Ta t ex 

Hermans (2003) som förtydligar att James fokuserar individnivån angående självet, medan 

Bakthin, å andra sidan, intresserar sig för dynamiska system och just olika stämmor. Studien 

förklarar det dynamiska samspelet vid det reflekterande gruppsamtalet med hjälp av 

jagpositioner.  Här kan det vara värt att associera till Hermans (1996)  som kommer in på hur 

länge en position faktiskt varar.  Så länge som en person arbetar som lärare antar denne en 

lärarroll, dvs. jag-som-lärare. Studentrollen, dvs. jag-som-student är generellt sett mer flyktig. 

En tankegång, som påminner om denna typ av varaktighet, återfinns i den 

självständighetstrappa som ingår i den pedagogiska profil som har utvecklats vid Luleå 

tekniska universitet (Gedda & Wikberg Nilsson, 2012). Målsättningen för 

självständighetstrappan är professionella utövare, dvs. att utveckla en professionell identitet.  
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Jag reflekterar, i detta delavsnitt, över vad min uppsats kan bidra med angående upplägg av 

vidareutbildning.  

Dagens fokusering på livslångt lärande, som kortfattat behandlades i Avsnitt 1, får 

konsekvenser för människors yrkesutövning. Det blir nödvändigt, för den enskilde, att hela 

tiden utveckla sin kompetens. Den som arrangerar vidareutbildning av olika slag bör anpassa 

utbildningen ifråga utifrån de rådande förutsättningarna. Min studie uppmärksammar de 

professionella i rollen som gränsöverskridare vid vidareutbildning.  Det visar på värdet av att, 

i likhet med Akkerman och Bakker (2012), reflektera över lärande som övergång respektive 

gränsöverskridning. Övergång handlar om kognitiv utveckling och vilket lärostoff som 

faktiskt är relevant och varför. Detta didaktiska perspektiv är oundvikligt samtidigt som andra 

aspekter också måste beaktas vid planeringen av vidareutbildning. Vidareutbildningen bör 

alltså finna en balans mellan deltagarnas föruppfattningar och uttalade förväntningar och det 

de faktiskt förväntas att tillägna sig på sikt. Tänk på Akkerman och Bakkers (2011) tankar om 

identitet utifrån ett lärandeperspektiv, dvs. att det handlar om vad som så småningom kan bli 

en del av självet. Begreppet gränsöverskridning, å andra sidan, kan hjälpa till att ta itu med de 

sociokulturella aspekterna. Akkerman och Bakker (2012) framhåller att gränsöverskridning 

visar att professionsutveckling innebär kontinuitet trots att individerna rör sig mellan 

kontexter med olika kulturella särdrag. Planering av vidareutbildning gynnas av att synliggöra 

skillnader mellan de två kontexterna ifråga.  Vad är förhållandet mellan de två kontexterna 

egentligen? Och hur kan vidareutbildningen stärka den professionella rollen? 

Dessutom är det värdefullt, om inte nödvändigt, att reflektera över hur utbildningen, eller 

lärarna inom utbildningen, kan stötta deltagarnas lärprocess. Min studie ger oss en uppfattning 

om att aktivt studentdeltagande i praktiken motiverar de yrkesverksamma lärarna att lära sig 

nya saker och engagera sig i egna studier. En överordnad intention med vidareutbildning är att 

deltagarna utvecklas professionellt. Då kan det vara lätt att utgå från att det som görs inom 

ramen för utbildningen (den ena kontexten) också påverkar det som görs i yrkespraktiken 

(den andra kontexten). Min studie visar på vikten av att verkligen reflektera över vilken 

funktion studentdelaktighet, kan och bör ha i utbildningen.  Är det t ex ”tillräckligt” om 

delaktigheten används som motivation för egna studier? Eller är det önskvärt med en mer 

direkt anknytning mellan studentdelaktighet och vardagsarbete? Om ja, vad är i så fall 

kännetecknande för en sådan anknytning?  

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Jag har tidigare argumenterat för att mitt forskningsintresse om lärares utveckling genom 

vidareutbildning är ett angeläget område och har belyst praktiska implikationer. Utifrån mitt 

magisterarbete identifierar jag vidare tre inriktningar av intresse för kommande studier: (1) 

lärares identitet vid olika typer av vidareutbildning, (2) personliga aspekter av vikt för lärares 

utveckling och (3) lärares identitet som den framträder i skolkontexten. 

Min studie fokuserade yrkesverksamma lärares identitetsuppfattning i samband med egna 

studier. Med dagens fokus på vetenskapligt förhållningssätt i skolan och lärares nya 

karriärmöjligheter är det nödvändigt att problematisera och granska olika 

vidareutbildningsalternativ ytterligare. Det vore givande att titta närmare på hur lärares 
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kompetens kan stimuleras individuellt. Eftersom kollegialt samarbete förväntas vara en 

naturlig och integrerad del av skolverksamheten i dag är det samtidigt nödvändigt att studera 

hur skolors utvecklingsarbete beaktar lärares identitet- och professionsutveckling i relation till 

organisationslärande. 

Jag har medvetet sett till att min magisterstudie inte kommer in på deltagarnas mer 

personliga sidor. Samtidigt är jag övertygad om att en insikt i det personliga är av yttersta vikt 

för ett helhetsperspektiv på lärares identitetsskapande. Tänk bara på Heggen (2008a) som 

identifierar att personlig identitet är en viktig del av professionell identitet. För att kunna 

analysera den personliga delen av lärares identitet är ett alternativ att, på ett eller annat vis, 

bearbeta berättelser. Kelchtermans (2009) förespråkar, som ett exempel, det han kallar för ett 

narrativt-biografiskt perspektiv på lärares utveckling. Ett alternativ vore att studera det han 

kallar för karriärberättelser. Denna typ av berättelser kan, enligt Keltchermans, ge oss en 

förståelse för lärares ageranden eller för olika episoder som de är med om.  

Utgångspunkten för min analys i denna studie var vår gemensamma verksamhet. Det vore 

värdefullt att, på motsvarande sätt, göra en liknande studie fast där arbetsplatsen är det 

primära. Om lärares vardagsarbete ska bygga på reflektion och kollegialt lärande vore en 

tänkbar orientering att studera hur lärares professions- och identitetsutveckling påverkas av de 

varierande uppfattningar och perspektiv (dvs. olika stämmor) som genomsyrar deras 

yrkespraktik. Hur handskas lärare med de olika uppfattningar som redan samexisterar i deras 

vardag, t ex olika perspektiv på lärande? Hur kommer nya begrepp och uppfattningar in i 

lärares professionella liv? En annan orientering av intresse vore att granska vad som sker med 

de insikter lärare får från vidareutbildning en viss tid efter att utbildningen ifråga har 

avslutats.  

SLUTORD 

Denna uppsats är ett bidrag till forskningen om erfarna lärares identitetsarbete i samband med 

vidareutbildning. Mitt intresse var lärares identitetsuppfattning såsom det tog sig uttryck i den 

pågående masterutbildningen i utbildningsvetenskap där jag är en av de deltagande 

studenterna. Studien uppmärksammade därmed mig på olika dynamiska processer som 

uppstår, i en för mig, familjär miljö. Jag uppmärksammade särskilt lärares roll som 

gränsöverskridare mellan de två kontexterna Universitet och Arbetsplats. Det 

gränsöverskridande särdraget med lärares identitetsuppfattning illustrerade samspelet som det 

ser ut då lärare relaterar nyvunna teoretiska kunskaper till yrkeserfarenheter. Studiens kontext 

präglas av fokus på studentdelaktighet i praktiken.  Min studie belyser att studentdelaktighet 

främst fungerar som motivation för studier. En medvetenhet om lärares roll som 

gränsöverskridare, inklusive studentdelaktighetens funktion, kan komma till användning vid 

planering av vidareutbildning och fortsatt forskning.  
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BILAGA 1 
 

Informationsbrev till potentiella deltagare  

 

INFORMATION OM STUDIE OM LÄRARES IDENTITET I 

SAMBAND MED STUDENTDELAKTIGHET  

 
Under våren 2015 skriver jag en magisteruppsats inom ramen för vår masterutbildning i 

utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Min utgångspunkt är det 

delaktighetsprojekt om flexibla arbetsformer inom högre utbildning som genomsyrar 

utbildningen. Jag intresserar mig för hur lärares lärande (identitet) påverkas av aktivt 

studentdeltagande i egen utbildning. Ambitionen med min studie är att bidra med kunskaper 

om lärares identitet i samband med en masterutbildning i utbildningsvetenskap. Syftet är att 

belysa lärares kollektiva insikter om hur de begreppsliggör sin egen utveckling. Med 

”kollektiva insikter” menar jag här att jag fokuserar hur lärare utvecklar en samsyn av aktuella 

temata. Med detta informationsbrev frågar jag dig om du vill delta i mitt magisterarbete.  

Mina metoder omfattas dels av en kort individuell reflektion, dels av en 

fokusgruppsdiskussion. Svaren till den individuella reflektionen kommer att ligga till grund 

för frågeformulering i frågeguiden till fokusgruppssamtalet. Fokusgruppssamtalet kommer att 

äga rum online via Adobe Connect. Denna form förenklar ett möte eftersom vi befinner oss på 

olika orter fysiskt.  

Jag räknar med att spela in fokusgruppsamtalet så att jag har möjlighet att lyssna på 

diskussionen ifråga flera gånger vid analysarbetet. Det som framkommer vid 

fokusgruppsträffen behandlas konfidentiellt. Dessutom eftersträvar jag konfidentialitet under 

hela arbetets gång. I och med att jag är intresserad av en kollektiv nivå kommer de eventuella 

citat som jag inkluderar i den slutgiltiga magisteruppsatsen att exemplifiera det kollektiva 

resonemanget. Jag kommer med andra ord inte att följa olika individuella lärares utveckling. 

Jag beskriver lärare på ett sådant vis att alla deltagare i masterutbildningen, per definition, 

inbegrips av formuleringen. Min magisterstudie baseras på frivilligt deltagande. Det innebär 

att en deltagare kan avbryta sitt deltagande under processens gång utan att närmare förklara 

varför.  

Om du vill ha mer information om min studie får du gärna höra av dig till mig. Jag nås 

lättast på det mobilnummer och den e-postadress som anges nedan.  

Meddela mig via e-post senast tisdagen den 24 mars 2015 om du accepterar att delta i 

studien. Om så är fallet kommer jag att kontakta dig inom kort för ytterligare information.  

 

Vänliga hälsningar  

Teresia Jakobsson-Åhl  

Mobiltelefon: XXX-XXX XX XX  

E-postadress: XXXXX@XXX.XX 
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BILAGA 2 

 

REFLEKTION ÖVER EGEN UTVECKLING 

 
Reflektera över på vilket sätt du har deltagit i ditt eget lärande under masterutbildningen i 

utbildningsvetenskap genom att utgå från följande två frågor: 

• Vad anser du är extra engagerande eller intressant i utbildningens kurser? 

• Vilka idéer och texter (kurslitteratur) har varit givande för din egen yrkesroll? Vad har 

dessa perspektiv gett dig? 

 

Välj själv hur du presenterar din reflektion. Använd dig av en eller flera uttrycksformer. 

Redovisa reflektionen på valfritt sätt i elektronisk form. 

 

Din reflektion ligger till grund för frågeguiden till den kommande 

fokusgruppsdiskussionen. 
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BILAGA 3:1 

FRÅGEGUIDE: GRUPPSAMTAL 

Studie om lärares identitet i samband med studentdelaktighet 

 

TEMA 1: OLIKA PERSPEKTIV 

Tema 1 handlar om hur lärare som individer påverkas av olika idéer och 

uppfattningar 

Kan ni ge exempel på litteratur som har varit givande för er yrkesroll? Och förklara varför? 

 Exempel: Litteratur om aktionsforskning, uppskattande förhållningssätt, reflektion 

Vad innebär studentdelaktighet för er?  

 Vad finns för möjligheter och begränsninar med att aktivt delta i egna studier? 

 Har er läraroll påverkats av studentdelaktighet? I så fall hur? 

 

Eventuella följdfrågor, se nedan 

Avslutande fråga: Är det något som någon av er vill lägga till innan vi avslutar denna 

diskussion? 

 

TEMA 2:  KULTURELL KONTEXT 

 Tema 2 berör olika situationer som utvecklar lärares identitet. 

Har utbildningen bidragit till förändring av ert vardagsarbete?  

 Vad har ni för erfarenheter av att kombinera teori med er lärarpraktik? 

Exempel: Insikter från utbildningen (lärdomar), aktionsforskning 

Vad kännetecknar en undervisningssituation med fokus på studentdelaktighet, i motsats till en 

undervisning med annan fokusering? 

 Hur påverkas motivationen? 

 Vad kan en lärare bli medveten om genom att själv erfara studentdelaktighet? 

Exempel: Upplevelsen av delaktighet ur ett elevperspektiv. 

 

Eventuella följdfrågor, se nedan. 

Avslutande fråga: Är det något som någon av er vill lägga till innan vi avslutar denna 

diskussion? 
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BILAGA 3:2 

TEMA 3: MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER 

 Tema 2 handlar om en social koppling till läraridentiteten. 

Vad kännetecknar samspelat mellan studenterna? Och med lärarna? 

Exempel: Olika bakgrund, olika erfarenheter 

Hur påverkas ni av andras tankar vid diskussioner i utbildningen? 

 

Eventuella följdfrågor, se nedan.  

Avslutande fråga: Är det något som någon av er vill lägga till innan vi avslutar denna 

diskussion? 

 

Följdfrågor 

Kan du förklara/förtydliga det? 

Vad menar du med…? 

Kan du konkretisera…? 

Kan du berätta mer om…? 

Kan du utveckla din tankegång? 

 

  

 


