
Örebro universitet
Pedagogiska institutionen

701 82 Örebro
ISSN 1653-6894, 1404-9570. ISBN 978-91-7668-600-3 Marianne Öberg Tuleus

Lärarutbildning mellan det 
bekanta och det obekanta
– en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet  
i skola och högskola

N a PA  –  N AT I o N e L L A  F o r S k A r S k o L A N  I  P e d A g o g I S k T  A r B e T e

Avhandlingen Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta belyser lärarutbildning 
utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv. ett grundläggande intresse är att 
studera lärarutbildning från en synvinkel, där lärare och lärarstudenter framträder som 
figur mot bakgrund av de institutionella sammanhangen skola och högskola. den över-
gripande fråga som studien ställer gäller vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning 
som framträder, då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. Utifrån en förståelse 
av lärarutbildning som komplext fenomen, sammanflätas teoretiska antaganden och me-
todologiska överväganden. det innebär en fenomenologisk förståelse av livsvärlden som 
intentional, levd och social värld, en hermeneutisk öppenhet för att sätta det bekanta på 
spel och en metodologisk strategi, som kännetecknas av följsamhet och lyhördhet. 

den empiriska studien visar att innebörden av lärarutbildning som levd erfarenhet 
framträder som temana enhetlighet, förebildlighet och marknadsmässighet mellan aktör 
och institutionellt sammanhang; som situationens personliga och kollektiva dimensioner 
mellan aktör och uppgift, och som mötets grad av närhet och anonymitet mellan aktör 
och aktör. När dessa innebörder av fenomenet lärarutbildning sätts på spel med de 
existentiella temana kroppslighet, tidslighet och rumslighet framträder glipor mellan de 
bekanta mönster som tidigare urskiljts. I rörelsen mellan det bekanta och det obekanta 
blir makt- och genusstrukturer synliga, och en möjlig lärarutbildning framträder mellan den 
bekanta lärarutbildning som varit och en obekant lärarutbildning som skulle kunna bli.

Denna avhandling har finansierats med medel från den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt 
Arbete, NaPA, som koordineras av Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet.
Inom NaPA samarbetar Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, 
Linköpings universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö Högskola, Örebro universitet och 
Umeå universitet, som är värdhögskola.



  1 

Lärarutbildning mellan det bekanta  
och det obekanta

– en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar 
av levd erfarenhet i skola och högskola

Marianne Öberg Tuleus

Doktorsavhandlingar inom den Nationella 
Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 13

Örebro Studies in Education 23



2

Den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) är en av 
de sammanlagt 16 forskarskolor som riksdagen inrättade år 2001. Den 
representerar en strävan att bredda och förnya forskning och forskar-
utbildning med anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkes-
verksamhet dels innehållsligt, dels genom att svara upp mot kravet 
att samtliga institutioner som medverkar i grundutbildningen också 
skall bedriva forskning och forskarutbildning i anslutning till grundut-
bildningsuppdraget.

Umeå universitet är värdhögskola och de partnerhögskolor som 
medverkar är Högskolan Dalarna, Högskolan i Kristianstad, Karl-
stads universitet, Linköpings universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, 
Malmö högskola samt Örebro universitet. Forskarskolan har en led-
ningsgrupp med representanter för partnerhögskolorna, yrkeslivet 
och de studerande.

Forskarskolan har organiserats så att framväxten av en samman-
hållen forskningsmiljö i Pedagogiskt arbete stärks. Doktoranderna 
har tillsammans med handledarna deltagit i gemensamma kurser och 
seminarier. Flertalet av de avhandlingsprojekt som bedrivs inom Fors-
karskolan placerar sig inom de kategorier som har en mycket tydlig 
koppling till den pedagogiska praktiken. Arbetet inom forskarskolan 
har på ett avgörande sätt präglats av det faktum att samtliga dokto-
rander har en så stark knytning till läraryrket.

www.educ.umu.se/napa

© Marianne Öberg Tuleus 2008
Layout och tryck: Tryck: Print & Media, Umeå universitet, Umeå 2008
 
ISSN 1653-6894, 1404-9570
ISBN 978-91-7668-600-3

Distribution: Örebro universitet, 
Pedagogiska institutionen, 
701 82 Örebro
E-post: marianne.oberg-tuleus@oru.se



  3 

Öberg Tuleus, Marianne (2008): Lärarutbildning mellan det bekanta och 
det obekanta. En studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av 
levd erfarenhet i skola och högskola. (Teacher education between familia-
rity and strangeness. An inquiry into the descriptions of lived experience 
told by teachers and student teachers in school and at the university). Mo-
nograph. Language: Swedish, with a summary in English. Örebro Univer-
sity, Department of Education, SE-701 82 Örebro, Sweden. Doktorsav-
handlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 
13. Örebro Studies in Education 23, ISSN 1653-6894, 1404-9570. ISBN 
978-91-7668-600-3.

Abstract

The aim of this dissertation is to study teacher education as lived expe-
rience with an overall ambition to contribute to a deeper understanding 
of teacher education as a complex phenomenon. A basic interest is to ap-
proach teacher education from a point of view where the lived experience 
of teachers and student teachers in school and on campus is brought into 
focus. The main question of the study is: what meanings of the phenome-
non teacher education emerge, when teacher education is studied as lived 
experience? To empirically inquire into lived experience a hermeneutical 
phenomenological perspective is developed. This means a phenomenolo-
gical understanding of the life-world as an intentional, lived and social 
world, and a hermeneutical openness to put repeated and confirmed ex-
perience into play to open for new experience. The choice of participant 
observation and conversational interviewing as research methods made 
it necessary to develop a methodological strategy involving a flexible po-
sition as well as a wakeful position.

The results of the empirical study are presented in three in-betweens. 
Each of them focuses on a certain aspect of the life-world, as it emerges 
from the research question posed. The themes of unifying, role model-
ling and market orientation explore the meaning of teacher education as 
it comes forth between actor and institutional setting. Between actor and 
task, the meaning of teacher education takes shape in the lived situations 
of teachers and teacher students in school and on campus. When the me-
aning of the phenomenon teacher education unfolds between actor and 
actor, it is formed in the encounter with the “other”. 

So far, the results are consistent with earlier research on teacher educa-
tion. To challenge familiar descriptions and to approach complexity, the 
results are put into play by the use of corporality, temporality and spatia-
lity as existential themes. This leads to the conclusions that the meaning 
of the phenomenon teacher education transpires from male and female 
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perspectives. This conclusion puts at risk the gender neutral description of 
women and men within teacher education as “teachers” and “students”. 
Secondly, the meaning of the phenomenon teacher education is intertwi-
ned with situations where personal and collective experience of teachers 
and student teachers is expressed in feelings of familiarity and strange-
ness. This means that the past in the sense of what “traditional” teacher 
education used to mean is challenged by transformation in terms of what 
teacher education could mean. Thirdly, the meaning of the phenomenon 
teacher education always includes different meanings as well as a prevai-
ling meaning that is interacting with the institutional setting. This puts 
into play the assumption that traditions always stay the same, and that 
reproduction dominates transformation.

Keywords: teacher education, hermeneutical phenomenology, lived expe-
rience, life-world, complexity, in-between, higher education.
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Förord

Denna avhandling handlar om lärarutbildning i skola och högskola; om 
lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet. Till alla er, 
lärare och lärarstudenter som har deltagit i studien, och till er, utbild-
ningsledare och rektorer som jag haft kontakt med, vill jag rikta ett stort 
och varmt TACK!

Avhandlingsarbetet har kännetecknats av komplexitet, både då det gäller 
forskningsobjektet och forskningsprocessen. Det har varit en spännande, 
utmanande och ibland utmattande resa, där de metaforer jag använt för 
att försöka beskriva det ”just nu” jag levt avlöst varandra; det har handlat 
om att färdas utan karta, lägga pussel utan förelagt motiv och att hoppa 
mellan öarna i forsen... Professor Agneta Linné, min huvudhandledare, 
har varit med på denna färd som följeslagare och som förebild. Tack Ag-
neta, för att du alltid har lyssnat, tagit dig tid och uppmuntrat mig; tack 
för att jag fått ta del av din stora vetenskapliga kunskap och din med-
mänskliga värme. Tack också till min biträdande handledare professor 
Bernt Gustavsson, som har stöttat mig med kloka råd, stillsamma frågor 
och stort intresse. Tack Bernt för att du lever bildning och för din tillit till 
mitt avhandlingsprojekt!

Denna avhandling är skriven inom ramen för två forskningsmiljöer; 
Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA) och Pedagogiska 
institutionen, Örebro universitet. Dessa sammanhang har genomsyrats av 
både vetenskaplig kreativitet och livsglädje, och det är i mötet med dessa 
båda sammanhang, i mötet med handledare, doktorandkollegor och ar-
betskamrater som avhandlingen formats. Vid Pedagogiska institutionen 
finns några personer som särskilt bidragit till att denna avhandling kunnat 
skrivas. Det är Kajsa Falkner, som var min biträdande handledare fram till 
slutskedet av avhandlingsskrivandet. Tack Kajsa för din goda läsning av 
mina ”råddiga” texter! Eva Hagström och Owe Lindberg har vid ett flertal 
tillfällen läst och kommenterat texter, som jag lagt fram för seminariebe-
handling. Tack Eva och Owe, för era konstruktiva synpunkter och frågor! 
Professor Tomas Englund har, som vetenskaplig ledare för forskningsgrup-
pen Utbildning & Demokrati, och för LISA-projektet, uppmuntrat mig att 
skriva och att fortsätta skriva. Tack Tomas, för din öppna och generösa 
hållning och för dina ständigt återkommande frågor om det ”vetenskap-
liga”! Kerstin Skog-Östlin, prefekt och lärarutbildningsforskare, har in-
spirerat mig att se både forskning och lärarutbildning från flera synvink-
lar. Tack Kerstin, för att du med dina kloka råd och synpunkter på såväl 
utbildning, som lärarutbildning och forskarutbildning, fick mig att tro att 
jag skulle kunna skriva en avhandling! Tack också till Lars Erikson, som 
”stått till förfogande”, Katarina Swartling Widerström, Hälsoakademin, 
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som ”informellt” läst mitt manus, Ingrid Lundegårdh, Forsknings- och 
Innovationsstöd, som språkgranskat abstract och engelsk sammanfatt-
ning, och Gunvi Linnér, vår tidigare forskningsadministratör, som varit 
ett stort stöd för oss doktorander. 

Att tillhöra Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA) har 
varit en fantastisk upplevelse. Våra nationella och internationella inter-
nat har bidragit med levande erfarenheter av skilda forskningsperspektiv 
och forskningsfrågor, där begreppet perspektivrikedom gestaltats av både 
handledare och doktorandkollegor. Först och främst vill jag rikta ett stort 
tack till alla som deltagit i samtal kring mina texter, som kritiskt granskat 
dem och bidragit med konstruktiva förslag. Ett stort tack också till Daniel 
Kallós, Per-Olof Erixon, Monika Vinterek, Gun-Marie Frånberg och Eli-
sabeth Wallmark för ert engagemang både för forskarskolan och i forsk-
ningsmiljön. Tack till ”min” seminariegrupp, doktorandkollegorna Carin 
Jonsson, Kenneth Ekström, Lottie Lofors-Nyblom och Eva Nikolajsen för 
intressanta diskussioner; och tack till våra handledare, Agneta Linné och 
Catharina Andersson, för ert intresse och engagemang i de pågående pro-
jekten. Tack till Kennert Orlenius, som läst mina texter både inom ramen 
för NaPA-internat och som opponent vid slutseminariet. Tack Kennert, 
för att du riktat min uppmärksamhet mot den hela gestalten; mot både 
figur(er) och bakgrund! Tack till Kristina Hellberg, Linköpings universi-
tet, som lyssnat och frågat, och som alltid förstår både när det gäller det 
vardagliga och det vetenskapliga. Tack Kicki för att du är du!

Att skriva en avhandling innebär så mycket utöver ”arbete”. Det är en 
uppgift som kräver både tid och kraft, både beslutsamhet och mod. Av-
handlingsskrivande är, precis som livet självt, en process som ständigt for-
mar och omformar både oss själva, vårt arbete och vår omgivning. Och det 
innebär, som alla redan vet, både en personlig och kollektiv ansträngning. 
Förutom de personer som bidragit till de forskningsmiljöer, där avhand-
lingen skrivits, har min familj och mina vänner varit där för mig. Särskilt 
vill jag tacka Agneta Myhr, för att du korrekturläst avhandlingsmanuset; 
Mona Jansson, för att du hållit kontakten och Barbro Persson; för att du 
fortfarande vill spela golf med mig. Till Bosse, min livskamrat, och till 
mina barn Sara och Fredrik, vill jag rikta ett innerligt tack för att ni hela 
tiden påminner mig om att livet är så mycket mer än avhandlingsarbete. 
Tack för att ni finns!

Örebro i april 2008

Marianne
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Kapitel 1

Lärarutbildning och komplexitet  
– en inledande tematisering

Denna avhandling riktar intresset mot lärarutbildning. Utgångspunkten 
tas i lärarutbildning som mångfasetterat fenomen i ett svenskt samman-
hang. Fenomenet lärarutbildning beskrivs utifrån olika synvinklar, antar 
olika innebörder, framträder som något för någon. Det är i ljuset av en 
berättelse där lärarutbildning framträder mellan komplexitet och enhet-
lighet, som avhandlingen börjar. 

Lärarutbildning i Sverige innebar initialt att utbilda lärare för å ena sidan 
lärdomsskola, å andra sidan folkundervisning. Särskilda bildningsanstal-
ter för folkskolans lärare började byggas upp och regleras av statsmakten 
från 1842, medan universiteten svarade för utbildningen av lärdomssko-
lans lärare. Härtill kom utbildning av lärare i musik, gymnastik och teck-
ning.1 Samtidigt som dessa första statliga lärarutbildningar steg för steg 
regleras allt tydligare, blir skola och utbildning över tid en allt mer bety-
dande samhällelig och statlig angelägenhet. Under 1900-talets första hälft 
framträder frågan om vilka (lärar)utbildningar som innefattas i en statlig 
lärarutbildning som ett återkommande drag i denna förändring. Frågans 
betydelse kan ses som ett uttryck för ett antagande om behovet av en ge-
mensam lärarutbildning för den nya enhetsskolan (Linné 1998). 

Samtidigt som utbildningar av allt fler lärargrupper tar form, som till 
exempel utbildning av barnträdgårdsledarinnor/förskollärare, special-
lärare, yrkeslärare och slöjdlärare, blir kraven på en mer enhetlig skola 
starkare.2 1946 års skolkommission innebär en betydelsefull riktningsför-
ändring för både skola och lärarutbildning ur flera synvinklar. Utgångs-
punkten för kommissionens betänkande om den första lärarhögskolan 
tas i förslaget om en delvis gemensam lärarutbildning för den nya enhets-
skolan (SOU 1952:33). Betänkandet kan sägas illustrera de många skilda 
frågor om lärarutbildning, som innefattas i frågan om en mer enhetlig 
lärarutbildning. Lärarutbildning, så som den framträder i skolkommis-
sionens betänkande, inbegriper såväl antaganden om grunderna för lära-
res lämplighet som antaganden om lärarutbildning som vetenskaplig och 
forskningsanknuten utbildning. 

Med förslaget om inrättandet av en professur i praktisk pedagogik riktas 
uppmärksamheten mot lärarutbildning som en högskoleutbildning. I takt 
med att grundläggande skolutbildning blir allt mer enhetlig antar också 
lärarutbildning en allt mer homogen form, eller gestalt, och möjligheten 
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att se lärarutbildning som ett statligt styrinstrument blir allt mer konkret 
(Linné 1998).3 Från 1960-talet och framåt framträder spänningen mellan 
enhetlighet och åtskillnad allt tydligare. Den kommer till uttryck framför 
allt i frågan om lärarutbildning som praktisk yrkesutbildning å ena sidan 
och lärarutbildning som vetenskaplig, akademisk utbildning å andra si-
dan. Åtskillnaden mellan olika lärarutbildningar och lärarutbildningstra-
ditioner osynliggörs i en allt enhetligare organisation, samtidigt som de 
historiskt väl förankrade lärarutbildningstraditionerna lever vidare (Skog-
Östlin 1984, Calander 2005). Ulla Johansson (2007) konstaterar att lärar-
utbildning domineras av en tankemodell, där lärarutbildning framträder 
som ”ett led i konstruktionen av goda lärare” (Johansson 2007, s 22). Det 
innebär att lärarutbildning betraktas som en möjlighet att se till att sam-
hället får de lärare som behövs och att lärarutbildning sålunda innefattar 
frågor om behovet av lärare både avseende antalet lärare och dessa lära-
res ämnesinriktningar. Lärarutbildning gäller, med Ulla Johanssons ord, 
att både ha tillräckligt goda lärare och tillräckligt många lärare. 

1977 års högskoleförordning innebär att samtliga lärarutbildningar in-
förlivas i högskolan. Tankemodellen om den enhetliga lärarutbildningen och 
enhetsläraren dominerar den lärarutbildning som riktas mot framtiden.4 I 
betänkandet Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och ut-
veckling (SOU1999:63) antar lärarutbildning en innehållsligt och struktu-
rellt sammanhållen gestalt som betecknas ”lärarprogrammet”. Det betyder 
att all lärarutbildning i Sverige från och med hösten 2001 sker inom en (ny) 
struktur som ”byggs upp av tre väl integrerade utbildningsområden” (SOU 
1999: 63, s 123). De betecknas allmänt utbildningsområde, inriktningsom-
råde och specialiseringsområde.5 

Lärarutbildning – ett mångfasetterat forskningsfält
Att lärarutbildning betraktas som ett komplext fenomen likväl som det 
faktum att lärarutbildning spänner över ett brett forskningsområde är väl 
etablerade utgångspunkter inom forskningsfältet lärarutbildning (Zeich-
ner 2006). Samtidigt både kritiseras och ifrågasätts lärarutbildning i så-
väl forskningssammanhang som andra sammanhang. Denna motsägelse-
fulla beskrivning av fenomenet lärarutbildning förefaller dominera den 
diskussion om lärarutbildning som förs i Sverige, likväl som i västvärlden 
i övrigt.6 Ett återkommande drag i diskussionen är beteckningen ”lärar-
utbildningen”. Det är en beteckning som kan förstås på olika sätt. Owe 
Lindberg (2002) menar att bestämningen av vad vi refererar till som ”lä-
rarutbildningen” varierar inom ramen för tre huvudkategorier. De avser 
vilka lärarutbildningar, vilka utbildningsdelar och vilka tidsmässiga förlopp 
som talet om lärarutbildning refererar till. Att beteckna lärarutbildning 
i bestämd form, ”lärarutbildningen”, kan ses som ett sätt att diskursivt 
osynliggöra skillnader mellan olika lärarkategorier och olika lärarutbild-
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ningar och därmed förenkla en komplex företeelse (Lindberg 2002, s 23). 
Ett annat sätt att förstå beteckningen ”lärarutbildningen” är att se den 
som uttryck för en strukturalistisk tradition. Det innebär att utgångspunk-
ten tas i samhället som ett, i relation till individen, kollektivt överordnat 
begrepp. Enskilda individers liv och handlingar kan inte förklara samhäl-
leliga strukturer, men däremot kan samhällsstrukturer förklara enskilda 
individers liv och handlingar. Människan styr inte själv sitt liv utan är in-
ordnad i samhällssystemet (Parsons 1966, Savage 1981). Istället för att 
vara aktör ses hon som ”strukturens offer” (Bäck-Wiklund 2003, s 71). 
Att beteckna lärarutbildning ”lärarutbildningen” kan då förstås som ett 
sätt att osynliggöra de människor som deltar i lärarutbildning, och istäl-
let tillåta strukturen att framträda. 

Alfred Schütz utvecklade ett sociologiskt betraktelsesätt utifrån feno-
menologiskt grundlagda antaganden. Med utgångspunkt i ett intresse för 
vardagsvärlden som ”den överlägsna eller suveräna verkligheten” (Bengts-
son 1999, s 16), argumenterar han för att i samhällsvetenskaplig forsk-
ning analysera människans beteenden med utgångspunkt i ett subjektivt 
synsätt, dvs. ”tolkningen av handlingen och dess kontext utifrån aktö-
rens perspektiv” (Schütz 1953/1999, s 62). Schütz ställer frågan om det 
inte är ”snarare ’prisernas beteende’ än människornas beteende på mark-
naden” (s 62) som nationalekonomer studerar och om det inte är så att 
fenomen som t ex ”kapital”, ”arbetslöshet” och ”omsättning” studeras 
som om de var

fulltsändigt [sic] avskilda från de ekonomiska subjektens 
aktiviteter, och att man än mindre tränger in i den sub-
jektiva meningsstruktur som dessa aktiviteter kan ha för 
aktörerna?(Schütz 1953/1999, s 63). 

Med Schütz kan man säga att valet av teoretiskt perspektiv innebär att 
forskningsobjektet konstrueras på skilda sätt. Beteckningar som ”lärarut-
bildningen” skulle då kunna förstås som ett uttryck för ett underliggande 
antagande om lärarutbildning som avskild från dess aktörer. Ytterst kan 
problemet förstås som en fråga om vetenskapen, dvs. frågan om natur-
vetenskapens objekt och metoder och dess relation till humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Att utgå från abstraktioner, menar Schütz, 
är inte något annat än 

en sorts intellektuell stenografi och att de underliggande sub-
jektiva elementen i de mänskliga handlingarna antingen tas 
för givna eller anses vara irrelevanta för det vetenskapliga 
syftet ifråga, dvs det problem som man undersöker, och att 
man därför borter [sic] från dem (Schütz 1953/1999, s 63).
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Schütz slutsats är att vi alltid kan och därför måste referera till människors 
handlingar och tolkningar av dessa handlingar inom samhällsvetenskap-
lig forskning. En central del av forskningsproblemet blir, med Schütz, en 
fråga om vilka teoretiska antaganden som ligger till grund för förståelsen 
av ett studieobjekt. 

Frågan kan ställas utifrån vilka teoretiska antaganden forskning om 
lärarutbildning kommit att bedrivas. Med ambitionen att ge en både 
övergripande och komplex bild av forskningsfältet beskriver jag i ett för-
sta steg forskning om lärarutbildning, som utgår från ett metaperspek-
tiv. Från den synvinkeln domineras forskningsfältet av frågor som riktar 
uppmärksamheten mot en kunskapsgrund för lärarutbildning. Därefter 
uppmärksammas forskning om lärarutbildning i ljuset av återkommande 
teoretiska perspektiv inom forskningsfältet. Avslutningsvis placerar jag in 
föreliggande studie i det forskningsfält som framträtt. 

En återkommande utgångspunkt inom forskning som avser att ge ett me-
taperspektiv på forskningsfältet lärarutbildning är frågan om lärarutbild-
ningens kunskapsgrund. Frågan ställs utifrån en beskrivning av forsknings-
fältet lärarutbildning som svagt eller splittrat och fenomenet lärarutbildning 
som kritiserat. Ett övergripande syfte med forskning om en mer enhetlig 
kunskapsgrund för lärarutbildning förefaller vara att belysa ”problemet” 
lärarutbildning och på så vis besvara frågan om varför lärarutbildning kri-
tiseras och varför forskningsfältet beskrivs i termer av dess brister.7 Under 
1990-talet är en dominerande bild från en västerländsk horisont att forsk-
ningsfältet lärarutbildning präglas av ”diversity” (Christensen 1996, s 40), 
”complexity” (Kansanen & Uljens 1996, s 47) och ”uncertainty” (Edwards 
et al 2002, s 6). En liknande bild tar gestalt från en svensk horisont. Även 
om de forskningsfrågor som ställs varierar, framträder en kritiserad lärarut-
bildning som gemensam utgångspunkt (Ahlström & Kallós 1996, Carlgren 
1996, Carlgren & Marton 2000, s 92–116). Catharina Andersson (1995) 
visar i sin genomgång av tidigare forskning inom det svenska lärarutbild-
ningsfältet att lärarutbildning karaktäriserats av ”oenigheter, oklarheter och 
olikheter” (s 25) och Owe Lindberg (2002) kommer till en liknande slutsats. 
Han konstaterar att lärarutbildning som forskningsfält tar gestalt som ”ett 
splittrat fält” (s 76) med ”en mycket svag intern bas” (s 77). 

Frågan om en enhetlig(are) kunskapsbas för lärarutbildning förefaller 
utgå från ett antagande om att en kunskapsbas som bidrar till en ”bätt-
re”, mindre kritiserad lärarutbildning är en inom akademin, vetenskapligt 
grundad kunskapsbas. Under 2000-talet omformuleras frågan till en fråga 
om både vilken kunskapsbas i meningen vilka kunskapsformer, som lärar-
utbildning bör utgå från, och hur lärarutbildning kan formas så att en ve-
tenskaplig kunskapsbas får betydelse för blivande lärares lärande.8 En en-
hetlig kunskapsbas kvarstår alltså som det dominerande svaret på frågan 
om lärarutbildningens problem (Oser; Achtenhagen & Renold, red. 2006), 
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samtidigt som en alternativ kunskapsbas beskrivs som ”lärarkunskap”, dvs. 
kunskap som har sin grund i lärares undervisning i skolan (Kennedy 2006, 
Zeichner 2006).9 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning som anlägger ett metaper-
spektiv på lärarutbildning utgår från antaganden om lärarutbildning som 
kritiserat, splittrat och ifrågasatt fenomen. Ett återkommande resultat är 
att lärarutbildning kännetecknas av ett splittrat forskningsfält och att en 
enhetlig kunskapsbas för lärarutbildning ses som en möjlighet att åtgärda 
dessa brister. ”Problemet” med lärarutbildning kännetecknas sålunda av 
en obalans mellan å ena sidan fenomenet lärarutbildnings komplexa ka-
raktär och möjliga innebörder, å andra sidan forskning om olika aspekter 
av lärarutbildning som var och en framstår som den enda ”lärarutbild-
ningen”. En kritik som återkommer i detta sammanhang är att de brister 
eller problem som forskning, som syftar till att ge ett metaperspektiv på 
lärarutbildning, visar på har sin grund i att de frågor som ställs och de 
antaganden som forskningen utgår ifrån inte beaktar fenomenet lärarut-
bildnings komplexa karaktär och sammanhang. Alan R. Tom illustrerar 
problematiken när han under rubriken Teacher Education as a Multifa-
ceted ‘Problem’ hävdar att ”[c]hange in teacher education programming 
will continue to be superficial and tenuous until the multiple sources of 
the ”problem” of teacher education are recognized and explicitly addres-
sed” (Tom 1997, s 3). Det är i kritiken av att lärarutbildning beskrivs 
som ett mångfasetterat fenomen, samtidigt som detta inte beaktas i de 
forskningsproblem som ställs, som föreliggande avhandlingsprojekt tar 
sitt avstamp. Den komplexitet som framträder när lärarutbildning stude-
ras som levd erfarenhet antas alltså ha betydelse för innebörden av feno-
menet lärarutbildning.

Med utgångspunkt i antagandet om lärarutbildning som komplext fe-
nomen, vänder jag blicken mot forskningsansatsens betydelse för förstå-
elsen av fenomenet lärarutbildning. Den fråga som riktat min uppmärk-
samhet, då jag orienterat mig i forskningsfältet, är vilken mening som 
tilldelats fenomenet lärarutbildning. Med andra ord, vilka innebörder av 
fenomenet lärarutbildning framträder då lärarutbildning betraktas som 
forskningsobjekt?

Fenomenet lärarutbildning framträder som tidslig gestalt då frågan ställs 
om hur lärarutbildning formats över tid. Marilyn Cochran-Smith och Kim 
Fries (2005) ger uttryck för den tidsliga gestalten när de hävdar att samti-
digt som lärarutbildning i USA från 1950-talet och framåt beskrivits som 
”problem” har problemets karaktär över tid framträtt på skilda sätt. De 
identifierar tre dominerande sätt att konstruera och studera problemet lä-
rarutbildning: “as a training problem, as a learning problem and as a po-
licy problem” (Cochran-Smith & Fries 2005, s 72). Även David Labaree 
(2004) utgår från ett amerikanskt sammanhang. Lärarutbildningens ”pro-
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blem” grundas här i dess svaga ställning inom det akademiska området 
som ”the ideal scapegoat, which allows blame for problems with schools 
to fall upon teacher education in particular rather than higher education 
in general” (Labaree 2004, s 3). Labaree ställer frågan om lärarutbild-
ningens låga status och visar att lärarutbildning, som tidslig gestalt, kan 
bidra till att både iscensätta framtiden och att förstå det levande nuet. 
Detta dominerande drag hos den tidsliga gestalten framträder även i stu-
dier som fokuserar förändring och reformering av lärarutbildning och åt-
skillnaden mellan teori och praktik.10 I Sverige domineras lärarutbildning 
som tidslig gestalt av studier som fokuserar tradition och förändring inom 
svensk lärarutbildning. Två exempel är Kerstin Skog-Östlins (1984) stu-
die av traditioner inom svensk lärarutbildning och Agneta Linnés (1996, 
1999) studie av förändringsmönster och villkor för förändring inom folk-
skollärarutbildningen. Linné visar här i en läroplansteoretisk analys hur 
utbildningens innehåll och utformning tagit form och skiftat i samspel 
med samhällsomvandlingen. Linné (1996, 2007a) visar också hur skilda 
modeller för klassrumskommunikation grundlagts som traditioner i lära-
res utbildning. Skog-Östlin beskriver två dominerande traditioner inom 
svensk lärarutbildning, folkskollärartraditionen och läroverkslärartradi-
tionen, som åtskilda och stabila över tid. Även om organisationen av de 
olika lärarutbildningarna gjorts alltmer homogen torde delar av de olika 
traditionerna inom lärarutbildning levt vidare i den förändrade organi-
sationen. Lärarutbildningars olika profiler och tyngdpunkter vid olika 
utbildningsorter kan ses i ljuset av denna bakgrund (Calander 2005).11  
Föreliggande avhandlingsprojekt är grundat i en förståelse av lärarutbild-
ning som tidslig gestalt. Det betyder att det förflutna betraktas som sam-
manflätat med nuet och framtiden. Ett uttryck för detta grundläggande 
antagande är att avhandlingens teoretiska antaganden innefattar en tids-
lig dimension, som innebär att det förflutna genom reflektion blir närva-
rande i nuet (se kapitel 3). 

Fenomenet lärarutbildning framträder som institutionell gestalt då frå-
gan om förändring ställs. Den fokuserar institutionella faktorer som hur 
lärarutbildning organiseras och hur dess praktiker skapar olika betingel-
ser för förändring. Frågan om förändring framträder från såväl en ame-
rikansk och engelsk horisont som en svensk horisont. I studier där frå-
gan om förändring ställs utifrån en synvinkel, där förändring innebär att 
lärarutbildningens ”nuvarande” institutionella gestalt ska omformas så 
att den antar en ”ny” gestalt, framträder lärarutbildningens institutionel-
la förändringsvillkor som fasett i den institutionella gestalten. Lindberg 
(2002) använder beteckningen ”re-talet” för att beskriva denna fasett där 
lärarutbildning ses som ”ett företag i förändring” (s 139). Det är genom 
olika omvandlingar eller ”re-makes” som företaget lärarutbildning ska bli 
stabilt och framgångsrikt.12 Omvandlingarna avser till exempel ”rethin-
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king” (Edwards et al 2002), ”re-forming” (Furlong et al 2000) och ”re-
designing” (Tom 1997). ”Re-talet” om lärarutbildning framträder som ett 
gemensamt drag i den institutionella gestalten under 1990-talet. Wideen 
och Grimmett (1994) utgår från frågan om ”restructuring or reconceptua-
lization” av lärarutbildning och lyfter därmed fram problematiken kring 
lärarutbildningens struktur och dess innehåll. De menar att ett villkor för 
att omstrukturering bidrar till förändring är att den antingen förbereder 
för eller iscensätter en förändrad förståelse av fenomenet lärarutbildning. 
Dennis Beachs (1995) etnografiska studie av en lärarutbildningsreform vi-
sar på en liknande gestalt som framträder från en svensk horisont. 

En annan fasett av lärarutbildning som institutionell gestalt framträder 
i forskning som fokuserar förändring i meningen ett förändrat perspektiv 
på lärande. Ett grundläggande antagande är att en förändrad lärarutbild-
ning innebär förändrade krav på lärande och att en så kallad traditionell 
syn på lärande inte bidrar till ett samspel mellan tidigare och ny kunskap 
och inte heller till ”the conversations that are necessary for internalization 
and deep understanding” (Richardson 1997, s 3). Inom svensk lärarut-
bildning framträder en liknande gestalt i studier som fokuserar didaktiska 
och ämnesdidaktiska frågor.13

Då frågan om förändring ställs utifrån en synvinkel, där förändring 
förutsätter kunskap om människors tänkande om lärarutbildning, fram-
träder fasetten lärarutbildningens kognitiva konstruktioner. Frågan rik-
tar uppmärksamheten mot vilka föreställningar som ligger till grund för 
individens förståelse av fenomenet lärarutbildning. Ett grundläggande an-
tagande i denna forskningsinriktning är att vår vardagliga kunskap om 
lärarutbildning har betydelse för hur vi uppfattar, erfar och konstruerar 
lärarutbildning. Fasetten gestaltas från en amerikansk horisont bland an-
nat i Walter Doyles (1990) studie av teman inom lärarutbildning. Han 
identifierar fem huvudparadigm som utgör en underliggande tankefigur 
för vad lärare bör vara och därmed indirekt vad lärarutbildning bör syf-
ta till. Forskningsobjektet lärarutbildning som föreställningar (Carlgren 
1992) och lärarutbildning som tankemodeller (Andersson 1995) är två 
exempel på motsvarande gestalt inom svensk forskning om lärarutbild-
ning. Marie Jedemark (2006) bidrar till denna gestalt då hon, utifrån ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv, ställer frågan om lärarutbildares olika 
sätt att praktisera sitt professionella uppdrag. 

Avhandlingen Talet om lärarutbildning (Lindberg 2002) fokuserar lä-
rarutbildningens verbala konstruktioner. Den fråga som ställs är vad lä-
rarutbildning kan vara eller ses som och ett grundläggande antagande är 
att vi genom hur vi talar om lärarutbildning bidrar till att skapa fenomenet 
lärarutbildning. Utifrån en engelskspråkig horisont framträder en språk-
lig fokusering i studier som riktar uppmärksamheten mot lärarutbildning 
som dess diskurser. Ett exempel är Cochran-Smith och Fries (2001) artikel 
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Sticks, Stones, and Ideology: The Discourse of Reform in Teacher Educa-
tion, där utgångspunkten är att fenomenet lärarutbildning inte är ett pro-
blem i sig, utan måste förstås i relation till underliggande antaganden om 
samhälle och utbildning. Cochran-Smith och Fries visar att, oavsett vilken 
tes som hävdas, domineras den amerikanska diskussionen om lärarutbild-
ning av argument för en evidensbaserad lärarutbildning, för en lärarutbild-
ning där handling utgår från ”outcomes, result and outputs” (s 7) och för 
en lärarutbildning som bidrar till en skola för alla. Då argumenten ana-
lyseras mot bakgrund av underliggande idéer, ideal och värden framträ-
der argumenten som uttryck för motstridiga diskurser. De argument som 
anförs förfäktar å ena sidan en lärarutbildning som bidrar till en profes-
sionalisering av läraryrket, å andra sidan en avreglering av en nuvarande 
lärarutbildning till förmån för en ”marknadens” lärarutbildning.

Sammanfattningsvis kan sägas att den institutionella gestalten domine-
ras av lärarutbildning som fenomen i ett samhälleligt, samtida samman-
hang. Det betyder att frågan om ”problemet” lärarutbildning utgår från 
ett antagande om lärarutbildning som styrinstrument för statlig skol- och 
reformpolitik.14 Lärarutbildning som institutionell gestalt uppmärksam-
mar relationen mellan utbildning och sammanhang, mellan lärande och 
undervisning, och riktar uppmärksamheten mot lärarutbildning med frå-
gan om vilka lärare som behövs i ett samtida och framtida samhälle. Den 
institutionella gestalten ska betraktas som sammanflätad med föreliggande 
studies forskningsobjekt. Lärarutbildning som levd erfarenhet innefattar 
både människor som aktörer och lärarutbildning som institutionellt sam-
manhang. Lärarprogrammet, som det konkreta uttrycket för den lärarut-
bildningsreform som iscensattes 2001, utgör en yttre avgränsning av fö-
religgande studie.15 

Fenomenet lärarutbildning framträder som aktörsgestalt då frågan 
ställs om människor som aktörer inom lärarutbildning. Ett dominerande 
tema i studier som uppmärksammar människors erfarenheter är männis-
kan som erfarande varelse. Temat innefattar studier som ställer frågan 
om socialisationsprocesser inom lärarutbildning (Zeichner & Gore 1989, 
Berge 1992, Bouij 1998), men i synnerhet studier som fokuserar frågan 
om vad lärarutbildning kan betyda för lärarutbildare (Berry 2007), lä-
rare i skolan (Conle, red. 2006) och lärarstudenter (Ellis 2007). Mitt in-
tryck är att framför allt lärarstuderandes erfarenheter uppmärksammats 
inom såväl amerikansk (Darling-Hammond 2000, Britzman 2003) som 
svensk forskning om lärarutbildning (Dahlin 1992, Orlenius 1999, Ems-
heimer 2000, Hensvold 2003, Grahn 2005), men jag har även funnit ett 
fåtal studier som fokuserar erfarenheter av uppgiften som lärarutbildare 
inom högskola (Erixon Arreman 2005, Calander 2005) och som hand-
ledare för lärarstuderande i skolan (Brusling 1987). Deborah Britzmans 
(2003) studie av lärarstuderandes erfarenheter av att lära sig undervisa 
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(eng. learning to teach) ser jag som ett intressant bidrag till fenomenet lä-
rarutbildnings aktörsgestalt. Britzman utgår från såväl postmoderna som 
fenomenologiska antaganden. Utifrån ett amerikanskt sammanhang stäl-
ler hon frågan om relationen mellan teori och praktik i lärarutbildningen. 
Hon utmanar myten om erfarenheten och hävdar att lärarutbildningens 
mening är att ge de lärarstuderande röst, eller med andra ord, att de lä-
rarstuderande tar gestalt som aktiva medvetna subjekt i sin egen läran-
deprocess. Deborah Britzmans, Bo Dahlins och Kennert Orlenius studier 
har inspirerat mig till att betrakta lärarutbildning från en fenomenolo-
gisk synvinkel. Dessa studiers teoretiska antaganden och metodologiska 
överväganden har även gjort mig uppmärksam på perspektivrikedom som 
en möjlig hållning till fenomenet lärarutbildnings komplexa uttryck och 
sammanhang (se kapitel 3 för en fördjupad beskrivning av föreliggande 
avhandlings teoretiska utgångspunkt). 

Sammanfattning – forskningsfältet lärarutbildning som 
metaperspektiv och gestalter
Inledningsvis uppmärksammades fenomenet lärarutbildning med utgångs-
punkt i beteckningen lärarutbildningen. Här visades att samtidigt som be-
teckningen lärarutbildningen kan förstås på olika sätt bidrar den snarare 
till att fenomenet lärarutbildning förenklas än kompliceras. Forsknings-
fältet lärarutbildning belystes därefter från två synvinklar. När uppmärk-
samheten riktas mot forskning, som bidrar med ett metaperspektiv på lä-
rarutbildning, framträder lärarutbildning som ”problem”, grundlagt i en 
svag och splittrad kunskapsbas. Däremot, när fenomenet lärarutbildning 
belyses utifrån frågan om betydelsen av forskningsansatsen, framträder 
olika innebörder som tilldelats forskningsobjektet lärarutbildning. Lärar-
utbildning som tidslig gestalt visar på en dimension, där det förflutna för-
stås som närvarande i nuet, och som iscensättare av det framtida. Frågan 
om förändring synliggör lärarutbildning som institutionell gestalt. Gestal-
ten visar på lärarutbildning i ett samhälleligt, samtida sammanhang och 
som sammanflätad med ett institutionellt sammanhang. Lärarutbildning 
som aktörsgestalt framträder, då frågan om lärarutbildningens aktörer 
ställs. Det betyder att gestalten domineras av temat om människan som 
erfarande varelse. 

Avhandlingens ambition – en första formulering
Föreliggande avhandlingsprojekt har ambitionen att dels ge ett bidrag till 
innebörden av fenomenet lärarutbildning, dels beakta valet av teoretiskt 
perspektiv som ett uttryck för en förståelse av lärarutbildning som kom-
plext fenomen. Avstampet tas i den till synes motsägelsefulla beskrivningen 
av fenomenet lärarutbildning som både komplext och enhetligt. Paradoxen 
uttrycks i antagandet om fenomenet lärarutbildnings komplexa karaktär 
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som etablerat antagande inom forskningsfältet lärarutbildning, samtidigt 
som den kritik som riktas mot fenomenet lärarutbildning förefaller utgå 
från ett antagande om en enhetlig lärarutbildning, vanligen betecknad ”lä-
rarutbildningen”. Lärarutbildning som levd erfarenhet är avhandlingens 
forskningsobjekt. Med detta fokuseras lärarutbildning som aktörsgestalt. 
En tidslig dimension gestaltas i förståelsen av levd erfarenhet som ett ut-
tryck för erfarenhet som åter-ses, och genom reflektion blir närvarande i 
nuet, medan en institutionell dimension framträder i såväl metodologiska 
överväganden som teoretiska utgångspunkter. 

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är indelad i nio kapitel. Inledningsvis (kapitel 1) beskrivs 
fenomenet lärarutbildning utifrån ett mångfasetterat forskningsfält. I ka-
pitel 2 prövas begreppet erfarenhet som möjlig utgångspunkt för en be-
skrivning av lärarutbildning som komplext fenomen. Forskningsproblemet 
ställs och forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet beskrivs. 
Syfte och frågeställningar formuleras. 

Studien inramas teoretiskt i kapitel 3 genom framskrivningen av ett her-
meneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt. Avhandlingens frågor utveck-
las vidare och förankras. Metodologiska överväganden avhandlas i kapitel 
4. Den förstudie som genomförts presenteras och diskuteras i relation till 
den empiriska huvudstudien inom avhandlingsprojektet. Metodologiska 
val motiveras med utgångspunkt i studiens teoretiska ram. Ambitionen 
är dels att visa på metodologiska val som implikationer av det teoretiska 
betraktelsesättet, dels att förtydliga studiens genomförande. Avslutnings-
vis ges en beskrivning av forskningsetiska överväganden. 

Resultatet av avhandlingens delfrågor (se kapitel 2) tematiseras utifrån 
antagandet om livsvärlden som intentional värld (kapitel 5), som levd 
värld (kapitel 6) och social värld (kapitel 7). I kapitel 8 sätter de existen-
tiella temana kroppslighet, tidslighet och rumslighet de resultat som tidi-
gare presenterats på spel. Det innebär att frågor om genus och makt, om 
likhet och skillnader blir synliga i glipor mellan de mönster som framträtt 
mellan aktör och institutionellt sammanhang (kapitel 5), mellan aktör och 
uppgift (kapitel 6) och mellan aktör och aktör (kapitel 7). 

Avhandlingens avslutande kapitel (kapitel 9) diskuterar avhandlingens 
kunskapsbidrag och kunskapsanspråk med utgångspunkt i frågan om re-
lationen mellan vetenskaplig och vardaglig kunskap. Ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt perspektiv innebär att kunskapsbidrag förstås som möj-
ligheter och har intersubjektivitet som kunskapsgrund. Det innebär att stu-
dien riktar uppmärksamheten mot en möjlig lärarutbildning där lärarut-
bildning levs i mellanrummet mellan den lärarutbildning som är och den 
lärarutbildning som skulle kunna vara.
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1 För en kort översikt över den tidiga utbildningen av lärare i lärdomsskola och folk-
undervisning, se Fransson & Lundgren 2003, s 32–56. Statlig utbildning av musik-
lärare startade i början av 1800-talet i Kungl. Musikaliska Akademiens regi (Bränd-
ström & Wiklund 1995, s 99). Gymnastiklärare utbildades vid det år 1813 inrättade 
Gymnastiska Centralinstitutet (om den utbildningen med fokus på tiden efter andra 
världskriget, se Lundvall & Meckbach 2003) och teckningslärare från år 1859 vid 
Akademien för de fria konsterna, från 1879 vid Tekniska skolan/Konstfackskolan (se 
t ex Svensk Uppslagsbok 1947–55, band 28, s 1131f, Nordström 1994, s 353ff).

2 Se t ex Lars-Åke Domfors 2000 avseende framväxten av utbildning av speciallärare 
med fokus på lärare för döva och hörselskadade, Jan-Erik Johansson 1992 avse-
ende utbildningen av barnträdgårdsledarinnor/förskollärare och Britt-Marie Berge 
1992 vad gäller utbildning av slöjdlärare. För en översikt över framväxten av olika 
lärarutbildningstraditioner med fokus på Stockholm, se Agneta Linné 2006.

3 Folkskolan kan beskrivas som det första steget i riktning mot en skola för alla. Från 
och med att enhetsskolan genomförts under 1950-talet reformeras skolan kontinu-
erligt. Grundskolereformen för tanken om en sammanhållen grundläggande skolut-
bildning vidare och grundskolan har sedan den första läroplanen 1962 fortsatt att 
reformeras med läroplaner som statliga styrinstrument. Se t ex Gunnar Richardson 
2004. Senare utmanas denna förskjutning av en förskjutning från ett antagande om 
utbildning som ett gemensamt intresse till utbildning som ”private good” (Englund 
1999, s 285–317). 

4 Ulla Johansson (2007) visar på ”enhetsläraren” som en dominerande gestalt i stat-
liga diskurser 1945–2000 (s 32 – 35).

5 Allmänt utbildningsområde omfattar 60 poäng, varav minst 10 poäng ska vara för-
lagda till förskola, skola eller liknande inom det pedagogiska verksamhetsområdet. 
Utbildningsområdet fokuserar lärares gemensamma yrkeskompetens och behandlar 
tre centrala kunskapsområden; frågor om lärande och undervisning, om människors 
situation och relationer i ett samtida samhälle, och frågor om relationen mellan män-
niska och samhälle, värdegrund, normer och värderingar. Inom det allmänna utbild-
ningsområdet uppmärksammas lärargemensamma frågor med fokus på helhet och 
perspektivrikedom. Inriktningsområdet omfattar minst 40 poäng varav minst 10 po-
äng ska vara förlagda på liknande sätt som de studier inom allmänt utbildningsområde 
som förläggs inom den pedagogiska yrkesverksamheten. Utbildningsområdet innefat-
tar fördjupade ämnesstudier som svarar mot såväl befintliga skol/universitetsämnen 
som tvärvetenskapliga eller tematiska områden. Studierna inom inriktningsområdet 
innebär en successiv fördjupning och ska ha en tydlig koppling till forskning. Speciali-
seringsområdet omfattar minst 20 poäng och erbjuder en möjlighet att både fördjupa 
och bredda lärarkompetens. Utredningstexten betonar möjligheten till profilering på 
det lokala planet och samverkan mellan olika lärosäten. Specialiseringsområdet kan 
även beskrivas som en möjlig mötesplats för lärarstuderande och lärare i skolan, då 
kurser inom specialiseringsområdet kan utgöra kompetensutveckling för redan yr-
kesverksamma lärare (SOU 1999:63, Prop. 1999/2000:135). 

6 För en fördjupad beskrivning av problematiken, se t ex Marvin F. Wideen & Peter 
P. Grimmett, red 1994, Anne Edwards; Peter Gilroy & David Hartley 2002, Owe 
Lindberg 2002, Marilyn Cochran-Smith & Kim Fries 2005.

7 Innebörden av beteckningen ”problemet” varierar. Marilyn Cochran-Smith & Kim 
Fries (2005) drar slutsatsen att denna inkonsistenta användning av beteckningen 
kan ses som ett uttryck för den mångfald av forskningsfrågor och teoretiska ansat-
ser som kännetecknar fältet lärarutbildning.

8 Se t ex Khalid El Gaidi (2007) för en fördjupad beskrivning av olika kunskapsfor-
mer så som de kommer till uttryck som ”lärarkunskap”.
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9 Cochran-Smith & Fries (2001) beskriver denna förändring som ett uttryck för en 
nationell diskurs om avreglering av lärarutbildning. Denna diskurs förstås som en 
strategi för avskaffandet av ett (statligt) monopol på läraryrket. Erik Wallin (2003) 
argumenterar för en liknande ståndpunkt då han varnar för att lärares arbete, som 
både forskningsfält och ämne, kan bidra till att den forskning som bedrivs blir en-
bart praktikbeskrivande och att det i sin tur kan leda till att läraryrke (och därmed 
även lärarutbildning) avprofessionaliseras. Se även Finn Calander (2005, s 98–100) 
om den nya lärarutbildningen och en deprofessionalisering av läraryrkena.

10  För en fördjupad beskrivning av reformering av lärarutbildning med fokus på ett 
institutionellt sammanhang, se t ex Thomas S. Popkewitz 1993, Anne Edwards et 
al 2002, Mary E. Diez & James Raths, red. 2007. För en utgångspunkt i teori och 
praktik, som en återkommande fråga inom lärarutbildning, se t ex Agneta Bronäs & 
Staffan Selander, red. 2006, Mordechai Gordon & Thomas V. O’Brien, red. 2007. 

11 Den förändringsprocess som innebär att lärarutbildningar sammanförs till en allt mer 
enhetlig lärarutbildning innefattar en förskjutning från läraryrket som hantverksyrke 
med betoning på (praktisk) yrkeskunskap till läraryrket som professionsyrke på ve-
tenskaplig grund och den har benämnts universifiering (eng. universitification). Se 
till exempel Ahlström 1993, s 37–45, Carlgren 1996, s 140–145, Erixon; Frånberg 
& Kallós 2001, s 47–60. Jämför även beteckningen akademisering (Calander 2005, 
s 28, Borg 2007). 

12 Jag ser här en parallell till den förändring av skola och läraryrke som bl a Ulla Jo-
hansson (2007, s 85–86) beskriver under rubriken ”I marknadens tjänst?”. Hon me-
nar att skolan domineras av en marknadsdiskurs som bland annat innebär att sko-
lor konkurrerar med varandra om elever på marknadsmässiga villkor. De principer 
som styr denna diskurs undergräver lärares professionalitet i meningen att lärare 
förväntas anpassa både undervisningsinnehåll och undervisningsformer till elevers 
(och föräldrars) intressen och behov. Se även t ex Stephen J. Ball (1994) och Antho-
ny Adams och Witold Tulasiewicz (1995, s 25–32) för en diskussion av marknads-
diskursen inom utbildning och lärarutbildning utifrån ett brittiskt perspektiv. 

13 Gerhard Arfwedson, red 2002, Gunnar Nilsson 2005, Claes Malmberg 2007 är tre 
exempel på forskning, där utgångspunkten tas i didaktiska och ämnesdidaktiska 
frågeställningar inom ramen för lärarutbildning. 

14 Linné (1998) visar att lärarutbildning som styrinstrument för statlig reformpolitik 
iscensätts i Sverige i samband med 1977 års högskolereform, där lärarutbildning i 
huvudsak likställdes med övriga högskoleutbildningar.

15 Lärarprogrammet beskrivs i föreliggande avhandlings kapitel 4 med utgångspunkt 
i de metodologiska överväganden som gjorts i samband med planeringen av den 
empiriska studien inom avhandlingsprojektet. Dessa överväganden är relaterade 
till både lärarprogrammets innehåll och utformning. Se även Eva Hammar Chiriac 
(2007) för en beskrivning av lärarprogrammet med fokus på lärarstudenters vardag 
och deras uppfattningar av utbildningens innebörd.
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Kapitel 2

Perspektiv på erfarenhet

Erfarenhet är ett av många exempel på begrepp som förekommer i både 
vardagliga och vetenskapliga sammanhang. Det är också ett begrepp vars 
innebörd ofta tas för given. En person som säger sig ha erfarenhet av lä-
rarutbildning kan vara utbildad lärare, men lika gärna bekant med någon 
som undervisar blivande lärare, eller på något annat sätt ha erfarenhet av 
lärarutbildning. Det är inte heller sällan som erfarenhet används som ett 
ord, snarare än term eller begrepp, utan specifik betydelse. Ordet erfaren-
het får då funktionen av en given förklaring till aktörers handlingar i ett 
visst utbildningssammanhang (Clandinin & Connelly 1994). Med andra 
ord, erfarenhet innebär en allmänt giltig beskrivning av skälen till varför 
lärare, studerande och andra aktörer gör som de gör. När erfarenhet be-
skrivs utifrån olika personers erfarenhet av lärarutbildning framträder vad 
man skulle kunna beteckna en personlig dimension av begreppet erfaren-
het. Erfarenhet får sålunda innebörden av enskilda personers erfarenheter. 
Men erfarenhet kan också avse en överindividuell dimension. Kulturer och 
traditioner inom lärarutbildning är exempel på erfarenhet som avser en i 
någon mening kollektiv erfarenhet. Erfarenhet i sammanhanget lärarut-
bildning kan alltså innefatta både personlig och kollektiv erfarenhet. 

Vetenskap utgår från antaganden om vad kunskap är och hur verklig-
heten är beskaffad. Beroende av vilken vetenskap, eller vilket vetenskap-
ligt perspektiv som en studie grundas i, riktas skilda vetenskapliga frågor 
mot olika kunskapsområden. Utgångspunkten i det följande är att olika 
innebörder av begreppet erfarenhet får implikationer för innebörden av 
fenomenet lärarutbildning. Det betyder att den innebörd av begreppet 
erfarenhet som framträder alltid måste förstås i relation till det specifika 
sammanhang i vilket frågan ställts, samtidigt som både en personlig och 
kollektiv dimension beaktas. Inledningsvis beskrivs begreppet erfarenhet 
utifrån frågan om vilken innebörd av erfarenhet som framträder då erfa-
renhet betraktas från ett empiristiskt, ett pragmatiskt och ett hermeneu-
tiskt perspektiv. Denna beskrivning utgör bakgrunden mot vilken begrep-
pet levd erfarenhet därefter fördjupas. Slutligen preciseras den innebörd 
av begreppet levd erfarenhet som innefattas i föreliggande avhandlings 
forskningsobjekt, lärarutbildning som levd erfarenhet. 

Begreppet erfarenhet
Frågan om erfarenhetens karaktär kan spåras tillbaka till antiken. Aris-
toteles är den filosof som vanligen förknippas med ett empiriskt perspek-
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tiv på erfarenhet. Han hävdade i motsats till Platon, att det enbart är den 
”verkliga” världen, dvs. den värld vi erfar genom våra sinnen, vi genom 
empiriska undersökningar kan nå sann kunskap om (Filosofilexikonet 
1988, s 132f). Samtidigt delade Aristoteles och Platon uppfattningen att 
erfarenhet var detsamma som praktisk erfarenhet. Erfarenhet innebar 
erfarenhet av praktiska ting, vilket i sin tur ledde till ett intresse för det 
materiella och kroppsliga. Med kunskap avsågs rationell eller teoretisk 
kunskap, dvs. kunskap som existerar oberoende av människors erfaren-
heter. Antagandet om erfarenhet som (passiva) sinnesintryck å ena sidan 
och kunskap som förnuft å andra sidan skapade en åtskillnad mellan er-
farenhet och kunskap. Erfarenhet blev ett uttryck för någon form av brist. 
Med John Deweys ord:

[E]rfarenheten var alltid förenad med brist, behov, lust – den 
var aldrig sig själv nog. Rationell kunskap å andra sidan var 
fullkomlig och allomfattande i sig själv. Därför befinner sig 
det praktiska livet i ett tillstånd av ständig förändring, medan 
den teoretiska kunskapen rör den eviga sanningen (Dewey 
1916/1997, s 313).

Denna starka åtskillnad mellan erfarenhet och kunskap, menar Dewey, 
ska ses som ett uttryck för den kritik av vanor och traditioner som var 
upprinnelsen till den atenska filosofin. I antikens Aten var det sedvänjor 
och levnadsvanor som satte normen för kunskap och beteende, och för-
nuftet blev ”den enda adekvata vägvisaren för tro och handling” (Dewey 
1916/1997, s 314). Motsatsparet erfarenhet och förnuft innebär att erfa-
renhet i relation till kunskap alltid värderas lägre. Erfarenhet står för för-
änderlighet och slumpmässighet, dvs. motsatsen till det som karaktärise-
rar ”ren” kunskap. Sann kunskap finns bortom sinnesintrycken. Den är 
varaktig, stabil och fast till sin karaktär och den nås genom förnuftet. 

De moderna empiristerna, företrädda av John Locke, George Berkeley 
och David Hume, kan sägas utgå från det motsatta genom att hävda tesen 
att det är sinnesintrycken som förmedlar verkligheten så som den verkli-
gen ”är”. Den moderna (engelska) empirismen utformades under 1600- 
och 1700-talet. Erfarenhet i den empiristiska traditionen innebär att er-
farenhetens karaktär framträder utifrån frågan om betingelserna för att 
nå fast och säker kunskap. Att erfara betyder då att vi människor genom 
våra sinnen får kunskap om världen. Kunskapsbildning utgår från parti-
kulära sinnesintryck, som därefter abstraheras till universellt giltig kun-
skap. Det betyder att våra sinnesintryck av objekt i världen är grunden 
för mentala processer som abstraktioner och klassificeringar. Resultatet 
av dessa processer är att sann kunskap kan blottläggas (Filosofin genom 
tiderna 1992, s 177ff). Empiristernas syfte var att ”bryta sig loss från idé-
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ernas bojor […] och att lita till erfarenheten för att ta reda på vad naturen 
var” ( Dewey 1916/1997, s 318). Det betyder att erfarenhet sålunda om-
formuleras till en fråga om kunskap som ”ristas in” i människans med-
vetande genom (upprepade) sinnesintryck. Det ”praktiska” ses inte som 
ett uttryck för brist av något slag, snarare är det något som kommer efter 
det att kunskap förvärvats. Dewey betecknar den moderna empirismen 
som en sensualism, dvs. ”en doktrin som likställer kunskap med reception 
och association av sinnesintryck” (Dewey1916/1997, s 319). Kort sagt, 
erfarenhet i ett empiristiskt perspektiv karaktäriseras av att den ses som 
ett medel för att nå kunskap. 

Ett empiristiskt erfarenhetsbegrepp innebär ett antagande om medve-
tandet som passivt, vilket i sin tur får pedagogiska implikationer. En fråga 
som uttrycker innebörden av ett empiristiskt erfarenhetsbegrepp över tid 
är frågan om hur inlärning kan förstås. Eftersom medvetandet är passivt, 
och tänkande enligt det empiristiska antagandet inte kan föregå sinnesin-
trycken, är det angeläget att den kunskap som förmedlas är så ”ren” som 
möjligt. En implikation i sammanhanget är att antagandet om ett passivt 
medvetande innebär att erfarenhet får innebörden av systematiska och 
metodiska (drill)övningar, medan erfarenhet i en icke-kontrollerad miljö 
innebär en risk för ”felinlärning”. Erfarenhet av lärarutbildning i ett em-
piristiskt perspektiv blir sålunda inte enbart en fråga om att erfara lärar-
utbildning genom sinnesintryck. För att erfarenheten ska vara tillförlitlig 
krävs att den är förvärvad på ett metodiskt och systematiskt sätt. En person 
som har erfarenhet av lärarutbildning har i någon mening ”observerat” 
lärarutbildning i en kontrollerad miljö. Med denna förutsättning, kan man 
hävda att den som observerat lärarutbildning vid något enstaka tillfällen 
är en person med ringa erfarenhet av lärarutbildning, medan en person 
med ”stor” eller ”lång” erfarenhet av lärarutbildning har förvärvat den 
genom många observationer. Det betyder att erfarenhet i ett empiristiskt 
perspektiv får karaktären av dels personlig erfarenhet, dels ett kvantitativt 
mått på kunskap som inpräntats genom systematiska observationer.

Erfarenhet som sinnesintryck överordnas förnuft som tänkande i ett 
empiristiskt erfarenhetsbegrepp. John Deweys alternativ till ett empiris-
tiskt erfarenhetsbegrepp är ett pragmatiskt perspektiv. Det innebär att er-
farenhet innebär handling och reflektion över handling. Handling impli-
cerar reflektion över handlingen och reflektionen implicerar handling att 
reflektera över. På så vis sammanflätas erfarenhet med sinnena och kun-
skap med förnuftet. Vad Dewey betonar är dels att erfarenhet och tän-
kande implicerar varandra, dels att tänkande kan betraktas som en sär-
skild erfarenhet. Han skriver:

Tänkande är med andra ord den medvetna strävan efter att 
upptäcka specifika samband mellan det vi gör och de kon-
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sekvenser som följer, så att de två momenten blir samman-
hängande. Deras åtskillnad och följaktligen deras rent slump-
mässiga sammanträffande upphävs och en gemensam utveck-
lingssituation uppstår i stället. Händelsen kan bli förstådd, 
den får sin förklaring. Det är, som vi säger, förnuftigt att det 
som sker sker. Tänkande är alltså liktydigt med att lyfta fram 
den intellektuella beståndsdelen i vår erfarenhet och att göra 
den tydlig (Dewey 1916/1997, s 189–190).

Erfarenhet innebär dels att individen gör erfarenheter, prövar eller påver-
kar en situation eller händelse genom aktiva handlingar, dels att individen 
passivt går igenom något, i någon mening utstår situationens eller händel-
sens följder. Antagandet att erfarenhet är både passiv och aktiv hade tidi-
gare formulerats av Jean-Jacques Rousseau (1762/1977) i boken Émile eller 
Om uppfostran. Rousseau beskriver där ett sjätte sinne som han menar är 
aktivt och överordnat övriga sinnen. En implikation av detta allmänsinne, 
eller förnuft, är att kunskap främst förvärvas genom handling (Gustavsson 
1997). Det är sålunda erfarenhetens båda sidor, den aktiva och den passiva, 
som tillsammans utgör erfarenhetens karaktär. Dewey (1916/1997) precise-
rar ett pragmatiskt erfarenhetsbegrepp genom att med erfarenhet avse både 
handling och handlingens möjliga konsekvenser. Att erfara enbart genom att 
”göra” bidrar inte till kunskap. Det är i reflektion över handlingens konse-
kvenser som dess betydelse framträder. Med Deweys ord:

Sambandet mellan dessa två erfarenhetsfaser [den aktiva och 
den passiva] anger hur givande eller värdefull erfarenheten 
är. Aktivitet kan inte ensam bilda erfarenhet. Den är centri-
fugal, den skingrar och den löser upp. Erfarenhet som ut-
provande, försök, innebär förändring, men förändringen är 
ett meningslöst övergångsstadium om den inte är medvetet 
kopplad till den våg av konsekvenser som följer på den (De-
wey 1916/1997, s 183).

Deweys utgångspunkt är att erfarenhetens aktiva och passiva sida inte får 
skiljas åt. Att lära sig genom erfarenhet innebär att göra och att tänka. Det 
är genom att reflektera över både det som har skett och det som kan ske i 
relation till händelsens sammanhang som erfarenheten får mening. Erfa-
renhet och kunskap i ett pragmatiskt perspektiv innebär ett alternativ till 
ett empiristiskt erfarenhetsbegrepp i meningen att erfarenhet transforme-
ras till kunskap, då sinnesintryck och handlingar förenas i reflektion över 
händelser och deras möjliga konsekvenser. Erfarenhetens mening framträ-
der sålunda, något som innebär ett personligt intresse för konsekvenserna 
av händelsen (Dewey 1916/1997, s 191).
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Erfarenhet av lärarutbildning innebär i ett pragmatiskt perspektiv både 
att ”göra” och att tänka över händelsers möjliga konsekvenser. En per-
son som i någon mening deltagit i eller observerat lärarutbildning kan 
inte utan vidare kallas erfaren. Det krävs ett tänkande över möjliga kon-
sekvenser av de händelser eller situationer i vilka personen agerat, för att 
erfarenhetens mening ska framträda och personen därmed bli erfaren. Ett 
pragmatiskt erfarenhetsbegrepp innefattar både erfarenhetens aktiva och 
passiva sidor. Den som har erfarenhet av lärarutbildning är alltså en per-
son som aktivt deltar (”handlar”) i lärarutbildning och samtidigt beaktar 
handlingarnas betydelse.

Erfarenhet i ett hermeneutiskt perspektiv tar sin utgångspunkt i män-
niskan som tolkande individ. Hans-Georg Gadamer (1960/2004) formule-
rar ett hermeneutiskt erfarenhetsbegrepp med utgångspunkt i en kritik av 
vetenskapens krav på kunskap som objektiv i meningen allmän, genera-
liserbar och universellt giltig.1 Vetenskapens mål, skriver Gadamer, ”is so 
to objectify experience that it no longer contains any historical element” 
(s 342). Erfarenhet är inte slumpmässiga sinnesintryck som ordnas med 
hjälp av vetenskapliga metoder och procedurer för att blottlägga sann 
kunskap. Det är inte fast och säker kunskap om världen som erfarenhet 
syftar till. Det är snarare tvärt om. Erfarenhet innebär, menar Gadamer, 
att sätta sin kunskap om världen på spel genom att i erfarenheten vara 
öppen för ny erfarenhet. Han skriver:

Erfarenhet föreligger faktiskt bara i den enskilda observatio-
nen och föregås inte av något allmänt. Detta är betingelsen 
för att erfarenheten är öppen för ny erfarenhet – och inte i 
den allmänna meningen, att misstag kan rättas till. Erfaren-
heten är till sitt väsen hänvisad till ständig bekräftelse och 
blir därför, om bekräftelsen uteblir, med nödvändighet en an-
nan – ubi reperitur instantia contradictoria [där det motsatta 
exemplet gives] (Gadamer 1960/1997, s 161). 

Erfarenhet kan leda till ny erfarenhet i meningen att man vidgar sitt ve-
tande. Den erfarna är den som blivit medveten om sin erfarenhet. Det be-
tyder att den medvetna erfarenheten är ett uttryck för att det som tidigare 
hållits för sant inte längre tas för givet. En ny erfarenhet innebär en ny 
horisont inom vilken man kan erfara. Det är genom att vara öppen för 
ny erfarenhet som erfarenhetshorisonten kan vidgas, något som i sin tur 
leder till en insikt om att inget är säkert och fast. Erfarenhet bekräftas av 
att den upprepas, men det innebär samtidigt att varje ny erfarenhet bara 
kan göras en gång. Med Gadamers ord:
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Erfarenheten förvärvas så att säga bara genom upprepning. 
Men den upprepade och bekräftade erfarenheten ’görs’ inte 
mer på nytt. När man har gjort en erfarenhet, så betyder 
det att man besitter den. Man förutser nu det som förut var 
oväntat. Man kan inte än en gång göra en ny erfarenhet av 
detsamma. Bara något annat oväntat kan förmedla ny erfa-
renhet till den som besitter erfarenhet. På så sätt har det er-
farna medvetandet slagit om och vänt sig till sig självt. Den 
som erfar har blivit medveten om sin erfarenhet – han har 
blivit erfaren. På så sätt har han tillägnat sig en ny horisont, 
inom vilken han kan erfara (Gadamer 1960/1997, s 163).
 

Ny erfarenhet innebär, med Gadamer, att tidigare erfarenheter förändras. 
Det nya innesluter sålunda det gamla och blir tillsammans ny erfarenhet, 
dvs. ett vidgat vetande om världen. Det är alltså inte erfarenhet i sig som 
avgör om en människa blir erfaren eller inte. Det är öppenhet för ny er-
farenhet i erfarenheten som karaktäriserar den erfarne, en öppenhet där 
erfarenhetens karaktär uttrycks genom den känsla av smärta och obehag 
som varje ny erfarenhet innebär (Gadamer 1960/2004, s 341–355). Det 
erfarenhetsbegrepp som Gadamer utvecklar innefattar inte enbart den 
kunskap som erfarenhet i empiristisk eller pragmatisk mening kan leda 
till. Det syftar även till att innefatta ett vetande om världen som alltid kan 
sättas på spel. Öppenhet för ny erfarenhet innebär alltid att inget kan tas 
för givet och att människan inte kan kontrollera världen. Att bli erfaren 
innebär sålunda att förväntningar korsas och insikter om att det som tidi-
gare hållits för sant inte längre gäller. Erfarenhet innebär därmed insikt om 
mänskliga begränsningar. Den erfarne är den som ”känner förutseendets 
gränser och alla planers osäkerhet” (Gadamer 1960/1997, s 167).

Den som har erfarenhet av lärarutbildning är, i ett hermeneutiskt per-
spektiv, den som är öppen för erfarenheter. Det innebär att den erfarne är 
beredd att sätta tidigare erfarenheters mening på spel. Nya erfarenheter 
innebär att den erfarne omprövar tidigare erfarenheter och på så vis vid-
gar sin horisont. Erfarenhet i sig, dvs. upprepningar av ”samma” erfa-
renhet bidrar inte till att en person blir erfaren. Upprepningen bekräftar 
den tidigare erfarenheten, men vidgar inte personens vetande om lärarut-
bildning. Erfarenhet i termer av till exempel ”antalet observationer” är 
inte primärt av betydelse för om en person blir erfaren. Det är genom öp-
penhet för ny erfarenhet som den erfarne blivit erfaren. En person, som 
kallas erfaren, har med Gadamers ord ”inte bara blivit den han är ge-
nom erfarenheter, utan han är också öppen för erfarenheter” (Gadamer 
1960/1997, s 165).
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Sammanfattning – erfarenhet i ett empiristiskt, pragmatiskt och 
hermeneutiskt perspektiv
Erfarenhet är ett centralt begrepp i sammanhang där frågan om veten-
skaplig kunskap ställs. Beroende av det perspektiv inom vilket frågan 
formuleras, framträder olika innebörder av kunskap. I ett empiristiskt 
perspektiv får erfarenhet karaktären av sinnesintryck. Det är utifrån de 
objekt vi erfar i världen som vi får kunskap om världen. Sinnesintrycken 
är utgångspunkt för empirisk vetenskaplig kunskapsbildning, en process 
där generellt giltig kunskap abstraheras ur systematiska observationer av 
enskilda objekt. Med antagandet att erfarenhet är åtskild från tänkande 
och att kunskap föregår ”praktik”, grundlade den moderna empirismen 
erfarenheten som medel för att nå kunskap. Kunskap innebär i ett empi-
ristiskt perspektiv kunskap om naturen eller verkligheten så som den er-
fars genom våra sinnen. En implikation av ett empiristiskt erfarenhetsbe-
grepp är att medvetandet antas vara passivt och att de erfarenheter som 
görs därför måste renodlas och systematiseras. 

John Dewey formulerar denna implikation och tar den som utgångs-
punkt för ett pragmatiskt perspektiv på erfarenhet. Från att erfarenhet 
och förnuft setts som en fråga om antingen eller, och kunskap som obe-
roende av människans medvetande, är Deweys utgångspunkt både erfa-
renhet och tänkande. Att erfara är att göra i meningen aktivt handla och 
att genomleva konsekvenserna av handlingen. Kunskap blir sålunda en 
fråga om en handlings möjliga konsekvenser, och därmed dess betydelse 
för förflutna och framtida handlingar. Erfarenhet är till sin karaktär dub-
belsidig. Den beskrivs utifrån handling och reflektion över handlingens 
möjliga konsekvenser. Den har, som Dewey uttrycker det, en aktiv och 
en passiv sida som är implicita i varandra och den är alltid knuten till sitt 
sammanhang. Kunskap är alltså beroende av sammanhanget och därav 
följer att kunskap inte utan vidare kan betecknas som evig eller generellt 
giltig. Erfarenhet innebär erfarenhet i ett föränderligt sammanhang, där 
”samma” handlings konsekvenser aldrig är givna. Hans-Georg Gadamer 
utvecklar begreppet erfarenhet i ett hermeneutiskt perspektiv till en fråga 
om öppenhet. Kunskap innebär att vidga sitt vetande om världen genom 
att vara öppen för nya erfarenheter. Den upprepade erfarenheten bekräf-
tar den erfarenhet vi redan gjort, medan nya erfarenheter sätter det vi hål-
lit för sant på spel. Varje ny erfarenhet lär oss att vi inte kan kontrollera 
världen. Att bli erfaren innebär sålunda att tillägna sig en ny horisont, 
från vilken vi kan erfara världen på nytt.

Erfarenhet som levd erfarenhet 
Begreppet erfarenhet illustrerar grundläggande frågor kring det ”veten-
skapliga”. Det är med frågor om den vetenskapliga grunden, om vad kun-
skap är och hur vi når kunskap som erfarenhetens mening uppmärksam-
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mas. Med utgångspunkt i en empiristisk förståelse av ”den vetenskapliga 
grunden” följer att det är genom upprepning och bekräftelse av erfarenhet 
som kunskap kan nås, en kunskap som ses som universellt giltig. Däremot, 
om utgångspunkten är ett pragmatiskt eller hermeneutiskt perspektiv på 
erfarenhet framträder andra innebörder. Kort sagt, beroende av den ve-
tenskapliga grund som begreppet erfarenhet förankras i framträder olika 
betydelser. Detsamma gäller levd erfarenhet. 

Levd erfarenhet är, liksom begreppet erfarenhet, ett begrepp vars inne-
börd utvecklats över tid av olika filosofer. Begreppet återförs vanligen till 
tyskans Erfahrung. Den tyske historiefilosofen Wilhelm Dilthey uppmärk-
sammade Erfahrung som ett vidare erfarenhetsbegrepp än det empiristis-
ka, där den experimentella inramningen och kravet på upprepningsbarhet 
betonas. Georgia Warnke (1987/1993) hävdar att Gadamer såg Diltheys 
distinktion mellan Erlebnis och Erfahrung som ett fruktbart sätt att visa 
på erfarenhet som både empirisk och tidslig. Historisk erfarenhet impli-
cerar det empiriskt levda, dvs. upprepningsbar erfarenhet, medan läroer-
farenhet i Diltheys analys gestaltas i en process där ”förståelse och upp-
levelse [går] i spiraler kring varandra: nya upplevelser reviderar det sätt 
på vilket det förflutna förstås och framtiden anteciperas, men samtidigt 
tolkas dessa upplevelser utifrån en förståelse av det förflutna och framti-
den” (Warnke 1987/1993, s 46). Det innebär i sin tur att människan ses 
som både aktivt erfarande varelse och som sammanflätad med sitt histo-
riska och kulturella sammanhang. Med Diltheys ord:

Individen upplever, lever och handlar ständigt inom en ge-
mensam sfär och endast innanför en sådan kan han förstå. 
På samma sätt utmärks allt som är förstått av att det är för-
troget inom denna gemensamma sfär. Vi lever i denna atmos-
fär; den omger oss alltid. Vi är nedsänkta i den. Vi är överallt 
hemma i den historiska och förstådda världen, vi kan förstå 
meningen och betydelsen av allting. Vi är själva inflätade i 
dessa gemensamheter (citerat i Warnke 1987/1993, s 48).

Wilhelm Diltheys (1907–1908/1985) utveckling av begreppet levd erfa-
renhet är utgångspunkt för följande beskrivning av levd erfarenhet, där 
de innebörder av levd erfarenhet som haft betydelse för formuleringen av 
föreliggande studies forskningsobjekt uppmärksammas.

Frågan kan ställas om inte all erfarenhet är ”levd”. I vardaglig mening 
är det en fråga vars svar kan förefalla självklart, då det är levande män-
niskor som erfar. I vetenskaplig mening, däremot, är det angeläget att 
uppmärksamma begreppet som ett uttryck för en förståelse av erfarenhet 
som samhörighet mellan människa och värld. Den levda erfarenheten är, 
menar Dilthey, inte ett statiskt förhållande mellan det inre och det yttre, 
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utan en dynamisk process som rör sig fram och tillbaka mellan handling-
ar, som ger liv åt yttre erfarenhet och som visualiserar inre känsla. Det 
är i uttryckandet (eng.expression) som subjekt och objekt förenas och på 
så vis medierar levd erfarenhet och förståelse (Dilthey 1907–1908/1985, 
s 229). Begreppet levd erfarenhet innefattar ett antagande om männis-
kans medvetande som intentionalt och erfarande som aktiv process. Det 
innebär att medvetandet alltid är riktat mot något och att människan ses 
som aktivt erfarande varelse, som både vänd inåt mot sig själv och utåt 
mot omvärlden, samtidigt som vad vi medvetet uppmärksammar aldrig 
kan sammanfalla med oss själva (Merleau-Ponty 1964, s 17–73). Levd 
erfarenhet kan i den meningen förstås som ett sätt att begreppsligt upp-
märksamma denna omvändbarhet, som innebär att människa och värld 
förhåller sig cirkulärt till varandra, samtidigt som de aldrig helt och hål-
let överlappar eller sammanfaller med varandra. Merleau-Ponty använ-
der ordet écart (sv. glipa) för att beskriva relationen mellan människa och 
värld. Han skriver:

[T]y om dessa erfarenheter [sammanfallandet mellan den 
upplevande och det upplevda] aldrig exakt täcker varandra, 
om de slipper undan i samma ögonblick som de förenas, om 
det alltid finns någonting ’rörligt’, en ’glipa’ mellan dem, så 
är det just därför att mina två händer utgör en del av sam-
ma kropp, därför att denna kropp rör sig i världen, därför 
att jag hör mig själv både från insidan och från utsidan; jag 
upplever – och hur många gånger jag vill – övergången och 
metamorfosen av en av dessa erfarenheter till en annan, 
men det är som om det solida, orubbliga gångjärnet mel-
lan dem ohjälpligen förblev gömt för mig (Merleau-Ponty 
1964/2004, s 272).

Den innebörd av begreppet levd erfarenhet som fokuserar sammanflät-
ningen mellan människa och värld uttrycker en kunskapsteoretisk dimen-
sion. Levd erfarenhet innefattar en förståelse av erfarenhet som tolkning. 
Människan erfar världen genom aktiva sinnesintryck, dvs. ”varsebliv-
ningar som i regel redan var försedda med tolkning i form av avsikter, 
värderingar, meningar o dyl” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 96). Det be-
tyder att levd erfarenhet innefattar något utöver (passiva) sinnesintryck. 
Erfarenhet i ett empiristiskt perspektiv fokuserar sinnesintryck som medel 
för att nå objektiv kunskap. Det innebär att kunskap ses som skild från 
människan och att den existerar oberoende av människan. Levd erfaren-
het, däremot, uttrycker ett kunskapsteoretiskt antagande om människa 
och värld som sammanflätade. Dilthey poängterar att processer och la-
gar i naturen är av en annan karaktär än de processer som beskrivs som 
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mänskligt liv. Människors liv lokaliseras tidsligt och rumsligt genom en 
interaktiv process mellan människa och värld i vilken våra erfarenheter 
framträder. Han skriver:

In the human sciences, interaction does not designate that 
relation in nature established by thought, according to which 
causes and effects can be recognized as being determined by 
the principle of causa aequat effectum. Rather, it denotes a 
lived experience (Dilthey 1907–1908/1985, s 224). 

Levd erfarenhet, skriver Dilthey, är en process, en dynamisk enhet i vårt 
medvetande. Den har en specifik kvalitet av närvaro på grund av att erfa-
renheter då de blir levda erfarenheter alltid tillhör det förflutna, samtidigt 
som de är närvarande i nuet. Levd erfarenhet är erfarenheter som vi ge-
nomlevt och som vi återkallar då vi minns dem. Med andra ord, vi åter-
ser tidigare erfarenheter och i vår reflektion över dem tillskriver vi dem 
mening. Medan reflektion i ett pragmatiskt perspektiv fokuserar erfaren-
hetens betydelse för en handlings möjliga konsekvenser i en given kontext, 
är det erfarenhetens tidsliga dimension som synliggörs då reflektion avser 
ett åter-seende, dvs. att erfarenheten ”levs igen”. Med Diltheys ord: 

[L]ived experience designates a part of the course of life in its 
total reality – a concrete part which from a teleological point 
of view possesses a unity in itself. Because the concept of the 
present does not ascribe any dimensions to it, the concrete 
consciousness of the present must include the past and the 
future. Therefore lived experience is not merely something 
present, but already contains past and future within its cons-
ciousness of the present (Dilthey 1907–1908/1985, s 225).

Dilthey uppmärksammar här reflektionens objekt som en del av det för-
flutna, som genom reflektion blir närvarande i nuet. I den konkreta er-
farenheten i nuet gestaltas både det förflutna och det kommande. Levd 
erfarenhet innefattar alltså reflektion över erfarenheten. Det är genom re-
flektion som det jag erfar framträder som något som finns där för mig [is 
there-for-me] (Dilthey 1907–1908/1985, s 223). 

Levd erfarenhet avser erfarenhet som förstås som en avgränsad del av 
livet som helhet och det sätt på vilket den är uppbyggd uttrycker en struk-
turell dimension. Livet är en process som hålls samman med ett struktu-
rellt system, där tid är en organiserande princip. Erfarenheter blir levda 
erfarenheter då de organiseras i ett ”structural nexus” (Dilthey 1907–
1908/1985, s 226). Det betyder att en erfarenhets mening framträder i 
relation till tidigare erfarenheter. Sålunda innefattar levd erfarenhet både 
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”nya” erfarenheter och tidigare erfarenheter. Jag ser här en parallell till 
Gadamers erfarenhetsbegrepp, där erfarenhet innebär öppenhet för nya 
erfarenheter, vilket leder till ”vidgat vetande”. Varken Dilthey eller Ga-
damer ser ”nya” erfarenheter som ett kvantitativt mått. Det ”nya” är er-
farenhetens mening, så som den framträder då den struktureras i en ny 
horisont i Gadamers fall, eller med Dilthey, åter-ses genom reflektion. 
Levd erfarenhet är alltså inte enbart något som sker i nuet. Den innefat-
tar även det kommande och det förflutna. Det som är konstant över tid 
är de erfarenheter som nuet ständigt uppfylls av, medan det som föränd-
ras är meningen, dvs. innebörden av erfarenheterna då de blir levd erfa-
renhet. Med Diltheys ord:

Everything that is there for us as the fulfilling of time and 
thus as the fullness of life is such only in this present. As li-
ved experience recedes into the past and our memory, more 
of it is drawn into a continuum whose temporal moments 
are mere determinations of its meaning in the nexus of life 
(Dilthey 1907–1908/1985, s 225).

Att studera lärarutbildning som levd erfarenhet innebär att utgå från män-
niskors levda erfarenhet. I föreliggande avhandling fokuseras lärares och 
lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola. Dessa 
beskrivningar utgör avhandlingens empiriska material (se kapitel 4), som 
studeras utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt (se ka-
pitel 3).

Sammanfattning – den levda erfarenhetens dimensioner
Levd erfarenhet är ett begrepp vars innebörd uttrycker ett antagande om 
erfarenhet som efter-upplevelse. Människa och värld interagerar och i 
denna process blir våra erfarenheter levda erfarenheter genom vårt sätt att 
förstå och organisera dem. Levd erfarenhet uttrycker en kunskapsteoretisk 
dimension, där tolkning, process och interaktion beskriver förhållandet 
mellan människa och värld. Kunskap förstås sålunda som kontextbunden 
och konstitutiv. En tidslig dimension av levd erfarenhet uttrycker erfaren-
het som tidsligt organiserad. Erfarenheter i det förflutna blir levd erfaren-
het då de genom reflektion framträder som närvarande i nuet. Både det 
förflutna och det framtida innefattas i den konkreta erfarenheten i nuet. 
En strukturell dimension uttrycker den levda erfarenhetens uppbyggnad. 
Erfarenheter blir levd erfarenhet då ”nya” erfarenheter införlivas i tidigare 
erfarenheter, vilket innebär att erfarenhetens mening struktureras och om-
struktureras i en ständigt pågående process. I följande avsnitt konkretiseras 
och preciseras forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet. 
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Forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet
Forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet utgår från de di-
mensioner av levd erfarenhet som beskrivits ovan, dvs. en kunskapsteore-
tisk dimension, en tidslig dimension och en strukturell dimension. En kun-
skapsteoretisk dimension av lärarutbildning som levd erfarenhet uttrycks 
i antagandet om att vi människor möts i vår erfarenhet av att vara män-
niska, vilket också är utgångspunkten för vår önskan att förstå världen. 
Med Maurice Merleau-Ponty kan man beskriva människan som oupp-
lösligt förbunden med världen. Han skriver att ”det finns ingen inre män-
niska, människan är i världen, det är i världen som hon känner sig själv” 
(Merleau-Ponty 1945/2004, s 46). Det innebär i föreliggande avhandling 
ett antagande om världen som meningsfull och intersubjektiv värld. En 
implikation av detta antagande är att den empiriska studien inom avhand-
lingsprojektet genomförts i skola och högskola och att det empiriska mate-
rialet genererats i samtal med lärare och lärarstudenter och vid deltagande 
observationer av undervisning och möten av olika slag. På så vis skapades 
förutsättningar för ett gemensamt ”levt” sammanhang, som blev utgångs-
punkt för de intervjuer som senare genomfördes (se kapitel 4).

Föreliggande avhandling fokuserar både människors erfarenheter och 
lärarutbildning som institutionellt sammanhang. En tidslig dimension av 
lärarutbildning som levd erfarenhet framträder i antagandet om att erfa-
renheter som lärare och lärarstudenter beskriver som ”sina” också kunde 
ha varit mina eller våra erfarenheter. Det betyder att beskrivningar av levd 
erfarenhet gestaltar både personlig och kollektiv erfarenhet. De är kontex-
tuellt bundna, men kan samtidigt ge uttryck för en mer allmängiltig inne-
börd av lärarutbildning som fenomen. Max van Manen (1997) skriver:

In actual phenomenological descriptions one often noti-
ces that the author uses the ‘I’ form or the ‘we’ form. This 
is done not only to enhance the evocative value of a truth 
experience expressed in this way, but also to show that the 
author recognizes both that one’s own experiences are the 
possible experiences of others and also that the experienc-
es of others are the possible experiences of oneself. Pheno-
menology always addresses any phenomenon as a possible 
human experience. It is in this sense that phenomenological 
descriptions have a universal (intersubjective) character (van 
Manen 1997, s 57–58).

Dilthey (1907–1908/1985) påpekar, att alla erfarenheter inte är levda er-
farenheter. Den levda erfarenhetens strukturella dimension betyder i före-
liggande avhandling att frågan om hur erfarenhet transformeras till levd 
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erfarenhet uppmärksammas. Följande beskrivning av levd erfarenhet kon-
kretiserar detta. Ingrid berättar:

Jag handleder lärarstudenter sedan några år tillbaka och det 
är inte så lång tid så jag kan inte säga att jag har så stor er-
farenhet av lärarstudenter, faktiskt bara några stycken så här 
långt. Samtidigt är det knappt tio år sen jag själv var lärarstu-
dent, så på det viset vet jag ju ändå vad det innebär att vara 
lärarstudent. Jag är alltid med på mina lärarstudenters lektio-
ner. Jag ger dem ramarna och sedan planerar de själva. Innan 
lektionen får jag deras skrivna planeringar och det blir då mitt 
underlag för de anteckningar jag gör under lektionen. Vi träf-
fas en gång i veckan, jag och lärarstudenten, och vi talar om 
vad som hänt under veckan och vad som gäller för nästa. Då 
utgår vi från mina anteckningar och lärarstudentens loggbok. 
Jag tycker att det är roligt att ha lärarstudenter. Den största 
skillnaden mot tidigare det är att jag alltid har lärarstudenter 
med mig i klassrummet. Ibland är det jag som undervisar och 
ibland lärarstudenten, men vi är alltid tillsammans i klassrum-
met. Det gör att vi kan diskutera vad som har hänt under lek-
tionerna och det gör jag ju aldrig annars. Det är klart att jag 
har många kollegor, men det är sällan som vi talar om sådant 
som har med själva undervisningen att göra. Jag lär mig så 
mycket tillsammans med lärarstudenterna. Egentligen är det 
bara när jag har lärarstudenter, som jag verkligen reflekterar 
över min undervisning och över läraryrket. Att jag har lärar-
studenter, det gör också att jag är med i vad som händer i pe-
dagogiken. Lärarstudenterna berättar ganska ofta om vad de 
gör på högskolan och så träffar jag ju lärare från högskolan 
några gånger per termin, när de kommer till skolan och när 
jag åker till högskolan på träffar.2 

Av beskrivningen framgår att Ingrid är utbildad lärare, att hon arbetat 
några år som lärare och att hon sedan en tid tillbaka tagit sig an uppgif-
ten att vara lärare för lärarstudenter i skolan. Levd erfarenhet innebär 
att erfarenhet struktureras som en del av livet som helhet (Dilthey 1907–
1908/1985, s 225). Vad Ingrid gör, vad hon känner och tänker om detta, 
gestaltar hennes erfarenhet av uppgiften som lärare för lärarstudenter i 
skolan. De händelser och handlingar i det förflutna som hon beskriver blir 
som levd erfarenhet närvarande i nuet. Närvaron är, med Dilthey, en kon-
sekvens av det strukturella ”nätverkets” (eng. nexus) egenskaper, dvs. det 
nätverk som konstituerar levd erfarenhet. Det betyder att Ingrids erfaren-
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heter blir ”levda” då de införlivas i ett meningssammanhang som struk-
turerar ”erfarenheter av lärarutbildning”. Kort sagt, Ingrids personliga 
erfarenhet av lärarutbildning är en del av hennes levda erfarenhet.

Syfte och frågeställningar
Föreliggande avhandlings forskningsproblem är den komplexitet som fram-
träder då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. Det innebär att 
teoretiskt och metodologiskt beakta komplexitetens innebörd och språk-
liga gestaltning. Syftet med avhandlingen är att studera lärarutbildning 
som levd erfarenhet utifrån ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv 
och därmed bidra till en fördjupad förståelse av lärarutbildning som kom-
plext fenomen. Den övergripande fråga som avhandlingen ställer gäller 
vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder då lärarutbild-
ning studeras som levd erfarenhet. 

Ett grundläggande antagande i föreliggande avhandling är antagan-
det om livsvärlden som intentional värld (se kapitel 3). Det innebär att 
människa och värld interagerar i en dynamisk process, där människans 
medvetande kommer till uttryck i samspelet mellan handlingar och yttre 
sammanhang. I aktörens synvinkel framträder det institutionella samman-
hanget som något för aktören, samtidigt som det tar gestalt i interaktion 
med aktören. Det institutionella sammanhanget existerar alltså inte i sig, 
utan det framträder i samspelet mellan aktör och sammanhang (Berger 
& Luckmann 1966/1979). 

Lärare och lärarstudenter befinner sig i ett övergripande institutionellt 
sammanhang som innefattar både högskola och skola. Den levda erfa-
renhetens tidsliga dimension innebär här att det institutionella samman-
hanget både uttrycks i aktörernas levande nu och i det åter-seende som det 
förflutnas närvarande i nuet innebär. Mer konkret betyder det att lärares 
och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högsko-
la ses som ett uttryck för en process där den levda erfarenhetens mening 
transformeras i mötet mellan människa och värld. Följande delfråga riktar 
uppmärksamheten mot antagandet om livsvärlden som intentional värld: 
Vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder i lärares och 
lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola, då 
livsvärlden tematiseras som intentional värld?

Antagandet om livsvärlden som levd värld (se kapitel 3) innebär att 
människan erfar och förstår världen som en meningsfull värld, där den 
enskilda människans ”privata” värld omges av andra människors världar 
och där ”alla tillsammans är en Förnimmande i allmänhet inför ett För-
nimbart i allmänhet” (Merleau-Ponty 1964/2004, s 265–266). I aktörens 
synvinkel framträder den levda världen utifrån aktörens uppgift inom lä-
rarutbildning. Aktören riktar sålunda uppmärksamheten mot sin uppgift 
inom lärarutbildning från en synvinkel som delas med andra aktörer med 
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”samma” uppgift. Lärare och lärarstudenter i högskola och skola befin-
ner sig i ett sammanhang där uppgiften inom lärarutbildning avgränsar 
dem som aktörsgrupp. Den levda erfarenhetens strukturella dimension 
innebär, att vad aktören erfar i sitt levande nu blir levd erfarenhet då er-
farenheten tolkas och därmed omvandlas och inordnas i aktörens tidigare 
erfarenheter. Mer konkret innebär det att aktörers handlingar riktas mot 
den uppgift aktören har i det institutionella sammanhanget, och att aktö-
rers gemensamma sammanhang inramas av den gemensamma uppgiften, 
att vara lärare eller lärarstudent. Följande delfråga riktar uppmärksam-
heten mot antagandet om livsvärlden som levd värld: Vilka innebörder 
av fenomenet lärarutbildning framträder i lärares och lärarstudenters be-
skrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola, då livsvärlden tema-
tiseras som levd värld?

Antagandet om livsvärlden som social värld (se kapitel 3) innebär att 
människor föds in i en gemensam värld, som vi orienterar oss i och tolkar 
i både tid och rum. I aktörens synvinkel framträder den sociala världen i 
aktörens relationer med andra aktörer inom lärarutbildning. Aktören rik-
tar uppmärksamheten mot sina medaktörer utifrån en synvinkel där aktör 
och medaktör(er) framträder som sammanflätade med sina vardagliga sam-
manhang. Lärare och lärarstudenter i högskola och skola befinner sig i ett 
sammanhang som gestaltas i deras relationer med andra aktörer inom det 
institutionella sammanhanget. Den levda erfarenhetens kunskapsteoretis-
ka dimension innebär att människan erfar världen som tolkande varelse. 
Mer konkret innebär det att aktörer i sitt vardagliga sammanhang riktar 
medvetandet mot varandra och de handlingar de utför. Följande delfråga 
riktar uppmärksamheten mot antagandet om livsvärlden som social värld: 
Vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder i lärares och 
lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i högskola och skola, då 
livsvärlden tematiseras som social värld?

Avhandlingens frågor har formulerats i interaktion med det empiriska 
materialet (se kapitel 4) och ska förstås som ett uttryck för en cirkulär 
forskningsprocess (Ely 1993, Lindgren 1994). Delfrågorna riktar uppmärk-
samheten mot livsvärlden som intentional värld, som levd värld och som 
social värld och det är utifrån dessa synvinklar som avhandlingens resultat 
tematiseras. Antagandet om livsvärlden som intentional, levd och social 
värld fördjupas och förankras teoretiskt i följande kapitel (se kapitel 3). 
Avhandlingens tematiseringar kan beskrivas som resultatet av ett samspel 
mellan teoretiska och metodologiska överväganden. De gestaltar sålunda 
ambitionen att bidra till en fördjupad förståelse av lärarutbildning som 
komplext fenomen. Tematiseringarna framställs från olika synvinklar så att 
både gemensamma innebörder och skillnader kan framträda. Möjligheten 
att röra sig mellan olika synvinklar öppnar i sin tur för en möjlig, vidare 
synvinkel, där komplexitet inte enbart innefattar likheter och skillnader, 
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utan även överlappningar och glipor mellan de gestalter som framträder. 
Det är i den rörelsen som avhandlingens övergripande fråga besvaras. 

1 I beteckningen vetenskapen inkluderar Gadamer både naturvetenskap och human-
vetenskap. Oavsett metod är syftet, att objektivera erfarenheten, detsamma. De ga-
ranterar ”objektivitet av att de erfarenheter, som ligger i botten, görs generellt upp-
repningsbara” (Gadamer 1960/1997, s 155). Det innebär att det inte finns utrymme 
för erfarenhetens historicitet.

2 Ingrids beskrivning är hämtad från bearbetningen av en intervju som genomfördes 
vid lärosätet Enheten. Se kapitel 4, Från arbetstext till avhandlingstext – analys och 
syntes, för en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid textbearbetning-
en. 
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Kapitel 3

Teoretiska utgångspunkter  
– om ett hermeneutiskt fenomen

ologiskt betraktelsesätt

I detta kapitel beskrivs föreliggande avhandlings teoretiska utgångspunk-
ter. Valet av ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt ska ses som 
ett uttryck för ambitionen att bidra till en fördjupad förståelse av lärarut-
bildning som komplext fenomen. Föreliggande studies forskningsfrågor 
(se kapitel 2) är formulerade utifrån ett antagande om livsvärlden som den 
för-reflexiva, för-vetenskapliga konkreta och komplexa värld, där vi lever 
våra liv. Det innebär att utgångspunkten tas i livsvärlden som vardaglig 
värld och att det teoretiska perspektivet, ett hermeneutiskt fenomenolo-
giskt betraktelsesätt, vetenskapligt förankrar föreliggande studie inom 
en kvalitativ forskningstradition. De frågor avhandlingen ställer riktar 
uppmärksamheten mot livsvärlden och den komplexitet som framträder 
beskrivs i tematiseringar av livsvärlden som intentional värld (kapitel 5), 
som levd värld (kapitel 6) och som social värld (kapitel 7). 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt ska ses som resul-
tatet av ett samspel mellan teoretiska och metodologiska överväganden. 
Med frågor om kunskapens grund och vad det betyder att vara människa 
riktas inledningsvis uppmärksamheten mot det fenomenologiska begrep-
pet livsvärld. De centrala innebörder av livsvärldsbegreppet, som studiens 
forskningsfrågor öppnar för, presenteras och livsvärlden beskrivs som 
all kunskaps grund och som meningsfull värld. Med denna fenomenolo-
giska grundläggning som utgångspunkt introduceras de hermeneutiska 
begreppen öppenhet, horisont och tolkning. Det teoretiska perspektivet 
vidgas sålunda till att innefatta en förståelse av beskrivning i fenomeno-
logisk mening och tolkning i hermeneutisk mening. Ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt betraktelsesätt innebär sålunda en möjlighet att synlig-
göra den komplexitet som framträder, när lärarutbildning studeras som 
levd erfarenhet. 

Livsvärlden som kunskapens grund
Ett fenomenologiskt betraktelsesätt utgår från ett antagande om livsvärl-
den som all kunskaps grund. Det innebär att rikta uppmärksamheten mot 
levd erfarenhet som forskningsobjekt, och att inta en kritisk hållning till 
en positivistisk, empiristisk kunskapssyn. Edmund Husserl kallas ofta 
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den moderna fenomenologins fader. Han ifrågasatte naturvetenskapens 
kunskapsbegrepp och hävdade att den kunskap eller de ”fakta” som ve-
tenskapen gör anspråk på som vetenskaplig kunskap eller rena fakta inte 
existerar som ting i sig själva, bortom människors sinnesintryck och erfa-
renheter. Det han ifrågasatte var inte om det fanns en fast och säker grund 
för vetenskaplig kunskap, utan den grund som (natur)vetenskapens kun-
skapsanspråk vilade på. Han menade, att en förutsättning för vetenskaplig 
kunskap är att de betydelser vi lägger i språkliga uttryck och begrepp först 
klargörs (Husserl 1977/1992, s 31–33). Därmed skulle en grund för alla 
vetenskaper skapas. Detta är filosofins, och i Husserls mening fenomeno-
logins, uppgift. Husserl utgick från livsvärlden som kunskapsobjekt i me-
ningen att forskarens studieobjekt finns i livsvärlden och att den kunskap 
som vetenskaplig forskning bidrar med ska återföras dit. Problemet med 
(natur)vetenskapen och vetenskapsmännen [sic!] är att de tar sig själva 
och sina egna utgångspunkter för givna. Husserl skriver:

Men naturvetenskapsmannen gör inte klart för sig att det 
ständiga fundamentet för hans trots allt subjektiva tankear-
bete utgörs av livsomvärlden, som alltid är förutsatt som den 
grund, det arbetsfält hans frågor och tankemetoder är bero-
ende av för sin mening (Husserl 1911/2002, s 121).

Livsvärlden är, med Husserl, den naturliga inställningens värld. Det inne-
bär att jag som människa i min direkta erfarenhet av världen alltid är 
sammanflätad med mina fördomar och teorier om mig själv och den värld 
jag erfar. Detta antagande förutsätter ett intentionalt medvetande, dvs. ett 
medvetande som riktar sig mot ett objekt som något. I den naturliga in-
ställningen är de objekt vi erfar aldrig objekt i sig själva, utan objekt som 
framträder som något för någon. För att lämna den naturliga inställning-
en och nå fram till de ”rena” objekten, eller med Husserl språkbruk, sa-
kerna själva, måste forskaren anta en reflexiv inställning. Det är först då 
som det blir möjligt att sätta åsikter och omdömen om den direkt erfarna 
världen inom parentes. Denna fenomenologiska reduktion, även kallad 
époché, innebär att forskaren kan göra en ”ren” beskrivning av det som 
erfars, dvs. beskriva det som erfars så som det visar sig. 

[V]ad som därigenom blir tillgängligt för mig, den medite-
rande, är mitt rena liv med alla dess rena upplevelser och rena 
meningar, fenomenens universum, i fenomenologins specifika 
och vida mening (Husserl 1977/1992, s 38).
 

Det rena eller transcendentala medvetandet är sålunda ett medvetande 
som utgör en ren grund för all kunskap. Fenomenologi diskuteras ofta 
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i termer av metoden för denna parentessättning.1 Livsvärlden är i Hus-
serls mening objektet för vetenskapliga studier och den fenomenologiska 
reduktionen den metod som gör det möjligt för forskaren att undersöka 
livsvärlden som ”en ren medvetandevärld, konstituerad i och för ett rent, 
transcendentalt ego, dvs. som den faktiska livsvärldens förutsättningar, 
själva oberörda av all mundanitet” (Bengtsson 1999, s 16). Det är med 
utgångspunkt i detta, eller snarare som reaktion mot detta, som fenome-
nologin utvecklas vidare. 

En huvudfråga för utvecklingen av fenomenologin blir vad 
som ska ges företräde, kravet på en absolut säker grund för 
kunskapen, eller människans tillhörighet till livsvärlden. All 
kunskap börjar i vårt vardagliga liv och ska kunna återfö-
ras dit, så också den vetenskapliga. Men vetenskapen måste 
samtidigt säga något annorlunda och mer än vi får ut av våra 
vardagliga föreställningar (Gustavsson 2000, s 72).

Husserls utveckling av livsvärlden som vår naturliga inställning i världen, 
innebär i föreliggande avhandling att ett fenomenologiskt betraktelsesätt 
innefattar livsvärlden som den konkreta, vardagliga värld där vi lever våra 
liv och som vi tar för given. Livsvärlden, med Husserls ord,

for us who wakingly live in it, is always already there, ex-
isting in advance for us, the ‘ground’ of all praxis whether 
theoretical or extratheoretical. The world is pregiven to us, 
the waking, always somehow practically interested subjects, 
not occasionally but always and necessarily as the universal 
field of all actual and possible praxis, as horizon (Husserl 
1954/1970, s 142).

Ett fenomenologiskt betraktelsesätt i föreliggande avhandling innefattar 
en förståelse av människans medvetande som intentionalt.2 Däremot ex-
kluderas Husserls utveckling av fenomenologi som transcendental filo-
sofi. Det innebär sålunda att intentionalitet förstås som en ”pre-rationell 
för-förståelse” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 135) och att förförståelse 
är sammanflätat med vad det innebär att vara människa. Det betyder att 
människan alltid redan finns i ett sammanhang, som hon tolkar och sam-
spelar med. 

Ett grundläggande antagande inom ett fenomenologiskt betraktelse-
sätt är att all vetenskap utgår från livsvärlden och ska återföras dit. I 
det livsvärldsbegrepp Alfred Schütz (1953/1962, Schütz & Luckmann 
1973) utvecklat beskrivs kunskap som konstruktioner, dvs. ”en uppsätt-
ning abstraktioner, generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar 
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som är specifika för de olika nivåerna i tänkandets organisering” (Schütz 
1953/1999, s 29). Så kallade rena fakta eller enkla fakta finns inte. Det 
rör sig alltid om tolkade fakta, oavsett om vi med ”fakta” avser vardag-
lig eller vetenskaplig kunskap. Fakta bär alltid med sig sina ”tolkade inre 
och yttre horisonter” (Schütz 1953/1999, s 29). Det innebär att vi alltid 
uppfattar vissa aspekter av den reella världen, nämligen de som är rele-
vanta för oss. Vardagskunskap utgörs av människors vardagliga handlande 
och betecknas av Schütz som kunskap av första ordningen. Schütz skiljer 
på kunskap av första ordningen, dvs. vardagskunskap och vetenskaplig 
kunskap. Vetenskaplig kunskap betecknas som konstruktioner av andra 
ordningen, då den är 

konstruktioner av de konstruktioner som gjorts av aktörerna 
på den sociala scenen, vars beteende forskaren studerar och 
försöker förklara enligt samhällsvetenskapernas procedur-
regler (Schütz 1953/1999, s 31).3 

Schütz hävdar att vetenskaplig kunskap alltid är en konstruktion av var-
dagskunskap. De (forsknings)objekt som forskare konstruerar är grundade 
på objekt som redan konstruerats av människor i människors vardagliga 
värld. Vetenskaplig kunskap kan sålunda inte förstås som kunskap-i-sig, 
utan ska ses som en ytterligare konstruktion av vardagskunskap. Vår kun-
skap om världen innefattar både vardaglig kunskap och vetenskaplig kun-
skap. Schütz resonemang om vardagskunskap och vetenskaplig kunskap 
bygger på ett antagande om vardagskunskap och vetenskaplig kunskap 
som åtskilda. Både konstruktioner av första och av andra ordningen inne-
fattas i livsvärlden. I någon mening existerar de sida vid sida, samtidigt 
förhåller de sig till varandra så att kunskap av andra ordningen bygger på 
kunskap av första ordningen.

Både Husserl och Schütz gör en distinktion mellan kunskap och veten-
skaplig kunskap, men utifrån olika grundläggande antaganden. Veten-
skaplig kunskap har sin grund i vardaglig kunskap enligt Schütz, medan 
Husserl hävdar att vetenskaplig kunskap har sin grund i ett transcenden-
talt medvetande. En intressant fråga här är frågan om forskarens position 
i relation till livsvärlden. Med Husserl är forskarens position utanför livs-
världen en förutsättning för vetenskaplig kunskap.4 Schütz, däremot, klar-
gjorde aldrig fullt ut hur vardagsvärlden och vetenskaplig kunskapsbild-
ning förhåller sig till varandra. Det förefaller dock rimligt att anta att han 
i en vidareutveckling av livsvärldsbegreppet skulle ha kommit att betrakta 
livsvärlden som oöverskridbar verklighet (Bengtsson 1998, s 61–77). 

Schütz antagande om vardagskunskap som kunskap av första ordning-
en och vetenskaplig kunskap som kunskap av andra ordningen innebär i 
föreliggande avhandling att ett fenomenologiskt betraktelsesätt innefattar 
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en förståelse av samhällsvetenskapens kunskap som grundad i livsvärlden. 
Forskaren finns i livsvärlden, som betraktas som oöverskridbar verklig-
het. Därmed måste frågan om vari det vetenskapliga består ställas. Vilka 
kunskapsanspråk är möjliga att göra då det objekt som studeras, stude-
ras såsom det visar sig och där forskaren finns i livsvärlden och därmed 
i någon mening kan sägas vara en del av studieobjektet? För att besvara 
denna fråga riktas uppmärksamheten mot Maurice Merleau-Pontys vi-
dareutveckling av livsvärldsbegreppet, där livsvärlden beskrivs som all 
kunskaps grund. Merleau-Ponty (1945) tar sin utgångspunkt i livsvärlden 
som en värld som inte kan reduceras eller överskridas. Världen finns där 
redan skriver Merleau-Ponty:

Världen är där före varje analys som jag kan göra av den och 
det vore konstlat att låta härleda den från en serie av synte-
ser vilka skulle förbinda förnimmelserna och sedan objektets 
perspektiviska faser, då både de förra och de senare tvärtom 
är resultat av analysen och inte kan förverkligas före denna 
(Merleau-Ponty 1945/2004, s 45).

Frågan om kunskap omformuleras därmed till en fråga om mening. Det 
sanna finns i livsvärlden, den värld vi lever i, och att på något sätt försöka 
reducera den innebär att framställa en förenklad och i någon mening fel-
aktig eller osann bild av världen. Kunskapsbidraget blir en fråga om me-
ning, att beskriva för att förstå snarare än att förklara (Bengtsson 1998). 
Det innebär att synliggöra, och därmed också språkligt beskriva mening, 
för att göra världen mer begriplig.

Merleau-Ponty (1945) tar avstånd från Husserls tes om ett rent medve-
tande. Livsvärlden kan inte överskridas, menar Merleau-Ponty, och den 
fenomenologiska reduktionen, épochén, blir därmed en omöjlighet. ”Re-
duktionens största lärdom är omöjligheten av en fullständig reduktion”, 
skriver Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 1945/2004, s 50). Det innebär att 
livsvärlden utgör även filosofins och vetenskapens konkreta grund, samt 
att förförståelse alltid är sammanflätat med människans vara i världen. 
Begreppet livsvärld avser då en konkret och komplex värld i meningen att 
människan är alltid förbunden med världen och världen eller ”verklighe-
ten” med människan.5 Forskning som utgår från Merleau-Pontys livsvärlds-
begrepp riktar intresset mot en mening som uppstår i mötet mellan män-
niskor och mellan människa och värld. Den mening som framträder, 

skiner fram vid skärningen av mina erfarenheter och vid 
skärningen av mina och den andres erfarenheter, genom de-
ras ikuggande i varandra. Den är alltså oskiljaktig från sub-
jektiviteten och intersubjektiviteten vilkas enhet frambringas 
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genom återtagandet av mina förflutna erfarenheter i mina 
nuvarande erfarenheter och av den andres erfarenhet i min 
egen (Merleau-Ponty 1945/2004, s 58–59).

Det betyder för ett fenomenologiskt betraktelsesätt att uppmärksamhe-
ten riktas mot människan som aktivt tolkande, erfarande varelse och mot 
världen som det sammanhang där kunskap genereras och transformeras i 
mötet mellan människor och mellan människa och värld.

Sammanfattning – studiens epistemologiska antaganden
Livsvärlden som kunskapens grund fokuserar de epistemologiska antagan-
den som ligger till grund för föreliggande avhandlings kunskapsanspråk. 
De frågor om kunskap och den vetenskapliga kunskapens grund som ställs 
riktar uppmärksamheten mot Husserls, Schütz och Merleau-Pontys livs-
världsbegrepp. Husserls beskrivning av livsvärlden som intentional värld 
fokuserar livsvärlden som en värld vi medvetet erfar som något. Det är en 
värld vi tar för given, som vi är ”självklart” inställda i. Människans med-
vetande förstås som intentionalt. Det betyder att objekt i världen aldrig är 
objekt-i-sig, de framträder som något för någon. Husserl såg livsvärlden 
som kunskapsobjekt och besvarade frågan om kunskapens grund med att 
utveckla ett transcendentalt medvetande. Den ”rena” grunden placerades 
sålunda utanför livsvärlden. Alfred Schütz tog sig an frågan om kunska-
pens grund genom att formulera problemet som en fråga om olika veten-
skapers kunskapsintresse. Med utgångspunkt i vardagskunskap som kun-
skap av första ordningen och vetenskaplig kunskap som konstruktioner av 
andra ordningen blir livsvärlden den samhällsvetenskapliga kunskapens 
grund. Schütz lämnade däremot frågan om forskarens placering i relation 
till livsvärlden obesvarad. Med Maurice Merleau-Ponty blir livsvärlden 
all kunskaps grund och forskaren i en mening en del av sitt studieobjekt. 
Det vetenskapliga kunskapsbidraget får därmed en ny innebörd och blir 
en fråga om möjliga meningar. 

Livsvärlden som meningssammanhang 
Ett fenomenologiskt betraktelsesätt innebär i föreliggande avhandling att 
vetenskaplig kunskap syftar till en fördjupad förståelse av den konkre-
ta värld vi lever i. Med utgångspunkt i antagandet om livsvärlden som 
kunskapsobjekt kan man ställa frågan vad som mer precist är forskning-
ens objekt. Ytterst förefaller frågan gälla antagandet om att vetenskap-
lig kunskap har sin grund i erfarenheten. Husserl (1913/2004) kritiserar 
det empiristiska erfarenhetsbegreppet och menar att det inte är givet att 
de ”saker” som studeras enbart är saker som vi når kunskap om genom 
våra sinnen, dvs. den reala, yttre, verkligheten. Erfarenhet i vidaste me-
ning innefattar erfarenhet om ”saker” som inte enbart är ”natursaker”. 
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Husserl skriver:

Det principiella misstaget i den empiristiska argumentationen 
ligger i att den identifierar, dvs. förväxlar det grundläggande 
kravet på en återgång till ’sakerna själva’ med kravet på att 
all kunskap skall grundas genom erfarenhet. Empiristen be-
traktar utan vidare erfarenheten som den enda akt i vilken 
saker själva är givna, utifrån naturalismens förståeliga in-
skränkning av ramen för vilka ’saker’ man kan nå kunskap 
om. Men saker är inte utan vidare natursaker, verklighet i 
vanlig mening är inte utan vidare verklighet överhuvudtaget, 
och den originärt givande akt vi kallar erfarenhet hänför sig 
endast till naturverklighet (Husserl 1913/2004, s 92).

Frågan gäller alltså vad som kan innefattas i beteckningen ”sakerna”. 
Husserl menar att det inte är förenligt med vetenskap att hävda att alla 
omdömen ska vara grundade i erfarenhet om man inte först ”studerat 
omdömenas väsen med avseende på deras i grunden olika arter och där-
vid reflekterat över om inte detta påstående till sist innebär en självmot-
sägelse” (Husserl 1913/2004, s 92). Husserl vänder sig mot alla former 
av reduktionism och menar att generaliseringar, som till exempel katego-
riseringar, åsikter, fördomar eller teorier, fjärmar det undersökta från sitt 
sammanhang. Samtidigt uppmärksammar det numera klassiska uppropet 
att ”gå tillbaka till sakerna själva” medvetandets karaktär som intentio-
nalt. Husserls ambition, att vidga begreppet erfarenhet och därmed upp-
märksamma forskningens uppgift, innefattar ett antagande om sakerna 
eller forskningsproblemet som forskningens drivkraft och att de ”saker” 
vi går tillbaka till, vänder oss mot eller visar följsamhet alltid är saker för 
någon, aldrig saker i sig själva. Att utgå från objekt i empiristisk mening 
är inget annat än fördomsfullhet. Husserl skriver:

Men man får ingenstans göra avkall på den radikala för-
domsfriheten och exempelvis på förhand identifiera dessa 
’saker’ med empiriska ’fakta’, dvs. göra sig blind för idéer-
na, vilka ju trots allt i stor utsträckning är absolut givna i 
omedelbar åskådning. […] Vad som behövs är inte ett krav 
att man skall se med egna ögon, utan snarare: att man inte 
under fördomars tvång ska tolka bort det sedda (Husserl 
1911/2002, s 81).

Livsvärlden som intentional värld utgår från ett antagande om människans 
medvetande som intentionalt. Det betyder att människors erfarenheter både 
är upplevelser och upplevelser av något. I livsvärlden existerar inget i sig, 
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vilket implicerar en vändning mot sakerna, men också en vändning mot 
något annat än sig själv. Det betyder att ett intresse alltid är ett intresse 
för något, förhoppning alltid förhoppning om något, oro alltid oro över 
något och att människor följaktligen ger olika beskrivningar av ”samma” 
objekt utifrån sina personliga synvinklar. Med begreppet intentionalitet 
framträder livsvärldens komplexa meningssammanhang. Komplexitet ut-
trycks i att våra erfarenheter av världen innefattar både direkt, personlig 
erfarenhet och kollektiv erfarenhet. Då jag betraktar den byggnad, där 
jag gått i skola, upplever jag den som ”min” skola, mina klasskamrater 
ser den som ”sin” skola, medan en utomstående betraktare känner igen 
byggnaden som ”skola”. Vi betraktar ”samma” byggnad och samtidigt 
framträder den som ”olika” skolbyggnader. Att gå till ”sakerna själva” 
innebär sålunda att utgå från den direkta erfarenheten för att visa på hur 
vi människor laddar världen med mening. Det betyder att ”[m]eningen 
finns inte ute i världen oberoende av oss, som vi kan förledas att tro när vi 
inte bär våra fenomenologiska glasögon, utan härstammar från vår egen 
aktivitet” (Svenaeus 2003, s 47).

Begreppet intentionalitet riktar uppmärksamheten mot människans 
medvetande som sammanflätat med världen. För ett fenomenologiskt be-
traktelsesätt innebär det en förståelse av människans medvetande som rik-
tat mot objekt i världen. Det intentionala objektet (”sakerna”) är fenomen 
som framträder med en specifik språklig beskrivning. Det är betraktarens 
(subjektets) kännedom om och relation till det intentionala objektet som 
den språkliga beskrivningen gestaltar. Den byggnad jag ser framför mig 
och som jag beskriver som ”min gamla skola” kan, av en annan betrak-
tare, ses som ”skolbyggnad”, medan en tredje person beskriver den som 
”en konstruktion av rött tegel”. Ett fenomenologiskt betraktelsesätt rik-
tar sålunda inte intresset mot vad verkligheten eller världen (egentligen) 
är i empiristisk mening, utan vad det betyder att leva och att finnas i värl-
den. Detta förutsätter ett antagande om livsvärlden som både för-reflexiv 
och för-vetenskaplig. Det betyder att vi människor enbart har ett impli-
cit, eller tyst, vetande om den. Vi förstår världen, men saknar ofta ord 
för att beskriva våra levda erfarenheter och detta hänger samman med 
att ”vi i vår naturliga inställning till världen saknar distans till den; vi är 
ursprungligt och spontant engagerade i den” (Bengtsson 1998, s 21). För 
att nå fram till ”sakerna själva” måste vi söka dem i sitt sammanhang, 
på deras egna villkor. Men ska då livsvärlden förstås som en värld som 
befolkas enbart av människan som individ och av fenomen? Är livsvärl-
den en ”ensam” värld? 

Alfred Schütz (1945/1999) tar sig an frågan om livsvärldens karaktär 
genom att beskriva den som en mångfald av verkligheter. Han utgår från 
ett antagande om den vardagliga livsvärlden som social värld. Den inne-
fattar ”sociala handlingar och mönster, konventioner som är vedertagna 
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och uppbyggda institutioner” (Gustavsson 2000, s 76). Livsvärlden är, 
med Schütz, en social och kulturell värld. De människor som lever, tän-
ker och handlar är inte enbart individer, de ingår också i ett socialt sam-
manhang. Den sociala världen är rumsligt strukturerad i en omvärld, som 
är möjlig att nå i det omedelbara nuet, och en medvärld som kan nås i 
framtiden. Tidsligt är den strukturerad i samtidig värld, förvärld och ef-
tervärld (Schütz 1932/1967). 

Schütz (1932/1967, 1970) beskrivning av den sociala världen innefat-
tar också människors handlingar i termer av handling (eng. action) och 
interaktion (eng. social interaction). Med handling avses ”ett mänskligt 
beteende som aktören i förväg utformat, dvs ett beteende som baseras på 
ett projekt som aktören föreställt sig på förhand” (Schütz (1953/1999, s 
45). Handlingar kan vara aktiva och passiva, öppna och dolda, men oav-
sett handlingstyp innebär varje handling ett projekt, dvs. att aktören i för-
väg föreställt sig ”det tillstånd som ska uppnås genom min framtida hand-
ling” (Schütz 1953/1999, s 46). Varje handling har, med Schütz språkbruk, 
ett motiv, som ligger till grund för handlingens utförande. Schütz skiljer 
mellan för-att-motiv, där tillståndet som handlingen ska förverkliga utgör 
drivkraften, och därför-att-motiv, vars drivkraft ligger i aktörens tidiga-
re erfarenheter. Handlingar som drivs av ett för-att-motiv avser att för-
verkliga det framtida tillstånd som är grunden till att handlingen utförs, 
medan därför-att-motiv är grundade i det förflutna. Det är alltså aktörens 
tidigare erfarenheter som utgör drivkraften. För-att-motiv och därför-att-
motiv har båda en avgörande betydelse för analysen av interaktion mel-
lan människor (Schütz 1953/1962). Vardagslivets värld är en social värld, 
där människor handlar och interagerar utifrån ett praktiskt intresse. Den 
är, med Schütz ord, ”både scenen och objektet för våra handlingar och 
samhandlingar” (Schütz 1945/1999, s 79). Vardagslivets värld är också en 
intersubjektiv värld i meningen att den är en gemensam värld och att den 
existerade långt innan vi föddes. Vi föds in i en värld med lager av tidi-
gare erfarenheter (Schütz 1953/1962, s 7–10). Det innebär att människor 
som individer och som del av ett kollektiv har tillgång till ett erfarenhets-
förråd, som innefattar både handlingar som utförts och handlingar som 
övertagits. Människan är handlingsmässigt riktad mot framtiden. 

För ett fenomenologiskt betraktelsesätt betyder livsvärlden som social 
och intersubjektiv vardagsvärld att vi människor finns i ett meningssam-
manhang som vi måste orientera oss i och tolka. Den naturliga inställ-
ningen, menar Schütz, innebär att människan är enbart intresserad av, 
eller riktar sitt intresse mot, det som på något sätt avviker från våra tidi-
gare erfarenheter. Det är alltså våra förhandskunskaper, våra redan eta-
blerade erfarenheter, som är den bakgrund vi tar för givet. De handlingar 
vi människor väljer att utföra är alltid riktade mot det vi uppmärksam-
mar. Människan kan här förstås som subjekt och hennes handlingar som 
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riktade mot ett objekt. Frågan om hur subjekt och objekt förhåller sig till 
varandra riktar uppmärksamheten i följande avsnitt mot antagandet om 
den levda kroppen och om livsvärlden som levd värld.

Livsvärlden som levd värld kännetecknas av ett antagande om en värld 
som innefattar ”både och”, dvs. både subjekt och objekt, både männis-
ka och fenomen. Då Maurice Merleau-Ponty (1945) beskriver livsvärl-
den är det med utgångspunkt i begreppet den levda kroppen. Den levda 
kroppen, inte den biologiska, psykologiska eller medicinska kroppen, är 
en förutsättning för allt vi erfar och allt vi gör i livet. Den egna kroppen 
är ”det inkarnerte subjektet som vi aldri kan fjerne oss fra og aldri kan 
flykte unna. Den levde kroppen er tvert imot alltid nærværende i alt vi 
gjør gjennom hele livet” (Bengtsson & Løkken 2004, s 563). Relationen 
mellan människa och värld kan med den egna levda kroppen beskrivas 
som cirkulärt. Det är med den levda kroppen som vi får tillgång till värl-
den, och som världen framträder för oss. Man kan alltså inte säga, me-
nar Merleau-Ponty, att kroppen finns i tiden eller i rummet, den bebor ti-
den och rummet (Merleau-Ponty 1945/1997, s 102). Antagandet om den 
levda kroppen innebär att livsvärlden får karaktären av en konkret och 
komplex värld i meningen att människan alltid är förbunden med världen 
och världen med människan. Människan får tillgång till världen med sin 
kropp, vilket i sin tur innebär att världen alltid framträder från en per-
sonlig synvinkel. En levd värld innefattar både en värld som framträder 
från olika synvinklar och en värld som är gemensam och intersubjektiv. 
Merleau-Ponty beskriver sammanflätningen mellan människa och värld 
med orden ”det finns ingen inre människa, människan är i världen, det är 
i världen som hon känner sig själv” (Merleau-Ponty 1945/2004, s 46). Det 
betyder att människan är oupplösligt förbunden med världen. Människor 
känner varandra genom att de är just människor. Vi möts i vår erfarenhet 
av att vara människa och det är vår erfarenhet av att vara människor som 
är utgångspunkt för vår önskan att förstå världen.6 

Med ett fenomenologiskt betraktelsesätt innebär antagandet om den 
levda kroppen att forskningsobjektet är levd erfarenhet. Livsvärlden har 
ovan beskrivits som en för-reflexiv och för-vetenskaplig värld. Det innebär 
att vi människor finns i livsvärlden, i erfarenhet och handling i en värld vi 
tar för given, eller med Husserl, är naturligt inställda i. Då jag erfar något 
sker det i nuet och med reflektion i meningen att åter-se framträder det 
erfarna som något som finns där för mig. Reflektionens objekt är något 
som är en del av det förflutna, men med reflektion blir närvarande i nuet. 
Wilhelm Dilthey skriver:

A lived experience is a distinctive and characteristic mode in 
which reality is there-for-me. A lived experience does not con-
front me as something perceived or represented; it is not given 
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to me, but the reality of lived experience is there-for-me because 
I have a reflexive awareness of it, because I possess it immedia-
tely as belonging to me in some sense. Only in thought does it 
become objective (Dilthey 1907–1908/1985, s 223).

En fråga som sällan ställs i relation till levd erfarenhet är frågan om män-
niskan som könslig varelse. Simone de Beauvoir (1949/2006) utgör här ett 
undantag. Hon tematiserar innebörden av relationen mellan subjekt och 
objekt och visar att antagandet om livsvärlden som levd värld innefattar 
en förståelse av subjekt och objekt som både relationen mellan människa 
och värld och relationen mellan människa och människa. Den domine-
rande strukturen i relationen mellan människa och människa är mannen 
som subjekt i meningen den som framträder och kvinnan som objekt. 
Kvinnors situation, menar de Beauvoir, har ”utmärkts av att de varit i en 
objekt-position och det betyder att det inte är lika lätt att lösslita sig från 
en sådan position, eftersom det är något överindividuellt, samhälleligt 
skapat” (Lundgren-Gothlin 1991, s 248–249). I den levda världen finns 
människor, män och kvinnor. Oavsett kön framträder världen för varje 
människa i hennes eller hans synvinkel. Det innebär att en beskrivning av 
levd erfarenhet alltid innefattar en manlig eller kvinnlig synvinkel. Samti-
digt är det inte givet att detta görs explicit i beskrivningen. Kvinnor upple-
ver ofta att det inte är någon skillnad på deras situation i världen jämfört 
med männens. Toril Moi berättar att det inte var förrän efter nästan fyr-
tio år av sitt liv som Simone de Beauvoir upptäckte att ”det trots allt inte 
är detsamma att vara en utbildad kvinna som att vara en utbildad man” 
(Moi 1994/1996, s 22) och att denna insikt blev hennes drivkraft i arbetet 
med Det andra könet (de Beauvoir 1949). Sålunda förefaller det rimligt att 
hävda, att medvetenhet om att det är skillnad mellan mäns och kvinnors 
levda erfarenhet har betydelse både för vad en person uppmärksammar 
och för hur det uppmärksammade framträder. Det betyder även att män 
och kvinnor riktar sitt intresse mot olika ”saker” i världen just för att de 
är män och kvinnor. Vad Simone de Beauvoir betonar är att kvinnans sex-
ualitet enbart är en del av hennes självmedvetande, som i sin helhet

reflekterar en situation som är beroende av samhällets eko-
nomiska struktur, en struktur som i sin tur återspeglar den 
grad av teknisk utveckling som mänskligheten uppnått (de 
Beauvoir 1949/2006, s 86). 

I föreliggande studie framträder män och kvinnor som lärare och lärar-
studenter i skola och högskola. Studiens övergripande forskningsfråga 
riktar intresset mot innebörder av fenomenet lärarutbildning (se kapitel 
2) och det forskningsproblem som avhandlingen tar sig an är den kom-
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plexitet som framträder, när lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. 
Ett fenomenologiskt betraktelsesätt är grundat i ett antagande om livs-
världen som meningsfull värld. Det innebär att de forskningsfrågor som 
ställs riktar uppmärksamheten mot den levda erfarenheten och de syftar 
till en fördjupad förståelse av vardagliga erfarenheters mening. De inne-
börder av fenomenet lärarutbildning som framträder, då lärarutbildning 
studeras som levd erfarenhet, ska ses som sammanflätade med strukturer 
som makt, kön och etnicitet. Mer generellt kan man säga att antagandet 
om livsvärlden som meningsfull värld innebär ett antagande om en värld 
som varken är enbart en subjektiv eller objektiv värld i sig, utan snarare 
”an ambiguous world inbetween” (Bengtsson 2005, s 3), där forsknings-
intresset går bortom ”ren” universalitet. Det innebär att ett fenomenolo-
giskt betraktelsesätt innefattar ”både och” i meningen både det partiku-
lära och det universella, både människa och värld, både man och kvinna. 
Med Max van Manens (1997) ord:

[P]henomenology consists in mediating in a personal way the 
antinomy of particularity (being interested in concreteness, 
difference and what is unique) and universality (being inte-
rested in the essential, in difference that makes a difference) 
(van Manen 1997, s 23).
 

Sammanfattning – studiens ontologiska antaganden
Livsvärlden som meningssammanhang fokuserar de ontologiska antagan-
den som ligger till grund för föreliggande avhandlings forskningsproblem 
och forskningsobjekt. Det är med frågor om människans vara i världen, 
dvs. relationen mellan människa och människa och mellan människa och 
värld, som uppmärksamheten riktas mot meningens struktur. Inlednings-
vis ställdes frågan om människans relation till världen. Husserl kritiserar 
det empiristiska erfarenhetsbegreppet och driver tesen att de saker vi stu-
derar innefattar mer än ”natursaker”. Genom att följa Husserls upprop 
att gå tillbaka till ”sakerna själva” framträder livsvärlden som intentional 
värld. Det vi erfar är saker som visar sig som något för någon. Annorlun-
da uttryckt, relationen människa och värld innebär att människan riktar 
uppmärksamheten mot något och erfar världen som något. En andra frå-
ga avsåg relationen mellan människa och människa. Med utgångspunkt 
i Alfred Schütz antagande om livsvärlden som social värld framträdde en 
värld där människor lever sida vid sida och tillsammans. Det är en värld 
som vi föds in i och där vi, som individer och som kollektiv, har tillgång 
till tidigare erfarenheter. Människor agerar och interagerar. Våra hand-
lingar riktar sig både mot objekt och mot människor. De initieras av att 
någon uppmärksammar något och motiveras av det projekt som aktören 
i förväg föreställt sig. Slutligen ställdes frågan om relationen mellan sub-
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jekt och objekt i en oöverskridbar livsvärld. Den förde vidare till Mau-
rice Merleau-Pontys antagande om den levda kroppen. Begreppet den 
levda kroppen innefattar en förståelse av förhållandet mellan människa 
och värld som cirkulärt. Livsvärlden som levd värld är, med andra ord, 
en komplex värld som kännetecknas av ett ”både och”-förhållande mel-
lan människa och värld som innebär att människor för alltid förbundna 
med varandra och med världen. 

Så här långt har beskrivningen av ett fenomenologiskt betraktelsesätt 
fokuserat begreppet livsvärld. Det innebär att avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter huvudsakligen förankrats i vad som kan betecknas en fe-
nomenologisk forskningstradition.7 Följande avsnitt tar avstamp i Hans-
Georg Gadamers (1960/2004) formulering av ett hermeneutiskt erfa-
renhetsbegrepp, där erfarenhet innebär en öppenhet för ny erfarenhet i 
meningen att tidigare erfarenhet sätts på spel. Uppmärksamheten riktas 
mot relationen mellan hermeneutik och fenomenologi inom föreliggande 
avhandlings teoretiska perspektiv och en förståelse av hermeneutikens tra-
dition som ”ympad på fenomenologins träd” (Gustavsson 2000, s 70). 
De hermeneutiska begreppen öppenhet, horisont och tolkning introduce-
ras och därmed vidgas det teoretiska perspektivet till ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt perspektiv.8 Detta ska ses som ett uttryck för en ambi-
tion att förena ett intresse för människan i livsvärlden och att anta den 
utmaning som ligger i uppgiften att studera levd erfarenhet, att med van 
Manens ord

attempt to accomplish the impossible: to construct a full 
interpretative description of some aspect of the lifeworld, 
and yet to remain aware that lived life is always more com-
plex than any explication of meaning can reveal (van Ma-
nen 1997, s 18).

Mellan hermeneutik och fenomenologi 
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innebär att ställa frå-
gor om den levda erfarenhetens mening. Vad kännetecknar erfarenheten 
av att vara lärarstudent? Vad kännetecknar erfarenheten av att vara lära-
re? Vad innebär lärarutbildning? Dessa frågor är exempel på frågor som 
riktar uppmärksamheten mot möjliga innebörder av fenomenet lärarut-
bildning. Med andra ord, de är frågor som öppnar för beskrivningar av 
lärarutbildning som levd erfarenhet. Gadamer (1960/2004) skriver att det 
ligger i frågans väsen att den har mening och att det är denna mening som 
anger riktningen. För att få meningsfulla svar, krävs att svaren följer den 
riktning som är frågans mening. Annorlunda uttryckt, frågans riktning 
öppnar för vissa svar som möjliga svar. Hur vi formulerar frågan uttrycker 
alltså hur vi förstår den värld vi lever i som meningsfull värld. Frågan om 
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vad som kännetecknar erfarenheten av att delta i lärarutbildning öppnar 
för ett intresse för lärarutbildning, som avser både ett personligt intresse 
och ett allmänt intresse för lärarutbildning som fenomen, där lärarutbild-
ning betraktas som en erfarenhet människor lever (van Manen 1997, s 40). 
Men vilka frågor kan då ställas, eller med andra ord, vilka meningar av 
lärarutbildning kan frågan öppna för? Fenomenologiska frågor är alltid 
frågor om ”the nature of the phenomenon as meaningfully experienced” 
(van Manen 1997, s 40). Det är alltså genom att ställa frågor om hur nå-
got erfars på ett meningsfullt sätt som vi öppnar för ny erfarenhet, eller 
med Gadamer, vidgar vårt vetande. Det betyder att när vi ställer frågor om 
möjliga meningar av lärarutbildning, och därmed öppnar för möjliga nya 
erfarenheter av lärarutbildning, kan lärarutbildning framträda som kom-
plext fenomen. Gadamer (1960/1997) skriver:

Utan en frågande aktivitet gör man inga erfarenheter. In-
sikten att saken ligger annorlunda till, än vad man först 
trodde, förutsätter förstås att man ställer frågan om hur 
saken egentligen är beskaffad. Den öppenhet, som ligger i 
erfarenhetens väsen, öppnar logiskt sett för sakens skiftan-
de beskaffenhet. Öppenhet har frågans struktur (Gadamer 
1960/1997, s 173).

Den mening som frågan anger fokuserar det fenomen som frågan riktas 
mot med ett visst intresse, vilket innebär att frågan öppnar för en viss me-
ning av fenomenet. Öppenhet, som grundläggande begrepp i en herme-
neutisk tradition, riktar uppmärksamheten mot möjligheten att vidga sitt 
synfält i meningen att få tillgång till det som befinner sig utanför den egna 
synvinkeln, det synfält som känns nära och bekant. Att med frågans hjälp 
öppna för andra synvinklar än de redan bekanta, innebär i ett vetenskapligt 
sammanhang också en drivkraft att öppna för nya teoretiska perspektiv, 
för att på så vis få tillgång till andra möjliga tolkningar. Ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt betraktelsesätt gestaltar här den hållning som betecknas 
perspektivrikedom. Den innebär att valet av perspektiv avgörs av ”vad 
som kan vara mest fruktbart i förhållande till det som ska studera. Det är 
syftet med undersökningen och själva frågans art som avgör vad som kan 
ge de rikaste tolkningsmöjligheterna” (Gustavsson 2003, s 42). 

En hermeneutisk fenomenologisk förståelse av erfarenhet innebär att 
fenomenet lärarutbildning framträder i människors beskrivningar av levd 
erfarenhet, medan forskaren som betraktare iakttar och lyssnar. Förelig-
gande avhandlings intresse för lärarutbildning utgår från en förståelse av 
lärarutbildning som komplext fenomen (se kapitel 1). De frågor som av-
handlingen ställer ska ses som uttryck för ett betraktelsesätt som innefattar 
en hermeneutisk förståelse av mening som ”den möjliga frågans menings-
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riktning” (Gadamer 1960/1997, s 175). Med frågan om vad som känne-
tecknar erfarenhet av lärarutbildning riktar forskaren uppmärksamhe-
ten mot lärarutbildning som levd erfarenhet, samtidigt som betraktarens 
synvinkel ger tillgång till en hermeneutisk förståelsestruktur. Ett centralt 
begrepp i detta sammanhang är horisontbegreppet. Det introducerades 
av Husserl för att beskriva människans erfarande av rumslig och tidslig 
verklighet som både direkt närvaro och mednärvaro (Husserl 1913/2004). 
Gadamer (1960/2004) använder begreppet för att beskriva världen som 
”en ’horisont’ av meningar ”(Alvesson & Sköldberg 1994, s 135). Det är 
förståelsen av den andra som uppmärksamheten riktas mot. För en god 
förståelse av den andra, eller med Gadamers språkbruk en sammansmält-
ning av horisonter, krävs att vi försätter oss i den andras situation. Det 
innebär att vi tar med oss själva in i den andras situation, eller med Ga-
damers ord, att vi rör oss mellan det bekanta och det obekanta (eng. fa-
miliarity and strangeness). Gadamer skriver:

The concept of ‘horizon’ suggests itself because it expresses 
the superior breadth of vision that the person who is trying to 
understand must have. To acquire a horizon means that one 
learns to look beyond what is close at hand – not in order to 
look away from it but to see it better, within a larger whole 
and in truer proportion (Gadamer 1960/2004, s 304).

Med Gadamer innebär ”att försätta sig” en rörelse mellan det bekanta 
och det obekanta, vilket implicerar en rörelse mellan ett fenomenologiskt 
första persons perspektiv och ett hermeneutiskt tredje persons perspek-
tiv. Rörelsen mellan en fenomenologisk och en hermeneutisk synvinkel 
öppnar för ny erfarenhet i en vidare mening. ”Att försätta sig” betyder 
varken att jag anpassar mig till den andras situation eller att den andra 
anpassar sig till min situation, utan ”det betyder alltid en höjning till en 
högre gemenskap, som övervinner inte bara ens egen partikularitet utan 
också den andres” (Gadamer 1960/1997, s 152–153). Fredrik Svenaeus 
(2003) beskriver relationen mellan fenomenologi och hermeneutik med 
utgångspunkt i fenomenet sjukdom. Han menar att den fenomenologiska 
analysen används för att avgränsa fenomenet, medan en hermeneutisk syn-
vinkel inte enbart synliggör sjukdomen, utan även det medicinska mötets 
meningsstruktur. För föreliggande avhandling innebär resonemanget att 
frågan om vad som kännetecknar erfarenheten av att delta i lärarutbild-
ning avgränsar den synvinkel inom vilken fenomenet lärarutbildning kan 
framträda, medan lärarutbildning som levd erfarenhet blir synlig i rörel-
sen mellan betraktarens horisont och den andras.

Lärarutbildningen, utbildning av lärare och fenomenet lärarutbildning 
är tre olika beteckningar som beskriver lärarutbildning. Men samtidigt 
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som dessa beteckningar benämner ”samma” företeelse kan de förstås 
som olika tolkningar av fenomenet lärarutbildning.9 Den språkliga be-
skrivningen gestaltar sålunda den mening vi erfar i våra för-reflexiva och 
för-medvetna möten med världen. De ord vi använder är aldrig ord i sig 
själva med en på förhand given betydelse utan det är den mening vi avser 
att uttrycka som avgör vilka ord vi använder i våra beskrivningar (Matt-
hews 2006, s 1–20). För ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelse-
sätt betyder det att språket ses som ett uttryck för en förståelse av förhål-
landet mellan subjekt och objekt som processuellt och relationellt. Ord 
och begrepp används sålunda för att precisera och förtydliga innebörden 
av de teoretiska antaganden i vilka föreliggande avhandling förankrats. 
Centrala begrepp som livsvärld, levd erfarenhet och horisont ska förstås 
mot denna bakgrund. De uttrycker, på samma sätt som ord som synvin-
kel, gestalt och riktning, en förståelse av liv som blivande och människa 
och värld som ömsesidigt beroende. Ett hermeneutiskt fenomenologiskt 
betraktelsesätt innefattar även en förståelse av tolkning som en (språklig) 
aktivitet, där syftet är att visa på möjliga meningar av ett fenomen. Gada-
mer (1986) skiljer på två innebörder av tolkning; att tolka är att visa på 
någonting [point to something] och att visa på någots mening [the meaning 
of something] (s 68). Dessa bägge innebörder är relaterade till varandra. 
Att visa på någonting indikerar att detta någonting ses som ett ”tecken” 
(eng. sign), medan då vi visar på någots mening tolkar vi detta tecken. Det 
betyder att då jag visar på någots mening tolkar jag en tolkning. 

En återkommande diskussion inom verksamheten lärarutbildning är 
vad de studerande ska kallas. Om man överför Gadamers resonemang 
om tolkning till detta sammanhang kan man säga att beteckningarna lä-
rarstudent och lärarkandidat båda indikerar en person som studerar till 
lärare, samtidigt som de visar på olika tolkningar av vad det betyder att 
studera till lärare. I föreliggande avhandling har rörelsen mellan beskriv-
ning och tolkning varit ett återkommande tema under skrivprocessen. En 
av temats gestalter är beteckningarna av deltagarna i den empiriska stu-
dien. De beteckningar som används i avhandlingen; högskolelärare, vfu-
lärare och lärarstudenter, har under studiens gång prövats och förändrats 
och över tid antagit sin slutliga form.10 En reflektion som jag gjort under 
den empiriska studiens gång är att de språkliga beteckningar och uttryck 
som jag ”självklart” använt inte sällan tolkats i en annan mening än den 
jag avsett, och att jag på samma sätt lagt ”min” mening i andras språkliga 
beteckningar.11 En rimlig slutsats är att det aldrig är givet hur vi beskriver 
och betecknar ”saker”, samtidigt som varje beskrivning kan ses som en 
tolkning. Sålunda innefattar ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktel-
sesätt både en fenomenologisk (beskrivande) synvinkel och en hermeneu-
tisk (tolkande) synvinkel. Med Max van Manens (1997) ord:
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It [human science research] is the phenomenological and 
hermeneutical study of human existence: phenomenology 
because it is the descriptive study of lived experience (phe-
nomena) in the attempt to enrich lived experience by mining 
its meaning; hermeneutics because it is the interpretive study 
of the expressions and objectifications (texts) of lived expe-
rience in the attempt to determine the meaning embodied in 
them (van Manen 1997, s 38, mina kursiveringar).

Sammanfattning – öppenhet och tolkning
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innefattar en herme-
neutisk förståelse av öppenhet och tolkning. Det innebär att frågan öpp-
nar för mening och att frågan anger meningens riktning. De frågor som 
ställs möjliggör vissa svar som meningsfulla och utesluter andra. Öppenhet 
innebär att vara öppen för ny erfarenhet och att vi, då vi öppnar horisont, 
får tillgång till en vidare synvinkel. Samtidigt befinner vi oss alltid i en 
situation, där vi i samspel med världen tolkar det vi erfar. Med tolkning 
avses, i ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt, dels språkliga 
beskrivningar, dels tolkning av dessa beskrivningar. Sålunda vidgas ett fe-
nomenologiskt betraktelsesätt till att innefatta en hermeneutisk förståelse 
och därmed en både beskrivande och en tolkande synvinkel.

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt – slutsatser
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt tar sin utgångspunkt i 
livsvärlden som all kunskaps grund och som meningsfull värld. Betraktelse-
sättet uttrycker sålunda en kunskapsteoretisk förståelse av samhällsveten-
skaplig kunskap som grundlagd i vardaglig kunskap, medan den mening 
som framträder riktar uppmärksamheten mot livsvärlden som intentional 
värld, levd värld och social värld. En implikation av denna utgångspunkt 
är att frågan om möjliga innebörder av komplexitet måste ställas. Maurice 
Merleau-Ponty (1945) hävdar att det sanna finns i den komplexa värld vi 
lever i och att på något sätt försöka reducera den innebär att framställa en 
förenklad och i någon mening felaktig eller osann bild av världen. Proble-
met gäller hur vi ska framställa sanningen och därmed göra den tillgänglig 
för kritisk granskning. Följande slutsatser förtydligar och preciserar inne-
börden av ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt. 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt förstår livsvärlden 
som all kunskaps förutsättning. Med Husserl är livsvärlden den naturli-
ga inställningens värld. Det är ett antagande som förutsätter människans 
medvetande som intentionalt, vilket innebär att medvetandet riktar sig 
mot objekt i världen. Det vi erfar är alltså aldrig objekt i sig, utan det som 
framträder, framträder som något för någon. Komplexiteten blir synlig då 
människor erfar, beskriver och tolkar världen. Gadamer (1960/2004) be-
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skriver komplexitet med utgångspunkt i rörelsen mellan det bekanta och 
det obekanta. Det är mellan det bekanta och det obekanta som det kom-
plexa blir synligt. Det innebär att vad som framträder som bekant från 
en synvinkel kan framträda som obekant från en annan synvinkel. Mel-
lanrummet är det avstånd mellan det bekanta och det obekanta, där det 
bekanta kan framträda i ljuset av det obekanta. Det som framträder är 

inte vad som upptäcks, utan snarare upptäcktsmomentet som 
sådant. Det ger sig till känna som ett ’intet’, men inte som en 
absolut negativitet som saknar något som helst förhållande 
till det som redan är bekant. Upptäckandet som sådant trä-
der fram som ett intet i den meningen att allt som redan är 
bekant, det ’egna’, inte bara förlorar sin självklarhet utan 
visar sig som det som aldrig har varit såsom det nu visar sig 
(Cavalcante Schuback 2006, s 8).

Vad som erfars som bekant eller obekant är aldrig på förhand givet. I ve-
tenskaplig mening innebär det att frågan om den sanna eller eviga kun-
skapen inte är möjlig att ställa. Det är istället ”sakerna” så som vi erfar 
dem som är vetenskapens utgångspunkt och drivkraft. Livsvärlden som 
komplex värld fokuserar världen så som den framträder i rörelsen mellan 
det bekanta och det obekanta. För föreliggande avhandling innebär an-
tagandet om komplexitet sålunda inte att olika erfarenheter ses som mer 
eller mindre tillförlitliga i empirisk mening. Tvärtom, olika erfarenheters 
mening bidrar till att göra den värld vi lever i mer begriplig. Detta uttrycks 
i avhandlings övergripande fråga (se kapitel 2) och i utformningen av den 
empiriska studien inom avhandlingsprojektet (se kapitel 4). 

Relationen mellan vardagskunskap och vetenskaplig kunskap riktar 
uppmärksamheten mot komplexitet som en fråga om kunskapens grund. 
Livsvärlden som all kunskaps grund utgår från ett antagande om veten-
skaplig kunskap som grundad i vardagskunskap. Det innebär att det inte 
är möjligt att tala om kunskap i sig, utan all kunskap ses som sammanflä-
tad med sitt sammanhang. Komplexitet uttrycks genom att kunskap kon-
strueras och tolkas. Det är genom att göra erfarenheter som vi får tillgång 
till ny erfarenhet och därmed kan ”förvärva ett expansivt vetande” (Ga-
damer 1960/1997, s 163). Kunskap implicerar erfarenhet, samtidigt som 
samma erfarenhet, med Gadamer, enbart kan göras en gång. Erfarenhet 
som ”samma” eller upprepad innebär att det redan bekanta förblir bekant. 
Det bekanta blir på så vis det redan väntade, vilket implicerar en kunskap 
som redan är känd. En ny erfarenhet, däremot, innebär en rörelse mellan 
det bekanta och det obekanta, där det bekanta kan framträda i nytt ljus, 
”som för första gången” (Cavalcante Schuback 2006, s 8). Det obekanta 
innefattar det oväntade och det är när det bekanta kan framträda som 
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obekant, som människor blir erfarna, eller med Gadamers språkbruk, till-
ägnar sig en ny horisont. Utifrån antagandet om livsvärlden som komplex 
värld förstås kunskap som sammanflätad med teoretiska antaganden. Det 
innebär för föreliggande avhandling att den empiriska studien (se kapi-
tel 4) och huvudresultaten (se kapitel 5–8) beskrivs och tolkas utifrån ett 
hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt. 

Livsvärlden är en konkret och komplex värld i meningen att männis-
kan alltid är förbunden med världen och världen med människan. Med 
antagandet om den levda kroppen framträder livsvärlden som levd värld. 
Den levda kroppen inkarnerar människa och värld och livsvärlden blir en 
slags ”mellanvärld”. Vi människor får direkt tillgång till världen genom 
den levande kroppen, samtidigt som den levda kroppen blir den synvinkel 
från vilken vi kan betrakta världen. Komplexitet uttrycks i rörelsen mel-
lan vårt medvetande om oss själva som erfarande varelser i världen och 
vårt medvetande om världen. Då vi uttrycker oss språkligt om oss själva 
och om världen rör vi oss mellan det bekanta och det obekanta. I rörel-
sen synliggörs den ”tysta” livsvärlden och dess komplexitet kommer till 
uttryck i hur vi väljer att språkligt beskriva den verklighet vi erfar (Mer-
leau-Ponty 1945, s ix–xii). Vi får med språket tillgång till synvinklar från 
vilka det redan bekanta kan framträda som obekant och tvärt om. Livs-
världen som komplex och levd värld fokuserar mötet mellan människor 
och mellan människa och värld. I föreliggande avhandling innebär det att 
den empiriska huvudstudien (se kapitel 4) innefattar både deltagande ob-
servationer och intervjuer. Forskarens kroppsliga närvaro i de samman-
hang som lärarutbildning levs innebär tillgång till hur andra människor 
upplever och handlar i de undersökta sammanhangen. I mötet med män-
niskor ”konfronteras forskaren med andra perspektiv och hur världen ter 
sig därifrån” (Bengtsson 1999, s 34). Det gäller såväl deltagande obser-
vation som forskningsintervju. Konkret innebär det att de sammanhang 
inom vilka den empiriska huvudstudien genomförts systematiskt doku-
menterats (se bilaga 1–3) och att studiens aktörer betecknats med egen-
namn för att bli synliga som män och kvinnor (se bilaga 7–9). Deltagande 
observation och forskningsintervju som arbetstekniker ska alltså ses som 
ett uttryck för en ambition att iscensätta en rörelse mellan det bekanta 
och det obekanta genom att samtidigt undersöka och leva erfarenheten 
(van Manen 1997, s 53–76).

1 Begreppet époché utgör en betydelsefull distinktion mellan fenomenologi och her-
meneutik. Fenomenologi i Husserls mening innebär ett antagande om att det är 
möjligt, och även önskvärt, att ”sätta ’parentes’ om allt som inte är den rena erfa-
renheten” (Guvstavsson 2000, s 72). Från en hermeneutisk synvinkel är detta inte 
möjligt. Med Heidegger, däremot, kan människans existens beskrivas som samman-
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flätad med förmågan att tolka och förstå. Det betyder att vi människor alltid redan 
finns i världen, att vi ser världen som något och att vår förförståelse alltid är en del 
av det vi tolkar (Ödman 2007, s 23–30). 

2 Begreppet intentionalitet anger den fullständiga struktur, som består av delstruktu-
rerna intentum och intentio. Ett intentionalt medvetande innebär ett medvetande 
som är riktat mot något som något. Se t ex Vår tids filosofi: filosoferna. Del 1, s 
48–51. 

3 Schütz användning av begreppen kunskap av första och andra ordningen ska inte 
förväxlas med användningen av samma begrepp inom forskningsansatsen fenome-
nografi. För en beskrivning av de fenomenografiska begreppen se t ex Larsson 1986, 
s 12–13, Marton & Booth 1997, s 155–159.

4 Det bör påpekas att Husserl mot slutet av sitt liv kom att omvärdera denna stånd-
punkt. I The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (Hus-
serl 1954/1970) beskriver Husserl fenomenologins uppgift, att återvända till var-
dagliga mänskliga erfarenheter, som källan till alla vetenskapers och teoretiska ak-
tiviteter och fastän han fortfarande betraktar épochén som den fenomenologiska 
metoden begränsar han dess uppgift till att reducera (hålla tillbaka) teoretiska för-
givet taganden (Matthews 2006, s 13).

5 Martin Heidegger har i sin utveckling av livsvärldsbegreppet samma förståelse av 
människan i världen. Begreppet i-världen-varo betecknar ”en ursprunglig och oupp-
löslig strukturhelhet” (Bengtsson 1998, s 42) mellan människa och värld. Se även 
Matthews 2006, s 1–20.

6 Se Bengtsson 2001, s 84–95 för ett utförligare resonemang om Merleau-Pontys tän-
kande om intersubjektivitet.

7 Med beteckningen fenomenologisk forskningstradition avses forskning som tar sin 
utgångspunkt i ett antagande om människan som aktiv, erfarande varelse. Det inne-
bär att världen förstås som fenomenvärld och att människans medvetande ses som 
intentionalt. Livsvärld och levd erfarenhet är två huvudbegrepp inom denna tradi-
tion som uppmärksammar erfarande som en tolkande och meningsskapande akti-
vitet. För en utförligare beskrivning, se t ex Alvesson & Sköldberg 1994, s 95–113, 
Bengtsson 1998, s 13–77, Benton & Craib 2001, s 82–92, Gustavsson 2000, s 68–
77, Bäck-Wiklund 2003, s 70–100.

8 Max van Manen (1997) beskriver ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv 
som grundlagt i ett intresse för människan i sin situation som levande varelse i en 
komplex och mångfasetterad värld. Det är ett intresse för ”the human world as we 
find it in all its variegated aspects” (s 18). För fler beskrivningar av relationen mel-
lan hermeneutik och fenomenologi, se t ex Bengtsson 1999, s 34–37.

9 Beskrivning och tolkning kan ses som både åtskilda och ömsesidigt beroende. Inom 
en fenomenologisk forskningstradition innebär detta att det finns filosofer som gör 
en åtskillnad mellan deskriptiv fenomenologi och ”tolkande” fenomenologi, men 
också filosofer, som vidareutvecklar Heideggers tes att all beskrivning i någon me-
ning innebär tolkning (van Manen 1997, s 24–27).

10 Med högskolelärare avses lärare inom högskolan som i någon mening är delaktig i 
lärarutbildning. Vfu-lärare är lärare inom grundskolans år 1 – 9 som i någon me-
ning är delaktiga i lärarutbildning och lärarstudenter betecknar studerande inom 
lärarprogrammet, oavsett studieår och studiekurs.

11 Se kapitel 4, Sammanhanget lärarutbildning – deltagande och intervjuer. ”Beteck-
ningsproblematiken” kan även ses som ett uttryck för olika lärosätens val av beteck-
ningar. Från den synvinkeln vidgas problematiken till att innefatta både en historisk 
och en forskningsetisk dimension (Calander 2005, s 25–28).
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Kapitel 4

Att empiriskt studera levd erfarenhet 

Detta kapitel ställer frågan om vad det betyder att empiriskt studera levd 
erfarenhet. Uppmärksamheten riktas mot metodologiska implikationer av 
avhandlingens teoretiska perspektiv. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
tillvägagångssätt, resultat och exempel från den förstudie som genomförts 
inom ramen för avhandlingsprojektet. Därefter placeras den empiriska 
studien metodologiskt inom ett hermeneutiskt fenomenlogiskt betraktel-
sesätt. Det innebär att metodologiska val övervägs utifrån möjligheten att 
empiriskt dokumentera, beskriva och tolka den komplexitet som fram-
träder, då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. Denna metodolo-
giska hållning tar konkret form i strategin om lyhördhet och följsamhet. 
Avslutningsvis diskuteras forskningsetiska överväganden.

Att få tillgång till andras livsvärld – om förstudien
Syftet med att genomföra en förstudie var att pröva grundläggande meto-
dologiska antaganden om möjliga sätt att empiriskt studera levd erfarenhet. 
Det gällde framför allt att metodologiskt överväga ett förhållningssätt till 
frågor om observation och deltagande, intervju och samtal, och frågan om 
forskaren som en del av livsvärlden.1 Ambitionen var att pröva deltagande 
observation som en möjlighet att få distans till min tidigare erfarenhet av 
lärarutbildning. Man kan säga att jag förflyttade mig till sammanhanget 
lärarutbildning för att få tillgång till andras livsvärld. Ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt betraktelsesätt uttrycks här i ambitionen att vara öppen 
för olika möjligheter att följa forskningsfrågans riktning, att vara öppen i 
min egen och andras förförståelse av det undersökta fenomenet och där-
med också öppna för nya erfarenheter (Gadamer 1960/2004, s 341–355, 
van Manen 1997, s 35–51).

Inspirationskälla inför studien var Jan Bengtssons uppmaning till ”me-
todologisk kreativitet” (Bengtsson 1999, s 32). Bengtsson beskriver forsk-
ningsproblem, forskningsfråga och datainsamlingsmetoder som samman-
flätade, något som får implikationer för forskarens agerande i empiriska 
studier. Han skriver:

Livsvärldsforskaren måste själv till platsen där upplevelserna, 
uppfattningarna, handlingarna osv. förkroppsligas i världs-
liga situationer, och i anslutning till att forskaren deltar i den 
verksamhet som utövas är det naturligt att på ort och ställe 
även samtala (Bengtsson 1999, s 37).
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Förstudien inleddes med att jag vistades i sammanhanget lärarutbildning 
i skola och högskola. Jag tillbringade mer tid i skolan än på högskolan, 
framför allt eftersom det var mina tidigare erfarenheter av att arbeta som 
lärare och att handleda lärarstudenter i skolan, som jag ville få distans 
till. Det betyder att jag sökte ett sätt att göra det bekanta obekant. Av 
praktiska skäl hade jag valt att delta i en för mig välbekant högskola, där 
jag under samma period undervisade inom allmänt utbildningsområde.2 
Jag upplevde det som problematiskt att befinna mig inom ett samman-
hang med två olika uppgifter, och det bidrog också till att huvuddelen av 
förstudien genomfördes i skolan. De aktiviteter jag deltog i på högsko-
lan var framför allt möten mellan lärarstudenter och lärare där pågående 
kurser inom allmänt utbildningsområde diskuterades. Dessa träffar var 
initierade av kursledningen och ambitionen med mötena var att öka stu-
denternas delaktighet i utbildningen. Jag deltog även, som undervisande 
lärare, i arbetslagsträffar för lärare inom allmänt utbildningsområde. Min 
fokus i dessa möten var lärarens, men det är rimligt att anta att denna er-
farenhet bidragit till min förståelse av fenomenet lärarutbildning. I sko-
lan blev jag introducerad av skolans kontaktperson för lärarutbildning i 
skolan, eller med andra ord, den verksamhetsförlagda delen av lärarpro-
grammet, vanligen förkortad vfu. Jag kom överens med några vfu-lärare3, 
om när och var vi skulle ses nästa gång och därefter fick våra träffar ta 
form utifrån vad som var aktuellt för dagen. Vid några tillfällen var jag 
i personalrummet utan att ha bokat in något möte. Det visade sig vara 
ett fruktbart sätt att träffa både lärare och lärarstudenter i ett informellt 
sammanhang. Jag deltog även i lektioner och planeringssamtal med vfu-
lärare och lärarstudent(er).4 Under förstudiens gång dokumenterade jag 
mina intryck i loggboksform. 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innebär i förelig-
gande avhandling en ambition att vara öppen för erfarenheter (Gada-
mer 1960/2004, s 341–355). För genomförandet av förstudien innebar 
det att den i förväg inte kunde planeras i detalj. I stället tog en strategi 
om följsamhet och lyhördhet gestalt. Ett konkret exempel är att det blev 
vfu-lärarnas och lärarstudenternas frågor om när jag skulle intervjua dem 
som anvisade nästa steg. Förstudien syftade framför allt till att utveckla 
strategier för att empiriskt undersöka lärarutbildning som levd erfaren-
het. Ett delresultat är de former för dokumentation av händelser, samtal, 
intervjuer och frågor som används i den empiriska huvudstudien. Denna 
dokumentation ska ses som en del av de arbetstexter som producerats un-
der studiens gång.5 Angreppssättet liknar ett etnografiskt arbetssätt där 
forskaren dokumenterar sina intryck då han eller hon befinner sig ”i fält” 
för datainsamling (J. van Manen 1988, Hammersley & Atkinson 1995). 
Man kan beskriva arbetstexter som en sammanflätad del av arbetet med 
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att förflytta levd erfarenhet till forskningstext. Martyn Hammersley och 
Paul Atkinson (1995) skriver:

It is also important to recognize that research is an active pro-
cess, in which accounts of the world are produced through 
selective observation and theoretical interpretation of what 
is seen, through asking particular questions and interpreting 
what is said in reply, through writing fieldnotes and transcri-
bing audio- and video-recordings, as well as through writing 
research reports (Hammersley & Atkinson 1995, s 18).

Ett annat delresultat är strategier för att hantera forskningsetiska frågor 
avseende både forskarens relation till deltagarna i den empiriska studien 
och till frågan om forskarens reflexivitet6. Att forska med utgångspunkt 
i ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innebär att forskaren 
erfar forskningsobjektet med ambitionen att fördjupa sin förståelse av den 
levda erfarenhetens mening. Max van Manen skriver:

On the one hand it [the understanding of the nature of lived 
experience] means that phenomenological research requires 
of the researcher that he or she stands in the fullness of life, 
in the midst of the world of living relations and shared situa-
tions. On the other hand it means that the researcher actively 
explores the category of lived experience in all its modalities 
and aspects (van Manen 1997, s 32).

Jag betecknar mig själv den ”bekanta” (Plummer 2001, s 209) som aktör 
under såväl förstudie som den empiriska huvudstudien. Det innebär att 
jag uppmärksammade de människor som deltog i studien genom att vara 
med i de aktiviteter jag inbjöds till, då jag befann mig i sammanhanget 
lärarutbildning i skola och högskola. Det handlade om allt från att äta 
lunch tillsammans med lärare och lärarstudenter till att delta i informa-
tionsmöten. Då det gäller överväganden avseende forskarens reflexivi-
tet, fokuserade jag frågan om min förförståelse av lärarutbildning. En-
bart insikten om att mina tidigare erfarenheter har betydelse för vad jag 
uppmärksammar, är inte tillräcklig för att hantera den problematik som 
synliggjordes i samband med förstudien.7 På ett konkret plan handlade 
problematiken om att dokumentera såväl deltagande observationer som 
intervjuer samtidigt som jag befann mig i det sammanhang jag undersök-
te. Det gällde alltså att utforma strategier för att undersöka erfarenheten 
samtidigt som den levdes. 

Ett konkret exempel är att jag efter varje deltagande observation un-
der den empiriska huvudstudien antingen talade in på band eller gjorde 
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anteckningar om det som i stunden föll mig in. Mina noteringar, munt-
liga såväl som skriftliga, innefattade allt från praktiska frågor ”Glöm 
inte att mejla kontaktpersonen, vem ska jag kontakta på skolan?” (Logg 
20050315), till övergripande reflektioner ”Relationen mellan skolämnet 
och disciplinen verkar inte alls problematisk utan det är skolämnet och 
det är frågan hur mycket mer lärarstudenterna ska lära sig än det som 
de ska lära ut som framstår som problemet; vad alla förefaller överens 
om är att man måste kunna mer än man ska lära ut.” (Logg 20050201), 
och metodologiska vägval ”Studenterna – hur följer jag upp det? Fler in-
tervjuer med samma studenter?”( Logg 20041005). I nära anslutning till 
deltagande observationer lyssnade jag på bandet eller läste anteckning-
arna och skrev därefter rent det jag såg som angeläget att fortsätta att re-
flektera över. Dessa anteckningar sparade jag i en egen katalog bland den 
övriga dokumentationen av den empiriska huvudstudien. Arbetssättet 
gjorde det möjligt att systematiskt, under studiens gång, reflektera över 
såväl etiska dilemman som den fortsatta utformningen av studien och på 
så vis leva forskningsfrågan.

Ännu ett delresultat av förstudien var att mina erfarenheter av att delta 
i sammanhanget lärarutbildning i högskola och vfu-skola blev grunden 
för avgränsningen av den empiriska huvudstudien. Den första avgräns-
ningen gällde att ta ställning till hur många lärosäten som skulle innefat-
tas i studien. Studiens omfattning då det gäller antalet lärosäten är relate-
rad till utformningen av lärarprogrammet såsom det gestaltas i högskola 
och vfu-skola. Lärarprogrammet i Sverige innefattar tre huvudområden; 
det allmänna utbildningsområdet, inriktningsområdet och specialise-
ringsområdet. Samtliga områden har en gemensam föreskriven ram och 
inom den ramen är det varje högskolas uppgift att lokalt utforma pro-
grammet.8 Mot bakgrund av de synpunkter som framfördes då förstudien 
presenterades i olika seminariesammanhang, gjorde jag bedömningen att 
det fanns en reell risk att studiens resultat skulle kunna komma att dis-
kuteras i termer av ett enskilt lärosätes lärarprogram, om den empiriska 
huvudstudien förlades till enbart ett lärosäte. Sålunda gick jag ut med en 
förfrågan till tre lärosäten och då samtliga var intresserade av att delta 
avgränsade jag studiens omfattning till tre lärosäten och tre lärarprogram 
(Öberg Tuleus 2005a). 

I ett andra steg ställde jag frågan om avgränsning med avseende på lä-
rarprogrammets olika utbildningsområden. Strategin om följsamhet och 
lyhördhet blev vägledande och studien avgränsades till det allmänna utbild-
ningsområdet och inriktningsområdet. Följsamhet och lyhördhet uttrycks 
genom att båda utbildningsområden är förlagda till högskola och till skola 
och att samtliga lärarstudenter, oavsett inriktning mot olika åldrar, stude-
rar båda områdena. Utbildningsområdena tillsammans kan dessutom sägas 
gestalta såväl lärargemensamma kompetenser som ämneskompetens. En 
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implikation av utbildningsområdenas placering i högskola och skola var 
att lärarstudenter som läste olika kurser inom den högskoleförlagda delen 
av utbildningen samtidigt befann sig i skolan under den verksamhetsför-
lagda delen (vfu). Det hände även att en och samma vfu-lärare ansvarade 
för lärarstudenter som gjorde vfu inom olika kurser. Under arbetet med 
förstudien insåg jag att det var möjligt att under en och samma vfu-period 
träffa lärarstudenter och vfu-lärare som tillsammans hade personlig erfa-
renhet av hela lärarprogrammet, från den första tjugopoängskursen till 
den sista. Att den empiriska huvudstudien genomfördes vid tre lärosäten 
innebar även att de studiekurser, som kom att ingå, inte var de samma 
vid de olika lärosätena. Detta kan ha haft betydelse för resultatet då det 
är rimligt att anta att olika utbildningsområden och olika kurser inom ut-
bildningsområdena riktar uppmärksamheten mot olika frågor.9 En tredje 
avgränsning avser aktörsgrupperna. Inom lärarprogrammet deltar förutom 
lärarstudenter, vfu-lärare och högskolelärare även personer som har andra 
uppgifter inom lärarutbildning. Två exempel på detta är personer med nå-
gon form av samordningsansvar, ofta skolledare eller utbildningsledare 
och de personer som utgör fokus för undervisningen i skolan, dvs. elever. I 
föreliggande studie betraktas högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter 
som huvudaktörer i sammanhanget lärarutbildning. En avgörande faktor 
för denna avgränsning är att det är deras arbete och studier som vanli-
gen fokuseras när lärarutbildning diskuteras i termer av dess deltagare. 
En implikation av detta val är att fenomenet lärarutbildning framträder i 
högskolelärares, vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd er-
farenhet. Samtidigt inramas den levda erfarenheten av det institutionella 
sammanhang, där aktörerna lever lärarutbildning (se kapitel 5). 

En kritisk fråga som jag ställt är varför avgränsningsprocessen inled-
des med valet av lärosäten och avslutades med valet av aktörsgrupper 
och ett möjligt svar är att det är ett uttryck för min förförståelse av lärar-
utbildning som institutionellt sammanhang. Det framgår inte bara av de 
avgränsningar jag gjorde utan även av de loggboksanteckningar och ar-
betstexter jag producerade under förstudien. Samtidigt blev den dokumen-
tation och reflektion som förstudien innebar för mig ett arbete som gång 
på gång uppmärksammade mig på fenomenet lärarutbildnings komplexa 
karaktär. Ett exempel på detta är att min tidigare erfarenhet av relationen 
mellan vfu-lärare och lärarstudent synliggjordes. För mig som vfu-lära-
re framstod ett givande och tagande, eller en slags ömsesidighet, som ett 
dominerande drag i relationen med lärarstudenten. Det var i samtal och i 
samråd som vi tillsammans förberedde, genomförde och utvärderade vår 
undervisning. Under förstudien antog relationen en annan gestalt. Jag för-
vånades av att vfu-lärarens och lärarstudentens uppgifter i och utanför 
klassrummet framstod som skilda uppgifter. Vfu-lärare och lärarstudent 
befann sig i samma rum, men de föreföll åtskilda från varandra både i 
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fråga om plats och om uppgift. Då den ena undervisade, var den andra 
sysselsatt med något annat. Min slutsats blev att den interaktion mellan 
vfu-lärare och lärarstudent som jag, utifrån min erfarenhet som vfu-lära-
re tagit för given och antagit vara grunden för relationen, osynliggjordes 
från min synvinkel som deltagande observatör. 

Ett övergripande resultat av förstudien var att min förståelse av lärar-
utbildning som komplext fenomen fördjupades genom ny erfarenhet av 
lärarutbildning. Antaganden som tidigare förefallit självklara blev under 
förstudiens gång både oklara och motsägelsefulla. Under de fyra månader 
som förstudien pågick blev jag ständigt uppmärksammad på att fenome-
net lärarutbildning i de beskrivningar som jag formulerat som grund för 
den planerade studien, snarare framträdde som ”min” lärarutbildning än 
som komplext fenomen. Detta bidrog till att jag återvände till de forsk-
ningsfrågor som inledningsvis givit förstudien dess riktning. Man kan säga 
att det återbesök i sammanhanget lärarutbildning som förstudien innebar 
blev min drivkraft till att fortsätta att ställa frågan om innebörden av fe-
nomenet lärarutbildning. 

Sammanfattning – dokumentation, strategier och avgränsningar
Förstudien syftade till att pröva grundläggande metodologiska antagan-
den om möjliga sätt att empiriskt studera levd erfarenhet. Det innebar att 
strategier för en empirisk undersökning av fenomenet lärarutbildning ar-
betades fram i samspel med högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter 
i skola och högskola inom ramen för lärarprogrammet. Ett huvudresultat 
av förstudien var ett metodologiskt förhållningssätt som kännetecknas av 
en strategi om följsamhet och lyhördhet gentemot de människor och de 
sammanhang som innefattas i studien. Förstudien resulterade även i stra-
tegier för dokumentation, hantering av forskningsetiska frågor samt en 
grund för avgränsningen av den empiriska huvudstudien. Ett hermeneu-
tiskt fenomenologiskt betraktelsesätt gestaltas metodologiskt i öppenhet 
gentemot forskningsobjektet i meningen att forskaren lever forskningsfrå-
gan genom att växla mellan närhet (deltagande) och distans (dokumen-
tation, reflektion). 

Den levda erfarenhetens sammanhang – metodologiska 
utgångspunkter och överväganden
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innebär att forsknings-
frågan anger forskarens riktning in i fenomenets sammanhang. Det be-
tyder att då forskaren besvarar forskningsfrågan framträder innebörden 
av det studerade fenomenet och förståelsen av fenomenet kan fördjupas. 
Forskningsfrågan gestaltar studien och det är till den forskaren återkom-
mer för att stämma av vad som gjorts och ta ut ny riktning. Under den 
empiriska studien lever forskaren forskningsfrågan och förankrar på så 
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vis studien i den levda erfarenheten. Att studera lärarutbildning som levd 
erfarenhet innebär, med Jan Bentssons ord, att ”studera världen i sin ful-
la konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor” 
(Bengtsson 1999, s 32). 

Förberedelserna inför förstudien till den empiriska huvudstudien inom 
föreliggande avhandlingsprojekt riktades av frågan om möjligheten att få 
tillgång till aktörernas livsvärld. I ett första steg innebar det att följsamhet 
och lyhördhet blev en fråga om att ”vara med”, då jag övervägde hur jag 
empiriskt skulle studera levd erfarenhet. Olika metodologiska handböcker 
beskriver kvalitativ forskning med utgångspunkt i teoretiska antaganden och 
metodiska tillämpningar.10 Ett gemensamt drag i dessa beskrivningar är att 
kvalitativ forskning innebär att forskaren framträder som observatör, delta-
gare eller intervjuare, eller i olika kombinationer av dessa. Samtidigt får valet 
av teoretiska antaganden implikationer för vad det innebär att observera, 
delta eller intervjua. Förenklat skulle man kunna säga att fenomenologens 
metoder används som redskap för att beskriva forskningsobjektet, medan 
hermeneutikern tolkar och etnografen berättar om forskningsobjektet. Et-
nografisk forskning förefaller vara den kvalitativa forskningsinriktning som 
främst förknippas med ”deltagande” genom att 

 
it involves the ethnographer participating, overtly or co-
vertly, in people’s daily lives for an extended period of time, 
watching what happens, listening to what is said, asking 
questions – in fact, collecting whatever data are available to 
throw light on the issues that are the focus of the research 
(Hammersley & Atkinson 1995, s 1).

Vilken metod som används kan alltså ses som en fråga om att inom ra-
men för det teoretiska perspektivet överväga olika metoders möjlighet att 
bidra till en fördjupad förståelse av forskningsobjektet. Olika metoder är 
sålunda förknippade med olika teoretiska antaganden, vilket innebär att 
oavsett vilken metod, eller arbetsteknik, som används bör grunden för va-
let klargöras. Frågan om att kategorisera de arbetstekniker som används 
inom föreliggande studie som hermeneutiska, fenomenologiska eller her-
meneutiskt fenomenologiska har inte varit en huvudfråga. Däremot har 
forskningsfrågorna (se kapitel 2) använts som riktningsvisare, när jag tve-
kat vid vägval. Ett exempel på ett sådant vägval var valet mellan att vara 
med som observatör eller som deltagande observatör, ett annat de över-
väganden jag gjorde för att kunna ta ställning till om jag skulle samtala 
med aktörerna eller intervjua dem (Öberg Tuleus 2005b).11

För att besvara föreliggande studies övergripande fråga används del-
tagande observation med ambitionen att få tillgång till vad som i sam-
manhanget lärarutbildning kan sättas ifråga och forskningsintervju för att 
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rikta uppmärksamheten mot fenomenet lärarutbildnings mening, så som 
den framträtt i de sammanhang forskare och aktörer levt tillsammans. 
Intervjufrågor har formulerats utifrån insikten att ”[f]ör att kunna fråga 
måste man vilja veta, dvs. veta, att man inte vet” (Gadamer 1960/1997, 
s 174). Den empiriska huvudstudien är sålunda en deltagande observa-
tionsstudie i meningen att jag varit med i sammanhanget lärarutbildning, 
i högskola och skola, som forskare tillsammans med aktörerna högskole-
lärare, vfu-lärare och lärarstudenter och en intervjustudie i meningen att 
jag intervjuat högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter (se bilaga 1–3). 
Detta tillvägagångssätt skulle kunna användas vid såväl en narrativ som 
etnografisk studie, men det som gör studien till en hermeneutisk fenome-
nologisk studie är att forskningsfrågan både riktar uppmärksamheten och 
öppnar för möjliga nya meningar (Gadamer 1960/2004, s 363–371). Det 
är genom att leva forskningsfrågan som forskaren orienterar sig i riktning 
mot forskningsobjektet för att på så vis närma sig erfarenhetens mening 
och kunna besvara frågan. Alfred Schütz skriver: 

The structure of the social world is meaningful, not only 
for those living in that world, but for its scientific interpre-
ters as well. Living in the world, we live with others and for 
others, orienting our lives to them. In experiencing them as 
others, as contemporaries and fellow creatures, as predeces-
sors and successors, by joining with them in common activity 
and work, influencing them and being influenced by them 
in turn – in doing all these things we understand the beha-
vior of others and assume that they understand ours (Schütz 
1932/1967, s 9).

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt som teoretiskt per-
spektiv innebär att föreliggande studie utgår från människors skilda livs-
världar och därmed tillåter livsvärldens komplexitet och mångfald av 
olika egenskaper att framträda. I livsvärlden finns inga universella svar, 
inget som är rätt-i-sig eller fel-i-sig. Varje fenomen är sammanflätat med 
sitt sammanhang och sina aktörer. Det framträder som något för någon. 
Forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet framträder alltid 
ur någons synvinkel. Vi människor är unika och vi erfar den verklighet 
som presenterar sig för oss på skilda sätt, därför att vi har skilda erfa-
renheter. Vi får tillgång till världen genom vårt medvetande och det som 
framträder som intressant är vad vi medvetet uppmärksammar. Strategin 
om följsamhet och lyhördhet mot det studerade fenomenet innebär kon-
kret att forskaren förflyttar sig till olika platser för lärarutbildning vid 
olika lärosäten och lever lärarutbildning tillsammans med högskolelärare, 
vfu-lärare och lärarstudenter i deras vardagliga sammanhang, samtidigt 
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som frågan om fenomenet lärarutbildnings mening ställs. Max van Ma-
nen skriver att den fenomenologiska frågan innebär att ställa frågan om 
ett fenomens mening, och därmed också ”to be addressed by the question 
of what something is ’really’ like. What is the nature of this lived expe-
rience?” (van Manen 1997, s 42). Den fenomenologiska frågan fokuserar 
sålunda den levda erfarenhetens mening, medan frågan och frågandet i 
hermeneutisk mening innebär att öppna för (nya) möjliga meningar (Ga-
damer 1960/2004, s 363–371). 

Sammanfattning – forskningsfrågan som riktningsvisare
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt innebär att forsknings-
frågan anger studiens riktning och det är till den som forskaren återvän-
der vid metodologiska överväganden. Från en fenomenologisk synvinkel 
framträder forskningsfrågan som en fråga om erfarenhetens mening, så 
som den gestaltas i människors beskrivningar av levd erfarenhet, medan 
en hermeneutisk synvinkel uppmärksammar frågans möjlighet att öppna 
för nya meningar. Ett gemensamt drag inom kvalitativ forskning är att 
studier beskrivs som (deltagande) observationsstudier, intervjustudier el-
ler i en kombination av dessa. Samtidigt innebär valet av forskningsansats 
implikationer för vad det innebär att observera, delta eller intervjua. De 
metodologiska överväganden som gjorts inför och under genomförandet 
av föreliggande studie uttrycks konkret i valet av arbetsteknikerna delta-
gande observation och forskningsintervju, den övergripande forsknings-
strategin om följsamhet och lyhördhet, och ambitionen att få tillgång till 
andras livsvärld. 

Sammanhanget lärarutbildning – den empiriska huvudstudien
Att empiriskt studera levd erfarenhet innebär att frågan om hur vi får till-
gång till andra människors livsvärld måste ställas. Fenomenet lärarutbild-
ning gestaltas i ett institutionellt sammanhang där högskolelärare, vfu-lärare 
och lärarstudenter lever lärarutbildning. Samtidigt innebär ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt betraktelsesätt att forskare och de människor som deltar i 
en studie är ”oskiljaktigt förbundna med sina livsvärldar” (Bengtsson 1999, 
s 34). För att få tillgång till andras livsvärld krävs ett möte mellan männis-
kor (Merleau-Ponty 1945, Schütz 1932/1967). I vår naturliga inställning 
orienterar vi oss mot varandra i en värld där vi, jag och mina medmännis-
kor, tar varandra för givet. Vi befinner oss i en värld som är

by no means my private world but is from the outset an in-
tersubjective one, shared with my fellow men, experienced 
and interpreted by others; in brief, it is a world common to 
all of us (Schütz 1970, s163).
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Vi människor utgår från att vi skulle se världen på samma sätt om vi bytte 
plats med varandra och att den värld vi ser är ”samma” värld, eller åtmins-
tone ”tillräckligt identiskt i alla praktiska avseenden” (Schütz 1953/1999, 
s 37). Samtidigt innebär detta för mig som forskare i ett välbekant institu-
tionellt sammanhang att jag, så långt som det är möjligt, måste synliggöra 
mina ”självklarheter” och förgivettaganden för att kunna se fenomenet 
lärarutbildning utifrån andra människors synvinklar. Valet att använda 
både deltagande observation och forskningsintervju som arbetstekniker 
under den empiriska huvudstudien ska ses både som ett uttryck för stra-
tegin om följsamhet och lyhördhet och ett sätt att kontinuerligt uppmärk-
samma forskarens förförståelse.12  

Strategin om följsamhet och lyhördhet innebar att jag på förhand var-
ken kunde veta hur jag skulle agera som deltagande observatör eller vil-
ka intervjufrågor jag skulle ställa. En slutsats från den förstudie som ge-
nomförts (se Att få tillgång till andras livsvärld – om förstudien) var att 
låta sammanhanget ange riktningen. Konkret innebar detta att jag fråga-
de den person som meddelat mig att lärosätet beslutat att delta i studien 
hur jag skulle gå vidare. En gemensam struktur för den empiriska studien 
framträdde över tid och det som kom att variera mellan lärosätena var 
sammanhangen för de deltagande observationer jag genomförde, till ex-
empel informationsmöten, arbetslagsträffar, undervisningstillfällen och 
antalet intervjuer (se bilaga 1–3).13 Den gemensamma strukturen innebar 
i ett första steg att de(n) företrädare för lärarprogrammet som jag initialt 
presenterat studien för, och som därefter beviljat lärosätets deltagande i 
studien, kontaktade den högskolelärare som utsetts till kontaktperson. 
Det var i samtliga fall en person med någon form av arbetslagsansvar för 
kurser inom det allmänna utbildningsområdet eller inriktningsområdet 
inom lärarprogrammet. I ett andra steg frågade kontaktpersonen sitt ar-
betslag om de ville delta i studien. Efter det att de gett sitt samtycke, kom 
jag och kontaktpersonen överens om var och när vi skulle ta nästa steg, 
vilket innebar att jag kunde träffa arbetslaget för att presentera studien. 
Vid detta möte avtalade jag om tid och plats för att presentera studien 
för lärarstudenterna. 

Samma tillvägagångssätt användes vid samtliga presentationer, oavsett 
om presentationen riktade sig till högskolelärare, vfu-lärare eller lärarstu-
denter och oberoende av om den ägde rum i högskola eller vfu-skola. Det 
innebar att jag inledde med att beskriva studiens syfte och forskningsfrå-
gor. Därefter berättade jag om mig själv, bakgrunden till studien och för-
sökte på olika sätt uppmuntra till frågor. Jag informerade även om gäl-
lande forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning och hänvisade till Vetenskapsrådets hemsida. Presentationen 
avslutades med att jag uppmanade alla att tänka igenom om de ville del-
ta eller inte, samtidigt som jag talade om hur de kunde kontakta mig om 
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de hade frågor om studien eller ville meddela att de inte ville delta. Det 
hände vid ett fåtal tillfällen att jag i nära anslutning till en presentation 
via e-post fick frågor om studien, och vid ett tillfälle meddelade en hög-
skolelärare att hon avstod från att delta. Ambitionen med detta upplägg 
var att alla skulle få tid att (ännu en gång) tänka igenom hur de förhöll 
sig till att delta och att de skulle känna att de kunde tacka nej. I samband 
med att jag genomförde intervjuerna upprepade jag samma information 
om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.14 När det gällde elever i 
vfu-skolorna frågade jag deras lärare hur vi skulle hantera elevernas delta-
gande. De var inte en del av mitt studieobjekt och vi kom överens om att 
läraren i förväg skulle berätta för eleverna att jag skulle komma och att 
jag skulle berätta lite om mig själv och varför jag ”hälsade på” för elev-
erna och i samband med detta fråga dem om de hade något emot att jag 
närvarade. Jag talade också om att de alltid, när som helst, kunde säga 
till sin lärare eller mig om de inte ville att jag skulle delta.15 

Efter det att jag presenterat studien för både lärare och lärarstuden-
ter kom jag överens med arbetslaget om nästa steg. Den lärare som jag 
anvisats som kontaktperson blev länken mellan mig och högskolelärare, 
vfu-lärare och lärarstudenter. Konkret innebar det att jag bad kontakt-
personen att efter samråd med arbetslaget ge mig förslag på tillfällen där 
jag kunde vara med och det var enbart efter överenskommelse med kon-
taktpersonen som jag kontaktade enskilda lärare. Detta förhållningssätt 
ska ses som ett uttryck för strategin om följsamhet och lyhördhet. Am-
bitionen var att samtliga deltagare i studien skulle uppmärksamma sitt 
deltagande som något de hade inflytande över och därmed kunde påver-
ka. Ett exempel på detta är att jag alltid kontaktade de personer som jag 
gjort överenskommelser med via e-post för att stämma av och samtidigt 
be dem bekräfta vår överenskommelse. Jag såg kontakten via e-post som 
en uppmaning att tänka igenom de åtaganden de tackat ja till, som till 
exempel att bli intervjuade, samtidigt som den erbjöd ett sätt att snabbt 
kunna ställa frågor och få svar. I de fall jag inte fick någon respons på den 
e-post jag skickat, bad jag min kontaktperson att fråga personen om vår 
överenskommelse fortfarande gällde. 

Så långt har jag beskrivit vägen fram till att, som deltagande observatör, 
få tillgång till sammanhanget lärarutbildning. Man kan säga att detta var 
ett steg på vägen för att få tillgång till andra människors livsvärld. Nästa 
steg blev att använda arbetstekniken deltagande observation, eller med 
andra ord, att tillsammans med högskolelärare, vfu-lärare och lärarstu-
denter leva lärarutbildning. Jag och min kontaktperson och/eller de lära-
re som var intresserade av att delta gjorde ett schema för mitt deltagande 
från vecka till vecka. Jag såg det som angeläget att både lärarstudenter och 
eleverna på vfu-skolorna visste när jag skulle närvara och inte. Samtidigt 
är jag medveten om att det inte alltid var så att lärarstudenter och elever 
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tagit del av mitt schema i förväg, men jag gjorde vad jag kunde, när jag 
var på plats, för att påminna om ”nästa gång”. Jag uppmanade även lä-
rarstudenterna att föreslå aktiviteter, där jag kunde delta. Ett tillfälle som 
jag ser som en konkret respons på detta var när några lärarstudenter frå-
gade om jag ville äta lunch med dem. De sade att de ville veta lite mer om 
vad jag gjorde ”egentligen”. Under lunchen pratade vi om forskning och 
forskarutbildning, men de frågade också om min erfarenhet av läraryrket 
och lärarutbildning och jag ställde frågor till dem om deras studier, och 
hur de trivdes på utbildningen. 

Denna situation och liknande situationer i personalrum i högskola och 
vfu-skola där jag informellt samtalat med lärare kan med Schütz beskri-
vas som möten mellan konkreta personer där vi, jag och den andra, blev 
äldre tillsammans (Schütz 1932/1967, s 103). Vid dessa tillfällen blev de 
samtal som utspann sig en slags ”bro” mellan våra skilda livsvärldar och 
denna erfarenhet blev en del av ett gemensamt erfarenhetsförråd där vi 
möttes som konkreta personer. Med Merleau-Pontys ord:

In the experience of dialogue, there is constituted between 
the other person and myself a common ground; my thought 
and his are inter-woven into a single fabric, my words and 
those of my interlocutor are called forth by the state of the 
discussion, and they are inserted into a shared operation of 
which neither of us is the creator. We have here a dual being, 
where the other is for me no longer a mere bit of behaviour 
in my transcendental field, nor I in his; we are collaborators 
for each other in consummate reciprocity. Our perspectives 
merge into each other, and we co-exist through a common 
world (Merleau-Ponty 1945/1962, s 413).

Tillgång till andras livsvärld kan sålunda förstås som direkt närvaro i 
sammanhanget lärarutbildning; ett sammanhang där undervisning, kor-
ridorsnack och gruppmöten framträder som olika situationer där lärar-
utbildning gestaltas. 

Deltagande observation som arbetsteknik innebar att i vilka samman-
hang och antalet gånger jag deltog varierade mellan de olika lärosätena 
(se Bilaga 1–3). Strategin om följsamhet och lyhördhet innebar i ett första 
steg att jag sökte göra det obekanta bekant. Beroende av vilka aktiviteter 
jag deltog i och hur dessa aktiviteter gestaltade sig behövde jag mer eller 
mindre tid för att bli bekant med det sammanhang där jag deltog. Oav-
sett aktivitet var det strategin om följsamhet och lyhördhet som angav 
riktningen för hur jag skulle leva lärarutbildning som deltagande observa-
tör. Under föreläsningar och lektioner var jag med som student/elev, dvs. 
jag antecknade då läraren uppmanade student/elevgruppen att anteckna. 
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På samma sätt var jag med i grupparbeten när studenterna/eleverna fick 
gruppuppgifter under lektionen, och då jag bedömde att jag skulle del-
ta som ”lärare”, dvs. gå runt och hjälpa till eller svara på frågor, gjorde 
jag det. En implikation av detta arbetssätt var att dokumentationen från 
deltagande observationer återger de aktiviteter och situationer jag var en 
del av. Då jag var med som ”elev” fick dokumentationen karaktären av 
”elevanteckningar” som till exempel svar på uppgifter, medan då jag var 
med som ”lärare” dokumenterade jag mina intryck i nära anslutning till 
detta. Beroende av hur situationen såg ut använde jag mig omväxlande av 
skriftlig och muntlig dokumentation. Oberoende av var jag skriftligt do-
kumenterade mitt deltagande använde jag mig av papper och penna och 
jag använde bandspelare för den muntliga dokumentationen, vilket också 
innefattar de intervjuer jag genomförde. 

Jag återvände till denna dokumentation för att reflektera kring vad jag 
varit med om. I dessa återbesök framträdde både de människor jag mött 
och de sammanhang jag deltagit i. På så vis blev återbesöken en del i pro-
cessen att göra det obekanta bekant. I och med att jag kunde gå tillbaka 
och återuppleva till exempel lektioner och informationsmöten blev arbets-
rutiner och gemensamma förhållningssätt snabbt bekanta för mig. Samti-
digt blev återbesöken också avstampet för nästa steg, att göra det bekanta 
obekant. Då jag kände närhet till det sammanhang jag deltog i, gick jag 
tillbaka till den dokumentation jag hade och ställde frågor till den för att 
få distans till det jag kommit att se som bekant. Jag prövade dessa frågor 
gentemot de sammanhang jag befunnit mig i som deltagande observatör 
och när jag bedömde att jag kunde formulera frågorna på ett begripligt 
sätt skrev jag ner dem. De blev på så vis min intervjuguide. Denna process 
kan beskrivas som en rörelse mellan det bekanta och det obekanta, där 
det allt mer bekanta gjorde det möjligt att formulera intervjufrågor och 
det obekanta utmanade min förförståelse av forskningsobjektet. Oavsett 
om det sammanhang jag befann mig i var ett sammanhang där jag kunde 
”flyta med” och alltid ”förstod precis”, till exempel hur schemat funge-
rade eller hur undervisningen var utformad, eller om ”allt”, från att läsa 
schemat till innehållet i undervisningen, föreföll obegripligt, blev känslor 
av närhet och främlingskap en anledning för mig att stanna jag upp och 
fundera över vad som gjorde det bekanta bekant och det obekanta obe-
kant. Rörelsen mellan det bekanta och det obekanta kan förstås som att 
förändra sin horisont för att kunna försätta sig i en situation. Det innebär 
med Gadamer att man, utan att bortse från sig själv, tillägnar sig en hori-
sont som gör det möjligt att försätta sig i en situation. Gadamer skriver:

Ty vad betyder det: att försätta sig? Förvisso inte att bortse 
från sig själv. Naturligtvis krävs ett bortseende för att man 
verkligen skall få upp ögonen för den andra situationen. Men 
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man måste just ta med sig själv in i denna andra situation. 
Då först kan man tala om att försätta sig. […] Att öppna 
horisont betyder alltid att man lär sig att se utöver det som 
är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för 
att bättre se till den större helhetens riktigare proportioner 
(Gadamer 1960/1997, s 152–153).

Med arbetstekniken deltagande observation var ambitionen att skapa en 
grund, eller med Gadamers språkbruk, att tillägna mig en horisont, för 
att med arbetstekniken forskningsintervju i nästa steg, försätta mig i den 
andra situationen. Tillgång till andras livsvärld innebär sålunda i förelig-
gande studie att etablera en horisont för att kunna öppna horisont och ta 
del av den andras situation.16 

En slutsats från förstudien var att forskningsintervju och deltagande 
observation visade på en möjlighet att få tillgång till den andras livsvärld 
(se Att få tillgång till andras livsvärld – om förstudien). Det är, som jag 
beskrivit ovan, med deltagande observation som grund jag formulerat 
intervjufrågorna och genomfört intervjuerna. Forskningsintervjun inne-
bar sålunda en möjlighet att, utifrån den horisont jag tillägnat mig som 
deltagande observatör, ta med mig själv in i den andras situation. Den in-
tervjustrategi som användes är inspirerad av vad van Manen betecknar 
”conversational interviewing” (van Manen 1997, s 66). Han beskriver 
conversational interviewing som en intervjumetod som både kan bidra till 
”exploring or gathering experiential narrative material that may serve as 
a resource for developing a richer and deeper understanding of a human 
phenomenon” (s 66) och användas som ”a vehicle to develop a conversa-
tional relation with a partner (interviewee) about the meaning of an ex-
perience” (s 66).17 Samtidigt påpekar van Manen att frågan om vad in-
tervjun kan bidra med alltid måste ställas i relation till forskningsfrågan. 
Det gäller att i förhand noggrant beakta vilket intresse intervjun ska tjäna, 
för att kunna bedöma om den kan ses som en arbetsteknik som öppnar 
för möjligheten att få tillgång till andra människors livsvärld. Ambitionen 
med de intervjuer som genomfördes var att fokusera innebörden av feno-
menet lärarutbildning såsom den framträder i högskolelärares, vfu-lärares 
och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i sammanhanget lä-
rarutbildning. Som förberedelse utformades en intervjuguide för varje lä-
rosäte (se Bilaga 4–6). Det innebar att jag, inom ett och samma lärosäte, 
utgick från samma frågeställningar oavsett vem jag intervjuade och var. 
Genom att formulera samma intervjufrågor för högskolelärare, vfu-lärare 
och lärarstudenter ville jag fokusera fenomenet lärarutbildning och det 
övergripande institutionella sammanhanget (se kapitel 5). Intervjuguiderna 
bidrar även till studiens genomskinlighet genom att frågorna är formule-
rade utifrån vad jag behövde få förtydligat, preciserat och exemplifierat 
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för att kunna beskriva fenomenet lärarutbildning med utgångspunkt i ak-
törernas levda erfarenhet. 

Samtidigt blev intervjutillfällena ett sammanhang där jag kunde preci-
sera de frågor jag ställde genom att referera till något jag och intervjuper-
sonen hade erfarit tillsammans. Följande utdrag ur intervjuutskriften från 
intervjun med lärarstudenten Nettan är ett exempel. Nettan är på vfu och 
jag har tidigare träffat henne på högskolan. Jag har frågat Nettan om det 
arbetslag hon ingår i och om de lärare hon samarbetar med.

Nettan: Ja, Ingbritt och Stina är ett arbetslag, sen är det 
fritidspedagoger med också. Ann hälsade du ju på, hon är 
med i den här klassen. De träffar jag lite också, de har ju 
lektioner de också ibland, kanske mer praktiska då de går 
ner på fritids i deras lokaler, men de kan ha matte och NO 
där nere också.
Marianne: Men du är med över allt, känner du dig som att 
du är en av de andra lärarna?
Nettan: Ja, faktiskt, det känns inte, jag är ju lärarstudent, 
men jag tycker ändå att de tar mig in i gänget. Jag får vara 
med och ge förslag och de kan fråga mig om saker. Det tyck-
er jag är väldigt bra. 
Marianne: Jag har upplevt det så också, de gånger jag har 
varit här, att du är en av dem, och man utnyttjar möjligheten 
att göra saker som man inte kan göra när man är själv.
Nettan: Jag vill ju passa på att ha så mycket som möjligt, så 
det passar mig utmärkt att vi delar och jag får ha så där. Det 
tycker jag är jättebra.

Vad som sägs i intervjun förankras genom konkreta referenser till sam-
manhanget lärarutbildning. När Nettan berättar om de lärare hon har 
kontakt med hänvisar hon till lärare jag tidigare träffat (”Ann hälsade du 
ju på”). På samma sätt anknyter jag till vad jag varit med om (”jag har 
upplevt det så också”), för att bekräfta Nettans känsla av samhörighet 
med vfu-lärarna. Med andra ord, jag och Nettan beskriver fenomenet lä-
rarutbildning utifrån vår levda erfarenhet. 

Jag planerade hur intervjuerna skulle genomföras i samråd med min 
kontaktperson. Beroende av vad kontaktpersonen bedömde som ”bäst” 
ställde jag frågan om vilka som ville bli intervjuade på två sätt i samband 
med att jag genomförde deltagande observationer: antingen skickade jag 
runt en lista där intresserade fick anteckna sig eller så berättade jag att jag 
skulle ställa frågan via e-post. Efter det att jag hade ställt frågan kontak-
tade jag via e-post de som anmält sig, för att både bekräfta deras intresse-
anmälan och komma överens om tid och plats. I samma e-post påpekade 
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jag också att deras intresseanmälan inte var bindande och hänvisade till 
gällande forskningsetiska principer. Samtliga intervjupersoner hade i god 
tid innan intervjun genomfördes samtyckt till att delta. En implikation av 
det ovan beskrivna arbetssättet är att antalet intervjuer varierar både mel-
lan olika aktörsgrupper inom samma lärosäte och mellan lärosätena (se 
Bilaga 1–3). Intervjuerna genomfördes i samband med att jag befann mig 
i sammanhanget lärarutbildning som deltagande observatör. De inleddes 
med att jag beskrev hur intervjun skulle gå till, frågade om tillstånd att 
spela in intervjun och informerade om de forskningsetiska principerna. 
Intervjuerna varade cirka sextio minuter och de avslutades med att jag 
dels ställde frågan om den intervjuade ville komplettera eller förtydliga 
något av det som sagts under intervjun, dels frågade om intervjupersonen 
var intresserad av att ta del av intervjuutskriften.  

De steg jag tog mellan deltagande observation och intervju fick riktning 
av strategin om följsamhet och lyhördhet. Ambitionen var att varje inter-
vju skulle föregås av en, för intervjupersonen och mig, gemensam aktivitet 
och att vi därefter skulle gå tillsammans till rummet för intervjun. Det var 
min förhoppning att detta tillvägagångssätt skulle ge oss en gemensam re-
ferensram som kunde fungera som ”bro” mellan våra livsvärldar. Den ge-
mensamma aktiviteten innebar ett sammanhang där vi kunde mötas i våra 
handlingar och på så vis etablera en grund för den kommande intervjun. 
Inför alla intervjuer utom en (Ingemar – lärosätet Marknaden) lyckades 
jag med att tidigare under dagen ha deltagit i en för mig och intervjuper-
sonen gemensam aktivitet. Däremot var det inte alltid som detta inföll i 
nära anslutning till intervjun. Mitt intryck är att det som kom att ha be-
tydelse för intervjuerna var det faktum att vi hade en gemensam erfaren-
het, inte var i tiden den var placerad. Vår gemensamma erfarenhet blev i 
samtliga intervjuer något både jag och intervjupersonen kunde referera till 
och använda som exempel när vi ville förtydliga vad vi menade, eller när 
vi inte var säkra på att vi förstod vad den andra menade. Följande utdrag 
ur intervjuutskriften från intervjun med vfu-läraren Erik är ett exempel på 
hur erfarenheter från ett gemensamt sammanhang gestaltas i intervjuerna. 
Jag har frågat Erik om hur han ser på lärarutbildning och det har lett till 
att Erik beskriver den skola han arbetar på och berättar hur det varit på 
skolan den senaste tiden. Jag bekräftar hans beskrivning och vi fortsätter 
att beskriva våra olika utgångspunkter, som lärare och forskare, med re-
ferenser till vårt gemensamma sammanhang, vfu-skolan.

Marianne: Det är så otroligt intensivt, det är därför jag så 
gärna vill vara med på lektionerna.
Erik: Du märker det?
Marianne: Jo, för man kommer mer på samma våglängd sen 
när man pratar, för kommer man helt utifrån, det går inte att 
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föreställa sig även om man vet i nån mening hur det är. Det 
kan ta tag i en rent kroppsligt, kan jag tycka
Erik: Jo, men det är det
Marianne: Den här rörelsen, och vissa frågor
Erik: Du såg den här fyrtiominutern nu, där jag ändå för-
sökte styra upp dem lite och se var de är nånstans. Många 
vet inte nånting och sen ska man mot ett gemensamt mål. 
Några ska ner och ringa och många ska, så det är ju att hålla 
koll på dem. Man måste ju ge dem lagom mycket utrymme, 
det går över styr annars. Ja, men vi måste nog ha en annan, 
vi måste nog bli mera vuxna i skolan istället för att vara lä-
rartyper, för jag tror inte på det här riktigt att vi kan gå och 
sätta oss och fika när de springer runt i korridorerna och 
hoppar och skriker. Det är väl där ute vi ska vara egentligen. 
Det kanske är läge att titta på nån sån, jag vet inte om det 
finns nån sån, men det måste finnas såna skolverksamheter 
där det inte är så traditionellt utan där det alltid är vuxna 
ute, kanske i nån form av arbete. Jag vet inte, men vi håller 
inte på med projekt och så där. Det är en och annan teater 
och det är vågat på det här stället. Det är inte så många som 
håller på med det.
Marianne: Nej, jag förstår det. 

Jag genomförde intervjuerna med ambitionen att framträda som en kon-
kret person för den andra och jag betraktade min och intervjupersonens 
relation till varandra som en vi-relation. Frågan kan ställas vad det inne-
bär för vad som sagts under intervjun. Alla intervjuer innebär en relation 
mellan intervjuperson och intervjuare (Mishler 1986, Kvale 1997). Att be-
trakta en relation som vi-relation innebär ett antagande om att vi männis-
kor föds in i en social omvärld (Schütz 1932/1967, Merleau-Ponty 1945), 
men för att jag ska kunna få tillgång till den andras livsvärld krävs att vi, 
jag och du, befinner oss i en, med Schütz ord, omvärldslig social relation. 
I människors möte ansikte mot ansikte delar vi den sociala omvärlden och 
samexisterar i tid och rum. Det innebär att jag blir medveten om den andra 
som konkret person. En relation kan emellertid vara både ensidig och öm-
sesidig. Du-inställningen innebär en ensidig relation där jag är medveten 
om den andra som person, medan denne inte nödvändigtvis är medveten 
om mig. I vi-relationen, däremot, är jag och du medvetna om varandra 
som konkreta personer i varandras liv. Det innebär att ”jag alltid kan ve-
rifiera resultaten av min tolkning av främmande subjektiva upplevelser. I 
den omvärldsliga sociala relationen [vi-relationen] och endast i den är det 
i princip möjligt att utfråga duet” (Schütz 1932/1999, s 153). 

De erfarenheter jag och intervjupersonen tog med oss in i intervjusitua-
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tionen kan betraktas som en del av vårt erfarenhetsförråd. Att den andra 
ingår i mitt erfarenhetsförråd skulle med andra ord kunna sägas vara 
grunden för vår ömsesidiga sociala relation. Vi hade mötts som konkre-
ta personer i ett annat sammanhang än intervjusituationen, i ett levande 
nu. I vår levande erfarenhet lever vi i handling, i en kontinuerlig följd av 
akter, där erfarenhetsförrådet av duet ”berikas i varje ögonblick av viet 
och förändras också genom ständiga korrektioner” (Schütz 1932/1999, 
s 151). Intervjusituationen skulle kunna beskrivas både som ett levande 
nu och som ett sammanhang där frågor och svar riktar medvetandet mot 
reflektion över den levda erfarenheten. Den direkt givna erfarenheten, el-
ler med andra ord, min erfarenhet i det levande nuet, blir sålunda före-
mål för reflektion i den stund jag stannar upp och ställer frågor om erfa-
renhetens mening. 

Följande utdrag ur intervjuutskriften från intervjun med högskolelära-
ren Ann-Catrin är ett exempel på hur medvetandet är riktat mot reflektion 
över den levda erfarenheten och hur forskningsintervjun kan ge tillgång 
till den andras livsvärld. Vi talar om lärarutbildning i allmänhet och om 
Ann-Catrins uppgift inom lärarutbildning.

Marianne: Själva ditt arbete då, du är med i ett arbetslag, 
vad gör du förutom att undervisa?
Ann-Catrin: Det är det jag gör i det här arbetslaget, eftersom 
det är en så liten del av min tjänst. Framför allt så har jag 
tyckt att då ska vi nyttja den tiden till studenterna i första 
hand, så det är det [undervisar] jag gör.
Marianne: Du planerar din bit för dig då?
Ann-Catrin: Jaha, det är så du tänker. Nej, vi har ju arbets-
lagsmöten, du var ju med på ett tidigare. Det har vi med regel-
bundna mellanrum. Då planerar vi tillsammans och inte till-
sammans, om man tänker sig. Det blir ju tyvärr mycket orga-
nisation, frågor, praktiska grejer att stämma av, men innehållet 
blir ju mycket upp till mig vad jag gör av det, förutom när vi 
kör såna här projekt som vi gör med jämna mellanrum.

När jag ställer frågan om Ann-Catrins uppgift som högskolelärare framträ-
der min förförståelse av högskolelärarens uppgift som delad mellan å ena 
sidan arbetslagsarbete och å andra sidan undervisning. Medan jag vill veta 
vad Ann-Catrin gör ”förutom att undervisa” besvarar hon frågan utifrån 
sin erfarenhet av undervisning som arbetslagsarbete. Då jag preciserar frå-
gan i en följdfråga svarar Ann-Catrin: ”Jaha, det är så du tänker.” Denna 
sekvens av frågor och svar visar på hur jag och Ann-Catrin upprättar en 
”bro” mellan våra livsvärldar. Vi riktar vårt medvetande mot den andra 
med intresse för den mening som framträder i vad den andra säger. 
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Samtidigt är det angeläget att uppmärksamma att de beskrivningar vi 
gör av den levda erfarenheten aldrig är identiska, eller desamma som, er-
farenheten i det levande nuet. Hur vi än återser den levda erfarenheten, 
som beskrivningar av levd erfarenhet, band- eller videoinspelningar eller 
intervjuutskrifter, är de erfarenheter som beskrivs redan omvandlingar 
av de erfarenheter de återger. Det är alltså insikten om att det empiriska 
material vi studerar för att kunna säga något om den levda erfarenheten 
inte är det samma som den levda erfarenhet de säger något om, som utgör 
grunden för det fortsatta analysarbetet. Med Max van Manens ord:

All recollections of experiences, reflections on experiences, 
descriptions of experiences, taped interviews about expe-
riences, or transcribed conversations about experiences are 
already transformations of those experiences. Even life cap-
tured directly on magnetic or light-sensitive tape is already 
transformed at the moment it is captured. Without this dra-
matic elusive element of lived meaning to our reflective atten-
tion phenomenology might not be necessary. So, the upshot 
is that we need to find access to life’s living dimensions while 
realizing that the meanings we bring to the surface from the 
depths of life’s oceans have already lost the natural quiver of 
their undisturbed existence (van Manen 1997, s 54).

Sammanfattning – deltagande observationer och 
forskningsintervju
I föreliggande studie används deltagande observation och forskningsin-
tervju som arbetstekniker med ambitionen att få tillgång till andras livs-
värld. Den empiriska huvudstudien tog stegvis gestalt sedan tillgång till 
sammanhanget lärarutbildning etablerats genom samarbete mellan mig 
som forskare och kontaktpersoner vid de tre lärosätena. Varje delstudie 
utformades inom respektive lärosäte, på högskola och vfu-skola och över 
tid tog en gemensam struktur för den empiriska huvudstudien form. Den 
innebar att varje delstudie inleddes med deltagande observationer som 
blev utgångspunkt för de intervjuer som genomfördes i ett senare skede. 
Deltagande observationer dokumenterades huvudsakligen genom anteck-
ningar, som sedan kom att utgöra grunden för den intervjuguide som ut-
arbetades. Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades se-
nare. Under intervjuerna använde både forskare och intervjupersoner sitt 
erfarenhetsförråd, då frågor och svar krävde förtydliganden. Annorlunda 
uttryckt, tillgång till andras livsvärld gestaltades i den vi-relation, där jag 
som forskare och intervjupersonerna möttes ansikte mot ansikte.
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Från arbetstext till avhandlingstext – analys och syntes
Under den empiriska huvudstudiens genomförande var min huvudsakli-
ga inspirationskälla Jean Clandinin och Michael Connellys (1994, 2000) 
metodologiska hållning till dokumentation av det empiriska materialet 
som arbetstexter. De arbetstexter jag skrev under studiens gång iscen-
satte andra texter som jag skrev i förskjutningen mellan arbetstext och 
avhandlingstext. Den slutliga avhandlingstexten skulle med Clandinin & 
Connelly kunna beskrivas som en text som framträtt ur de berättelser jag 
och deltagarna i studien levt och berättat och åter-berättat och åter-levt. 
Samtidigt är avhandlingstexten en text där levd erfarenhet framställs som 
skriven text. Frågan kan ställas om det är förenligt med gängse kvalitets-
kriterier inom kvalitativ forskning att göra anspråk på att språkligt ge-
stalta levd erfarenhet som empiriskt studerats med arbetsteknikerna del-
tagande observation och intervjuer.18 Annorlunda uttryckt, vad betyder 
det att språkligt beskriva levd erfarenhet?

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt är sammanflätat med 
språk. Med språket beskriver vi vår förståelse av världen. Det betyder att 
språk aldrig existerar oberoende av världen, utan får mening med våra 
erfarenheter och inblandning i världen. Människor använder språk för att 
kommunicera, för att tala och skriva, för att själva och tillsammans med 
andra förstå världen som ett meningsfullt sammanhang (Matthews 2006, 
42–47). Det är med språk som levande (eng. living) erfarenheter blir levda 
(eng. lived) erfarenheter. Med språket kan vi åter-se och reflektera över 
våra erfarenheter. Språk är sålunda ett verktyg som vi använder för att 
medvetet reflektera över erfarenheter och i denna process omstrukturera 
dessa till levd erfarenhet. Med Max van Manens ord:

Lived experience is the starting point and end point of pheno-
menological research. The aim of phenomenology is to trans-
form lived experience into a textual expression of its essence 
– in such a way that the effect of the text is at once a reflexive 
re-living and a reflective appropriation of something meaning-
ful: a notion by which a reader is powerfully animated in his 
or her own lived experience (van Manen 1997, s 36).

En implikation av ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt är att 
avhandlingstexten växer fram under hela forskningsprojektet. Den skrivs 
före, under och efter studien och på så vis formuleras och omformuleras 
forskningsobjektet, studiens syfte och frågor i en ständigt pågående process 
(van Manen 1997, 2002, 2006). Att språkligt beskriva forskningsobjektet 
lärarutbildning som levd erfarenhet innebär en ständig pendling mellan 
analys och syntes. Samtidigt som delarna görs synliga genom analys, måste 
syntesen vara närvarande så att delarna inte framträder som enskilda stor-
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heter. Det handlar för forskaren om att inte ”gå vilse” i empirin, att låta 
forskningsfrågan rikta medvetandet och att ha modet att skriva även när 
orden inte vill låta sig formuleras. Clandinin och Connelly skriver:

In the study of experience it is the researcher’s intentiona-
lity that defines the starting and stopping points. One of the 
common laments of those who focus on experience in all its 
messy complexity is that they lose track of the forest for the 
trees and find it hard to draw closure to a study. [ …] Con-
stant attention to the why of the work goes beyond the simple 
matter of keeping the researcher’s eye on matters of relevance. 
At least as important is the almost inevitable redefinition of 
purpose that occurs in experiential studies as new, unexpec-
ted, and interesting events and stories are revealed 
(Clandinin & Connelly 1994, s 416).

I ett tidigt skede av studien prövade jag att använda berättelsen som forsk-
ningsstrategi. Berättelse är ett begrepp med många innebörder (Hydén 
1997, Plummer 2001). Jag tog avstamp i tesen att det är vad vi är med-
vetna om som vi kan berätta om (Bruner 1990, 2001). Genom att förstå 
det någon berättar som något som ses som värdefullt att berätta fram-
stod berättelsen som en strategi för att nå kunskap om det som någon vill 
göra begripligt. Jag prövade att beskriva innebörden av aktörernas berät-
telser i termer av en figur-bakgrund gestalt. Ambitionen var att det berät-
tade skulle kunna ses mot bakgrund av det institutionella sammanhang 
där berättelsen tog gestalt, samtidigt som olika figurer kunde framträda 
beroende av vad berättaren riktade sitt medvetande mot. Berättelsen som 
forskningsstrategi öppnade för möjligheten att förstå det empiriska ma-
terialet som en unik sekvens av händelser, där människor är aktörer (Bru-
ner 1990) och händelsernas mening beror av deras plats i en övergripande 
ordnande sekvens.19 Samtidigt, då jag använde beteckningen berättelse, 
fick det implikationer för studiens konsistens och struktur.20 Det var frå-
gor kring var jag placerade mitt avhandlingsprojekt i relation till narrativ 
forskning och frågor om vad som var mitt studieobjekt (egentligen) som 
fick mig att gå tillbaka till hermeneutisk och fenomenologisk litteratur som 
avhandlade metodologiska frågor.21 I detta återseende inspirerades jag att 
beteckna studiens empiriska material beskrivningar av levd erfarenhet. Be-
skrivningar av levd erfarenhet innefattar dels de arbetstexter jag produce-
rat under den empiriska huvudstudiens gång, dels bandinspelningar och 
intervjuutskrifter. De är beskrivningar som gör det möjligt att åter-se den 
erfarenhet vi lever och berättar och berättar och lever igen.

Allt skrivande innebär någon form av distansering. Utifrån ett herme-
neutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt kan man beskriva relationen 
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mellan talat och skrivet språk med utgångspunkt i en förståelse av språk 
som en konstruktion av det direkt erfarna. Bengtsson (1999, s 35–37) 
uppmärksammar forskningsprocessens olika steg som olika konstruktio-
ner och visar på vikten av att vara medveten om de olika stegen och hur 
de påverkar studien. I följande avsnitt beskrivs föreliggande studies väg 
från empiri till text. 

Den första förflyttningen innebar att ta ställning till hur jag skulle doku-
mentera de deltagande observationer jag genomförde (se Sammanhanget 
lärarutbildning – deltagande och intervjuer). Jag ställde mig tveksam till 
video- och bandinspelningar både på grund av praktiska frågor som till 
exempel val av teknik och hur jag senare skulle förhålla mig till det inspe-
lade materialet, men det var framför allt metodologiska överväganden som 
fick avgöra. Jag ville förhålla mig följsam till det sammanhang jag befann 
mig i, och jag bedömde att det inte var förenligt med att samtidigt både 
installera och ansvara för teknisk utrustning. Det var mot bakgrund av 
detta och mina erfarenheter från förstudien (se Att få tillgång till andras 
livsvärld – om förstudien) som jag beslöt att använda papper och penna 
för dokumentation under deltagande observationer. Intervjuerna spelade 
jag in på band.22 

Med handskrivna anteckningar från deltagande observationer, skrivna 
och inspelade reflektioner och med bandinspelningar från intervjuerna 
innebar nästa förflyttning en bearbetning av dessa. Så nära i tiden som 
möjligt efter observationstillfället läste jag igenom anteckningarna, gjorde 
kompletterande kommentarer och skrev ut de inspelade reflektionerna. 
Under det att den empiriska huvudstudien pågick återkom jag till dessa 
anteckningar, både när det var dags att formulera frågor till intervjugui-
derna och när jag funderade över vad som skulle bli mitt nästa steg. Till 
slut skrev jag rent anteckningarna och sparade dem tillsammans med öv-
rig dokumentation från studien. De ska alltså ses som en del av mitt em-
piriska material och jag använder dem i resultatredovisningen (se kapitel 
5–7) för att precisera och förtydliga mina beskrivningar. 

När det gäller utskriften av intervjuerna var ambitionen att transkri-
bera dem i nära anslutning till intervjutillfället. Det visade sig snart vara 
svårt att leva upp till. Intervjuerna är därför transkriberade under studiens 
gång. Jag tog itu med arbetet väl medveten om att talat, inspelat språk 
inte är detsamma som (ned)skrivet språk (Ong 1990, Kvale 1997, Plum-
mer 2001). Av erfarenhet hade jag lärt mig att det är svårt att veta på för-
hand vad som kan komma att vara viktigt i ett senare läge. Därför valde 
jag att markera ord som betonades särskilt med understrykning, markera 
pauser (”tänker”, ”telefonen ringer” etc.) och skratt, medan jag i övrigt 
återgav det sagda med ambitionen att i skriftspråksform förmedla den 
talspråkliga tonen. Två exempel på detta är att jag skriver ”dom har pra-
tat ihop sig” istället för ”dom har prata ihop sig” och ”då blir det såna 
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frågor som kommer” istället för ”då blir de såna fråger som kommer”. 
Av samma anledning använde jag skiljetecken enbart när jag bedömde 
att det var nödvändigt för förståelsen.23 Jag skapade nya namn både för 
de personer som intervjuades och de personer och platser som nämndes 
under intervjun, för att på så vis anonymisera utskriften. Det var i den 
versionen som jag skickade utskrifterna till de intervjupersoner som så 
önskat (se Sammanhanget lärarutbildning – deltagande och intervjuer) 
tillsammans med några rader om de ändringar jag gjort, om hur det kan 
kännas att läsa vad man sagt och en uppmaning att höra av sig om det 
var något som inte kändes ”bra”. De få synpunkter som jag fick innehöll 
både uppmuntrande kommentarer och etiska synpunkter som till exem-
pel att de namn jag använt av olika anledningar inte var lämpliga. I dessa 
fall ändrade jag namn och andra ”igenkännande” drag. Det hände också 
att synpunkterna innefattade förtydligande beskrivningar av något som 
intervjupersonen sagt i intervjun. 

Med det empiriska materialet gestaltat som text hade jag ett skriftligt 
material att bearbeta vidare. Jag vände mig i första hand till intervjuut-
skrifterna och därefter till anteckningarna från deltagande observationer. I 
resultatredovisningen (se kapitel 5–7) har jag återgett denna process genom 
att lägga tyngdpunkten vid citat och exempel från intervjuutskrifterna och 
förtydliga innebörden av dessa med exempel från arbetstexterna. All text 
från intervjuutskrifterna som används i avhandlingstexten har bearbetas 
på något sätt. För de korta citaten gäller att de omarbetats enligt gällan-
de skriftspråksnormer och gängse citatteknik.24 Det innebär bland annat 
att hakparentes används för att dels markera att en del av den ursprung-
liga utsagan inte återgetts (”det är inte bara att läsa litteratur och skriva 
pm […], det måste liksom hända nånting med dem i deras personlighets-
utveckling” (Helena kapitel 7), dels underlätta förståelsen (”[det finns] i 
bakhuvudet hela tiden, att det är en utbildning som leder till lärare, det är 
en lärarutbildning” (Ann-Catrin kapitel 7). Interpunktionen har föränd-
rats i förhållande till intervjuutskriftens interpunktion, då jag bedömt att 
det bidragit till att förtydliga innebörden av det sagda. 

Längre beskrivningar från intervjuutskrifterna ska inte betraktas som ci-
tat i meningen att de är ordagranna återgivningar från intervjuutskriften. 
De används som exempel eller illustrationer av de teman de beskriver. Mer 
konkret, de är min formulering av aktörernas beskrivningar av levd erfaren-
het. I omarbetningen från intervjuutskrift till beskrivande exempel i avhand-
lingstexten har ambitionen varit att återge tonen i det sagda i en skriftligt 
accepterad form. Det innebär att talspråkliga former, som ”dom”, ”nån”, 
”såna”, använts där jag bedömt att det bidragit till att förmedla tonen i det 
sagda. På samma sätt har jag använt mig av interpunktion. Att jag använt 
olika principer för citat och exempel ska ses som ett uttryck för en ambi-
tion att förtydliga hur delarna (citaten) förhåller sig till helheten (exemplen). 
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Jag använder mig av denna språkliga konstruktion för att genom de korta 
citaten bidra till att göra analysen mer genomskinlig, och samtidigt visa på 
resultatet som syntes genom de längre exemplen. Sammanfattningsvis kan 
man säga att aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet förekommer i av-
handlingstexten i tre olika former: som citat, exempel och beskrivningar. 

Analysen av det empiriska materialet genomfördes i tre steg. Den första 
tentativa analysen innebar att jag ställde forskningsfrågorna: Vilka möten 
framträder i aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet? Vilka innebörder 
av lärarutbildning som levd erfarenhet framträder i dessa möten? Däref-
ter ordnade jag svaren enligt lärosäte och aktörsgrupp. Frågan om hur jag 
skulle beteckna de möten jag analytiskt kunde urskilja kom mig att upp-
märksamma språkets konstitutiva funktion. En fenomenologisk beskriv-
ning har ambitionen att ”gå till sakerna själva”, att beskriva fenomen i dess 
fulla komplexitet, att åter-skapa den levda erfarenheten. Samtidigt innebär 
språket att de ord eller beteckningar som jag som forskare använder för att 
beskriva aldrig kan återge det levda i all sin konkretion. Man skulle kunna 
säga att en fenomenologisk beskrivning rör sig mellan en beskrivning som 
får läsaren att se det beskrivna fenomenet på ett sätt som både känns be-
kant och obekant; bekant i meningen något som skulle kunna vara möjligt 
och obekant i meningen att beskrivningen inte åter-skapar det levda. Att 
beteckna blir på så vis i bildlig bemärkelse en fråga om att ge liv eller dö-
da.25 Max van Manen beskriver skillnaden mellan beteckningar i vardags-
språket och fenomenologisk text: 

When I call someone a ‘friend’ then I call into being a certain 
relational quality of friendship that pertains between this per-
son and myself. However, when I phenomenologically write 
this word “friend” then a strange thing happens. The word 
“friend” now gazes back at me, reminding me that it is only 
a word. As soon as I wrote or pronounced this word the mea-
ning that I aimed to bring into presence has already dropped 
away, absented itself. And I am reminded of Hegel who once 
wrote that in naming the things of his world, Adam actually 
annihilated them. In the act of naming we cannot help but 
kill the things that we name. And so, while trying to become 
sensitive to the subtleties and complexities of our lived life, 
writers of phenomenological texts, may turn themselves un-
wittingly into butchers-killers of life. A sobering realization 
(van Manen 2002, s 239–240). 

För att komma vidare med analysarbetet betecknade jag mötena tentativt 
så empirinära som möjligt. Ett exempel på detta är att det möte som jag i 
ett första skede betecknade mötet med ”lärarstudenter”, mötet med ”hög-
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skolelärare”, mötet med ”vfu-lärare” i ett senare skede fick beteckningen 
mötet med den ”andra”. Ett annat problem var att antalet ”möten”. De 
möten jag analytiskt kunde urskilja i intervjuutskrifterna var många och 
materialet föreföll i det närmaste oöverskådligt. Med strategin om följ-
samhet och lyhördhet gentemot det empiriska materialet som riktnings-
visare prövade och omprövade jag mitt tillvägagångssätt, samtidigt som 
jag sökte ett systematiskt arbetssätt. Det blev frågan om högskolelärare, 
vfu-lärare och lärarstudenter kunde känna igen de möten jag urskilt som 
möjliga möten, som angav riktningen för nästa förflyttning. 

Jag kom överens med de kontaktpersoner jag anvisats för den empiriska 
huvudstudien om att jag skulle presentera de översikter av möten som jag 
sammanställt för en aktörsgrupp i taget. Det innebar att jag presenterade min 
översikt av högskolelärares möten för högskolelärare, vfu-lärarnas möten 
för vfu-lärare och lärarstudenternas möten för lärarstudenter. Dessa presen-
tationer genomfördes i samma typ av sammanhang där jag, under studiens 
inledande skede, presenterat mitt avhandlingsprojekt, dvs. personalmöten, 
lärarmöten och undervisningssammanhang. I dessa träffar deltog både de 
som deltagit i studien på något sätt och personer som av olika anledningar 
inte deltagit. Jag betraktade dessa återseenden som ett konkret tillfälle att 
visa att jag hade tagit tillvara både sammanhanget för lärarutbildning så 
som det gestaltades då jag var med och vad som sagts under intervjuerna. 
Jag visade sammanställningar av resultatet och påpekade att det var ett pre-
liminärt delresultat. Därefter beskrev jag ”mötena” och deras innebörder 
muntligt. I samband med presentationen frågade jag om det jag sade var 
begripligt, om det verkade rimligt och möjligt att känna igen. Det är mitt 
intryck att de som deltog i dessa träffar visade ett stort intresse, och jag fick 
många synpunkter på lärarutbildning i allmänhet, men även förtydliganden 
och preciseringar av de resultat jag beskrivit. 

Återbesöken gav mig ny kraft att ta itu med frågan om hur jag skulle gå 
vidare. Det blev arbetet med att skriva fram studiens teoretiska perspektiv 
som öppnade för möjligheten att betrakta det empiriska materialet ur en 
ny synvinkel. Med studiens forskningsfrågor som riktningsvisare blev det 
möjligt att analytiskt urskilja innebörder av fenomenet lärarutbildning i 
det empiriska materialet. I tematiseringen av livsvärlden som intentional 
värld (se kapitel 5) framträder fenomenet lärarutbildning mellan aktör och 
institutionellt sammanhang. Tematisering av livsvärlden som levd värld 
(se kapitel 6) riktar uppmärksamheten mot lärarutbildning mellan aktör 
och uppgift, medan lärarutbildning mellan aktör och aktör blir synlig i 
tematiseringen av livsvärlden som social värld (se kapitel 7). Med studiens 
huvudfråga: vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder då 
lärarutbildning studeras som levd erfarenhet sätter de existentiella temana 
kroppslighet, rumslighet och tidslighet de mönster som framträtt mellan 
personer och sammanhang på spel (se kapitel 8).
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Sammanfattning – mellan arbetstexter och avhandlingstext
Med skrivande som arbetsmetod har avhandlingstexten genererats ur ar-
betstexter som producerats under studiens gång. Det empiriska materialet 
betecknas beskrivningar av levd erfarenhet och det innefattar arbetstexter, 
likväl som intervjuutskrifter och dokumentation av deltagande observa-
tioner. Man skulle kunna säga att arbetstexter av olika slag gestaltar kon-
struktioner av levd erfarenhet i förflyttningen från empiri till avhandlings-
text. Förflyttningen innebär att anteckningar och bandinspelningar stegvis 
bearbetats och analyserats. Då det empiriska materialet antagit formen 
av text innebar nästa analyssteg att jag ställde forskningsfrågor till denna 
text. I svaren urskiljde jag ”möten”. Efter att tentativt betecknat mötena 
och ordnat dem i översikter, presenterade jag dem som ett delresultat vid 
ett antal återbesök i de sammanhang där den empiriska studien genom-
förts. Ett återbesök i hermeneutisk fenomenologisk litteratur resulterade 
i att antagandena om livsvärlden som intentional värld, som levd värld 
och som social värld tematiserades och att innebörder av fenomenet lä-
rarutbildning analytiskt kunde urskiljas.

Forskningsetiska överväganden
Gällande forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskap-
lig forskning avser krav på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjade (www.codex.vr.se). Samtliga krav gäller forskningsstudier i de-
ras helhet över tid, dvs. från det att en forskningsstudie planeras tills den 
presenteras och resultaten börjar användas. Forskningsetiska övervägan-
den är med andra ord inte något som sker vid ett enstaka tillfälle, utan 
ska snarare förstås som en process (Clandinin & Connelly 2000, s 169–
185, Silverman 2006, s 315–335). Om man betraktar de forskningsetis-
ka principerna utifrån en ”vardaglig” etisk-moralisk hållning kan kraven 
vid första anblicken framstå som oproblematiska. Det förefaller rimligt 
att människor som deltar i en studie får kännedom om studiens syfte och 
karaktär, deltar av fri vilja, och att både individer och de uppgifter som 
framkommer i studien behandlas konfidentiellt. Följande avsnitt ställer 
frågan om vad det betyder i relation till föreliggande studies teoretiska 
antaganden och institutionella sammanhang. 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt (se kapitel 3) inne-
bär ett antagande om människans medvetande som intentionalt, om män-
niskans kropp och själ som sammanflätade i den levda kroppen och om 
människan som social varelse i en vardagsvärld som tas för given. Samti-
digt är studien genomförd i det institutionella sammanhang som beteck-
nas lärarutbildning. De människor som deltagit i studien har deltagit som 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter och det är deras beskriv-
ningar av levd erfarenhet i sammanhanget lärarutbildning som gestaltar 
forskningsobjektet lärarutbildning som levd erfarenhet. Jag har tidigare 
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beskrivit de steg jag tagit för att få tillgång till andras livsvärld som en 
process som påbörjades först efter det att ansvarig(a) för lärarutbildning 
vid respektive lärosätet godkänt studien. Tillgång till andras livsvärld för-
utsatte sålunda tillgång till sammanhanget lärarutbildning. 

I allmänna ordalag kan man säga att jag har förhållit mig till de krav 
på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som uttrycks i de 
forskningsetiska principerna genom att informera om dem på olika sätt i 
olika sammanhang (se Sammanhanget lärarutbildning – deltagande och 
intervjuer). Då jag berättat om studien vid speciella informationstillfällen, 
likväl som vid all övrig kommunikation mellan mig och deltagarna, har 
det skett i vardagliga institutionella sammanhang som till exempel per-
sonalmöten, arbetslagsträffar och lektioner, dvs. i samma sammanhang 
som jag genomförde deltagande observationer. Det är rimligt att anta att 
det har betydelse både för vad som sades och hur det uppfattades. Vid ett 
tillfälle när jag beskrev studien och mitt intresse för lärarutbildning fick 
jag frågan om vad jag menade med lärarutbildning egentligen. Efter ett 
antal förtydliganden och följdfrågor förstod jag att beteckningen lärar-
utbildning inte var det övergripande begrepp för lärarprogrammet, dvs. 
allmänt utbildningsområde, inriktningsområdet och specialiseringsområ-
det som jag tagit för givet. I detta institutionella sammanhang föreföll lä-
rarutbildning och ”det här allmänna”, dvs. det allmänna utbildningsom-
rådet, vara synonymer. I beteckningen lärarutbildning innefattades alltså 
inte ämnesstudier. Detta synliggjordes bland annat genom de frågor som 
ställdes, och det bidrog i sin tur till att jag uppmärksammade det institu-
tionella sammanhangets betydelse.

En övergripande ambition för studiens forskningsetiska övervägan-
den har varit att samtliga deltagare skulle få rimlig tid att tänka igenom 
och ta ställning till sitt eventuella deltagande. Konkret innebar det att jag 
försökte skapa förutsättningar för att deltagarna inte skulle avkrävas ett 
svar om samtycke i nära anslutning till det att de fått frågan. Innan jag 
träffade deltagarna för första gången berättade kontaktpersonen om stu-
dien för sitt arbetslag. Arbetslagen, och indirekt även lärarstudenterna, 
hade alltså både möjlighet att ställa frågor om studien och att tacka nej 
till deltagande, innan de träffat mig. Jag menar att det gjorde det möjligt 
att avstå från att delta utan att bryta mot (o)skrivna institutionella reg-
ler, samtidigt som de frågor om studien som kontaktpersonen förmedla-
de från arbetslaget bidrog till att jag kunde förtydliga och precisera vad 
jag senare sade vid informationstillfället. Man kan beskriva detta tillvä-
gagångssätt som en rörelse mellan det bekanta och det obekanta, där jag 
och deltagarna i studien förberedde vårt möte. Det blev, med Gadamer, 
ett tillvägagångssätt för att tillägna sig en horisont. Som jag tidigare be-
skrivit följde jag samma struktur vid samtliga informationstillfällen (se 
Sammanhanget lärarutbildning – deltagande och intervjuer). Ambitionen 
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om följsamhet och lyhördhet innebar att tillvägagångssättet vid informa-
tionstillfällena anpassades till det sammanhang jag inbjudits. Det insti-
tutionella sammanhanget sammanflätades på så vis med informationen 
om studien. I den meningen var inget informationstillfälle det andra likt, 
samtidigt som ambitionen var att innebörden av den information jag gav 
skulle vara den samma. 

Varken information eller samtycke är något som enbart ges vid speciellt 
planerade tillfällen. Under studiens gång fann jag att informella samtal 
var ett sammanhang där frågor om studiens karaktär och innebörden av 
samtycke till att delta i studien, ställdes vid upprepade tillfällen. En fråga 
som återkom var frågan om vad det var jag ”ville”. Frågor som ”Vad är 
det du vill? Vad är det du vill se? Vad är det du vill göra?” är några exem-
pel på sådana frågor. Som svar berättade jag om studien och lärde mig på 
så vis att beskriva studien på olika sätt. Varje gång jag fick dessa frågor 
blev det också ett tillfälle att ställa dem till mig själv. Att om och om igen 
formulera vad jag ”ville”, eller med andra ord studiens syfte och frågor, 
innebar över tid att jag medvetet utvecklade en starkare relation till min 
forskningsfråga. Det är också min förhoppning att detta bidrog till att jag 
kunde informera om studien på ett (allt) begripligare sätt och att de som 
samtyckte till att delta hade en rimlig möjlighet att föreställa sig vad det 
kunde innebära. En annan fråga som återkom var frågan om vad jag ville 
bli kallad. Det är en fråga som jag menar synliggör problematiken kring 
relationen mellan forskare och deltagare. Jag har tidigare beskrivit mig själv 
som ”den bekanta” (se Att få tillgång till andras livsvärld – om förstudien) 
och relationen mellan mig och deltagarna som en ”vi-relation” (se Sam-
manhanget lärarutbildning – deltagande och intervjuer). Med hänvisning 
till de forskningsetiska principerna skulle man kunna beskriva relationen 
som en nära relation, som påminner om en vänskapsrelation. Forskaren 
har ett ansvar för att informera om studien, så att deltagarna i någon me-
ning vet vad de samtycker till. Ansvaret gäller också att garantera kon-
fidentialitet gentemot personer och uppgifter, likväl som att uppgifterna 
inte nyttjas i kommersiella eller andra icke-vetenskapliga sammanhang. 
Clandinin & Connelly menar att frågan om forskningsetiska övervägan-
den kan betraktas som en samvetsfråga eller, med andra ord, ett ansvar 
gentemot den andra som medmänniska: 

[F]rom a relational point of view, they [narrative researchers] 
have to consider their responsibility as researchers with the 
participants. In much the same way that we consult our cons-
ciences about the responsibilities we have in a friendship, we 
need to consult our consciences about our responsibilities as 
narrative inquirers in a participatory relationship (Clandinin 
& Connelly 2000, s 171–172).
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Problematiken kring relationen mellan forskare och deltagarna synliggör 
också en annan aspekt av kravet på konfidentialitet. Personer som deltar 
i en studie ska garanteras att de själva och de uppgifter de lämnar inom 
studien inte ska vara möjliga att identifiera. Konkret innebar det att jag 
betecknade personer och platser med konstruerade namn i all dokumen-
tation av studien. Initialt såg jag detta som tämligen okomplicerat, men 
ganska snart började frågorna hopa sig. Det gällde både att formulera en 
strategi för hur namnen skulle konstrueras och ta ansvar för den andra. 
Vilket namn som används för att beteckna en människa kan ha betydel-
se och konkret innebar mitt ansvar för intervjupersonerna att jag i det e-
postmeddelande som följde med intervjuutskrifterna (se Sammanhanget 
lärarutbildning – deltagande och intervjuer) frågade om intervjupersonen 
hade något emot de namn jag använt. Vid några tillfällen har jag ändrat 
namn efter de synpunkter jag fått. Detta var ett övervägande som jag inte 
hade förutsett och som jag uppmärksammade under studiens gång. Det 
tillvägagångssätt jag använde tog sålunda gestalt över tid. Det innebär 
att både personer och platser i vissa fall har olika namn i olika dokument 
över studien, något som jag beklagar och som jag försökt att korrigera 
så långt som möjligt. 

Jag menar att forskningsetiska överväganden ska ses som sammanfläta-
de med forskningsprocessen. De gestaltas i relationen mellan forskare och 
forskningsobjekt, där människor framträder både som konkreta personer 
och som gestalter i muntliga och skriftliga dokument. Sålunda gäller över-
vägandena inte enbart relationen mellan forskare och deltagare utan även 
forskningsstudiens sammanhang och dess teoretiska utgångspunkter. 

Sammanfattning – ansvaret för den andra
Jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning genom att överväga vad kraven på infor-
mation, samtycke, konfidentialitet och nyttjande kan betyda i relation till 
föreliggande studies sammanhang och teoretiska grund. Studien är genom-
förd i det institutionella sammanhang som betecknas lärarutbildning och 
dess aktörer är människor som deltagit som högskolelärare, vfu-lärare 
och lärarstudenter. Jag har informerat om de forskningsetiska principerna 
under den empiriska studiens gång i vardagliga institutionella samman-
hang som till exempel undervisningstillfällen och möten. Frågor om vad 
jag ”ville” och vad jag skulle kallas bidrog till att jag uppmärksammade 
både formuleringen av studiens syfte och frågor och hur jag förhöll mig 
till studiens deltagare. Det betyder att forskningsetiska överväganden har 
bidragit till att jag utvecklat dels en starkare relation till studiens forsk-
ningsfråga, dels en insikt om forskarens ansvar gentemot den andra som 
medmänniska.
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1 Metodologiska överväganden kring valet av undersökningsmetod/arbetsteknik före-
faller domineras av dels vilka möjligheter olika undersökningsmetoder/arbetstekni-
ker öppnar för, dels hur det empiriska materialet ”samlas in” eller ”genereras”. Se t 
ex Taylor & Bogdan 1984, s 1–148, Ehn & Löfgren 1996, s 113–149, Kvale 1997, 
s 11–78, van Manen 1997, s 53–76, Bengtsson 1999, s 32–43, Plummer 2001, s 
1–47, 103–148, Silverman 2006, s 65–268.

2 Med beteckningen högskola avses både universitet och högskola. Beteckningen inne-
fattar dels en samstämmighet med ”högskola” som rådande beteckningsnorm inom 
högre utbildning (högskoleverket, högskoleförordning etc.) , dels en möjlighet att 
avidentifiera de lärosäten som innefattas i studiens empiriska del. För en beskrivning 
av allmänt utbildningsområde, se kapitel 1, not 5.

3 Fortsättningsvis används beteckningarna högskolelärare, vfu-lärare och lärarstu-
denter för att beteckna lärare och studenter inom lärarutbildning i högskola och 
skola. 

4 Beroende av tillgång till lärare placeras ibland flera lärarstudenter hos samma vfu-
lärare.

5 Arbetstexter är min översättning av Michael F Connellys och Jean D Clandinins 
(2000) begrepp ”field texts”. Med arbetstexter avser jag alltså texter som ”are cre-
ated, neither found nor discovered, by participants and researchers in order to re-
present aspects of field experience” (s 92).

6 Begreppet reflexivitet uppmärksammar de överväganden inom kvalitativa ansatser 
som avser att hantera forskares förförståelse gentemot studieobjektet och forskares 
situation som deltagare i den verklighet som studeras. Se t ex Hammersley & At-
kinson 1995, s 1–22, Plummer 2001, s 204–231, Denzin & Lincoln 2003, s 1–45, 
Marcus 2003.

7 Gilje & Grimen (2003) använder beteckningen blindhet för att beskriva denna as-
pekt av forskarens reflexivitet (s 15–16).

8 2001 års lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135, SOU 1999:63) är en utbildning vars 
struktur betonar både enhet och åtskillnad. Detta gäller såväl lärosätenas möjlighet 
att ”utifrån lokala förutsättningar och i samverkan med omvärlden” (SOU 1999:63, 
s 125) utforma ”sin” lärarutbildning, som individens möjlighet att skapa en person-
lig utbildningsprofil genom val av ämnesinriktningar och specialiseringsområden. 
Lärarprogrammet kan i den meningen sägas gestalta ett antagande om att en flexibel 
utbildningsstruktur ger goda förutsättningar för en sammanhållen lärarutbildning, 
där både grundläggande lärarkompetens och fördjupade ämneskunskaper betonas. 
Individen ges sålunda möjlighet att också skapa ”sin” lärarutbildning samtidigt som 
den sammanhållande strukturen iscensätter möten inte enbart mellan lärarstuden-
ter och utbildningsinnehåll, utan även mellan lärarstudenter med olika ämnes- och 
åldersinriktningar och mellan lärarstudenter och yrkesverksamma lärare.

9 Calander visar på betydelsen av att uppmärksamma olika lärosätens traditioner och 
de uttryck för dessa traditioner som framträder i både lokala utbildningsprofiler och 
de beteckningar som används inom lärarutbildning (Calander 2005, s 3).

10 Se t ex Starrin & Svensson 1994, Wolcott 1995, Silverman 2006.
11 För en fördjupad diskussion, se t ex Ehn & Löfgren 1996, Garpelin 1998, Lundgren 

2000.
12 Inom kvalitativ forskning används vanligen observation, deltagande observation 

och/eller forskningsintervju för att undersöka studieobjektet. För en fördjupad dis-
kussion, se t ex Wolcott 1995, s 63–85, Ehn & Löfgren 1996, s 113–136, Mishler 
1986, Kvale 1997.

13 Vilka utbildningsområden och kurser som undervisningssammanhangen ingick i re-
dovisas i samband med studiens resultat, se kapitel 5–7.

14 Se t ex <www.codex.vr.se>. 
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15 Jag är medveten om att föräldrar ska ge tillstånd till att deras barn deltar i forskning, 
men då eleverna inte var en del av mitt studieobjekt blev det deras lärares godkän-
nande av det i kapiteltexten beskrivna tillvägagångssättet som fick gälla.

16 Per-Johan Ödman (2007, s 108–129) diskuterar tolkningsprocessen bl a i termer av 
kriterieproblem. Tolkningsprocessen innebär att forskaren bygger upp ett system av 
tolkningar som både har ett inre sammanhang och som på ett rimligt sätt anknyter 
till (det yttre) studieobjektet. Dessutom gäller att tolkningen kan förmedlas på ett 
begripligt sätt. Den arbetsgång jag beskrivit utgår från en förståelse av forsknings-
processen som tolkningsprocess. Det innebär en återkommande rörelse mellan stu-
dieobjektet och reflektion över möjliga tolkningar av objektet.

17 Jag ser här en parallell till Richard Rortys beskrivning av hermeneutik som ett ut-
tryck för hopp. Det innebär att samtal utifrån ett hermeneutiskt perspektiv innebär 
en möjlig konversation, ”a conversation which presupposes no disciplinary matrix 
which unites the speakers, but where the hope of agreement is never lost so long as 
the conversation lasts” (Rorty 1979, s 318). Se även Rorty 1999/2003 för en diskus-
sion om kunskap i ett pragmatiskt perspektiv och Englund 2006, för en beskrivning 
av deliberativ kommunikation som ”conversation”.

18 Se t ex Starrin & Svensson, red. 1994, Kvale 1997, Denzin & Lincoln, red. 2003, 
Larsson 2005, Ödman 2007.

19 Den gängse beteckningen för händelser som i en berättelse ordnas på ett visst sätt 
är intrig eller plot. Intrigen markerar vad som är början och slutet på berättelsen, 
erbjuder kriterier för vilka händelser som ska ingå i berättelsen, ordnar händelser 
temporalt så att berättelsen utmynnar i en slutsats och klargör relationen mellan hän-
delserna i berättelsen och berättelsen som helhet. Intrigen är “the narrative structure 
through which people understand and describe the relationship among the events 
and choices of their lives” ( Polkinghorne 1995, s 7).

20 Staffan Larsson anför ett krav på konsistens som kvalitetskriterium inom alla for-
mer av kvalitativ analys. Det innebär att studiens helhet är konsistent med dess de-
lar. Larsson jämför konsistenskriteriet med en hermeneutisk tolkningstradition, där 
”[e]n tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet. Med delarna byggs inne-
börden i helheten upp på samma gång som innebörden i varje del beror på helhetens 
innebörd” (Larsson 2005, s 31). Struktur, menar Larsson, är helt avgörande för att 
studiens resultat, dess essens, ska kunna klarläggas (ibid. s 24).

21 De källor jag framför allt använde mig av var Schütz 1932/1967, 1970, Merleau-
Ponty 1945, van Manen 1997, 2002, Gadamer 1960/2004.

22 Jag är medveten om att digital teknik på många sätt är överlägsen den analoga, men 
ambitionen att delta i bakgrunden snarare än att ”sticka ut” som figur fick avgö-
ra.

23 Tom Wengraf betonar att varje representation av komplexa sammanhang som till 
exempel en forskningsintervju innebär att representationen blir mindre komplex än 
det ursprungliga sammanhanget. Därför är det angeläget att hantera detta både ge-
nom de strategier forskaren använder vid transkriberingen och med kompletterande 
aktiviteter som till exempel anteckningar i nära anslutning till intervjutillfället och 
loggboksanteckningar (Wengraf 2001, s 208–223).

24 Se t ex Backman 1998, Rienecker & Jørgensen 2002.
25 Kerstin Munck (2004) för ett liknande resonemang utifrån Hélène Cixous författar-

skap. Hon visar på att Cixous användning av de förlossningsmetaforer som handlar 
om skrivande riktar uppmärksamheten mot skrivande som ett sätt att ge liv.
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Kapitel 5

Lärarutbildning mellan aktör  
och institutionellt sammanhang  

– om livsvärlden som intentional värld

I föreliggande resultatkapitel gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan 
aktör och institutionellt sammanhang. Det innebär att högskolelärare, vfu-
lärare och lärarstudenter framträder som aktörer i sitt vardagliga sam-
manhang inom högskola och vfu-skola. Det grundläggande antagande 
som tematiseras i kapitlet är antagandet om livsvärlden som intentional 
värld. Intresset riktas mot fenomenet lärarutbildning som aktörers erfa-
renheter av lärarutbildning i ett sammanhang där individuella handling-
ar och handlingsmönster ger uttryck för lärarutbildning som institution. 
Frågan vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning gestaltas i lärares 
och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola, 
då livsvärlden tematiseras som intentional värld riktar uppmärksamheten 
mot den levda erfarenhetens mening.

En utgångspunkt i kapitlet är att institutionalisering är en process som 
gestaltas i samspel mellan aktör och sammanhang. Det innebär att sam-
hället och därmed dess institutioner ses som en mänsklig produkt (Berger 
& Luckmann 1966/1979, s 63–110). Institutioner uppstår då människor i 
samspel med varandra och med sitt sammanhang utför vanemässiga hand-
lingar. Handlingarna blir på så vis både ömsesidiga och tillgängliga för 
de människor som i sina handlingar gestaltar institutionen. Det innebär 
att institutionen kan sägas kontrollera och därmed förutsäga vilken typ 
av handlingar som vilken typ av aktörer kommer att utföra. Med Berger 
& Luckmanns ord: 

De typifieringar av vanemässiga handlingar som utgör in-
stitutioner är alltid gemensamma. De är tillgängliga för alla 
medlemmar av just den sociala grupp som det är fråga om, 
och själva institutionen typifierar både individuella aktörer 
och individuella handlingar (Berger & Luckmann 1966/1979, 
s 70–71). 

Lärarutbildning mellan aktör och institutionellt sammanhang innefattar 
aktörerna högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter och de institutio-
nella sammanhangen högskola och skola. Aktörerna betraktas som indivi-
duella manliga och kvinnliga aktörer, men även som en social grupp vars 
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handlingar typifieras av institutionen. De befinner sig med andra ord i ett 
institutionellt sammanhang där egna och andras handlingar typifieras. En 
institution präglas av historiskt grundade traditioner, föreställningar, ra-
mar och regelsystem som gestaltar den erfarenhetshorisont utifrån vilken 
aktören handlar. I rörelsen mellan aktör och institutionellt sammanhang 
sammanflätas fenomenet lärarutbildning med kontroll. Kontroll utövas 
genom att handlingar på förhand definieras som möjliga handlingar inom 
ramen för de traditioner, kulturer och normer som gestaltar det institutio-
nella sammanhanget. Mer konkret, typen av handlingar eller handlings-
mönster kontrollerar aktörernas individuella handlingar. 

Tematiseringen av livsvärlden som intentional värld har ambitionen att 
synliggöra aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet som uttryck för 
den typ av handlingar och handlingsmönster som kännetecknar det över-
gripande institutionella sammanhanget. De lärosäten som studien omfat-
tar betecknas Enheten, Förebilden och Marknaden. Beteckningarna har 
vuxit fram under analysens gång och används tentativt, för att senare för-
ankras (se kapitel 8).

Lärarutbildning mellan individualitet och gemensamhet – om 
den enhetliga världen 
De aktörer som deltar i den del av studien som genomförts inom ramen 
för lärarprogrammet vid lärosätet Enheten är högskolelärare som under-
visar inom allmänt utbildningsområde kurs A, vfu-lärare som är knutna 
till lärarstudenter inom allmänt utbildningsområde och olika inriktningar 
mot senare år, samt lärarstudenter inom allmänt utbildningsområde kurs 
A och B, och olika inriktningar mot senare år. Dessa aktörer betecknas i 
föreliggande resultatavsnitt som högskolelärare, vfu-lärare och lärarstu-
dent i singular och plural form, likväl som i obestämd och bestämd form. 
Som inledning ges en beskrivning av det institutionella sammanhanget så 
som det gestaltades under ett informationsmöte för kurs A inom allmänt 
utbildningsområde som jag deltog i. Informationen riktades till nyantagna 
studenter på lärarprogrammet och den beskrivning jag ger är en bearbet-
ning av fältanteckningar från informationsmötet.

När jag kommer in i aulan möts jag av musik. Det är Fred Åkerström som 
sjunger om barn. Ett bildspel visar barn och vuxna i olika situationer och 
en bild består av text. Där står:

Kursen ska ge perspektiv, kunskap och färdigheter, insik-
ter och begreppsmässiga redskap för att bilda en grund för 
att du, som lärare, ska kunna bidra till att förverkliga för- 
grund- och gymnasieskolans mål och till en utveckling av 
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dessa skolformers verksamhet samt – inte minst – en grund 
för ditt eget livslånga lärande inom läraryrket.

Två män står och pratar med varandra längst fram i aulan. Jag känner 
igen dem som mina kontaktpersoner, samtidigt som jag undrar hur stu-
denterna ser dem. Som sina blivande lärare eller kanske som ”högskolan”? 
När musiken tystnar presenterar de sig. De berättar vad de heter, att de 
är kursansvariga för den första kursen inom allmänt utbildningsområde, 
att de tidigare har arbetat som lärare i skolan och att de sedan några år 
tillbaka arbetar med lärarutbildning på högskolan. Därefter ställer de 
två frågor till de studerande. Den första frågan är: Har ni några frågor? 
Direkt får de en fråga om schemat: när får vi schemat? Den följs upp av 
en fråga om när gruppindelningen blir klar och hur man får reda på den. 
Efter att frågorna besvarats ställer lärarna sin andra fråga: Varför tror ni 
att vi ställde frågan? Svaren kommer snabbt. ”Ni vill att vi ska vara fråg-
visa! Vi ska tänka till! Ni vet att vi har frågor!” 

Dessa svar bekräftas. Ja, kursen handlar om att kunna ställa frågor, 
att diskutera olika idéer, olika tolkningar i grupp. Kursen ska ge förut-
sättningar för frågor. Som exempel på några möjliga frågeområden vi-
sas en bild med orden examination, kurslag, gruppindelning, kursplan, 
kurshandbok, campusförlagd utbildning, vfu-uppgifter, kurswebb, val att 
göra, litteratur, lokaler, seminarieunderlag, föreläsningar, lokaler, semina-
rier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utbildningsplan. Orden är inte 
ordnade på något särskilt sätt. Jag noterar att kanske är poängen att visa 
på att det kan vara ganska förvirrande så här i början.

Mitt möte med lärarutbildning vid lärosätet Enheten tog sin början på 
högskolan. Vid informationsmötet, som jag beskriver ovan, presenterade 
jag mitt avhandlingsprojekt för lärarstudenterna och det var i det sam-
manhanget som jag fick min första kontakt med dem. Veckan innan hade 
jag deltagit i ett planeringsmöte för de lärare som skulle undervisa i kur-
sen. Det var också på högskolan som jag en vecka senare deltog i ett in-
formationsmöte för vfu-samordnare och som jag fick en första kontakt 
med vfu-lärare. Temat om livsvärlden som intentional värld framträder i 
aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet i en figur som jag betecknar 
lärarutbildning mellan individualitet och gemensamhet. Den innebär att 
aktörerna riktar sitt medvetande mot enhetlighet som grund för sin indi-
viduella gestaltning av det gemensamma institutionella sammanhanget vid 
lärosätet Enheten. Den innebörd av fenomenet lärarutbildning som fram-
träder mellan aktör och institutionellt sammanhang utifrån antagandet om 
livsvärlden som intentional värld redovisas nedan i tre avsnitt.
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”Det vi jobbar med är att försöka koppla ihop saker och ting”  
– om högskolelärares synvinkel
Då de högskolelärare jag mött vid lärosätet Enheten beskriver levd erfaren-
het gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan personliga högskolelärare 
och en kollektiv högskolegestalt. Ett dominerande drag i beskrivningarna 
är att högskolelärare samarbetar för att synliggöra det enhetliga institu-
tionella sammanhanget. Samarbetet utgår från högskolelärares arbete i 
arbetslag, där de planerar de kurser som arbetslaget gemensamt ansvarar 
för. Det innebär att högskolelärarna diskuterar frågor om ”våra kurspla-
ner” (Ingegerd), ”lärarens frihet att göra med olika saker precis vad man 
vill och tycker” (Anja), ”övergripande styrdokument” (Örjan). Det är i 
det vardagliga arbetet, då arbetslaget träffas under terminens gång för att 
stämma av, få stöd och ny inspiration, som en gemensam strategi tar ge-
stalt. Örjan beskriver arbetslaget som ett lärarlag: 

Vi som jobbar i kursen, som undervisar i kursen, vi bildar ju 
ett lärarlag som har våra möten. Du var ju med vid det för-
sta. Allt är ju inte givet, utan det skapas också tillsammans 
lärarna emellan och jag tror att det är bra att man är en i 
gänget. Vi har haft ett par träffar till sen förra terminen, en 
träff då vi pratade allmänt om hur arbetet i undervisnings-
grupperna flöt, och sen en som handlade om den muntliga 
tentamen som vi haft och hur vi såg på den och vilka slags 
frågor vi kunde tänka oss att använda och hur vi skulle be-
döma och så där. Det är klart att det är ett bekymmer, att 
vi är en kurs med nästan tjugo lärare där studenterna mest 
bara möter en, förutom föreläsare som kommer in. Studen-
terna bedöms ju på det dom lämnar, sitt eget arbete, och det 
möter ju bara en lärare, så det är klart att det är fjorton oli-
ka bilder av hur det här egentligen ska se ut, så visst är det 
angeläget att vi pratar med varandra.

Som Örjan påpekar, var jag med vid terminens första arbetslagsträff för 
kurs A inom allmänt utbildningsområde. Det var också mitt första kon-
kreta möte med lärarutbildning vid lärosätet Enheten. Under arbetslags-
mötet presenterade jag mitt avhandlingsprojekt och jag deltog också i de 
samtal som fördes kring den gemensamma ramen för kursen. En åter-
kommande problematik under samtalen var vad en gemensam undervis-
ningsstrategi konkret kunde innebära. Samtidigt som högskolelärarna 
föreföll vara överens om att det var angeläget att de skulle ha ett gemen-
samt förhållningssätt gentemot lärarstudenter, betonade de vikten av ett 
utrymme för deras personliga gestaltning av kursinnehållet. Det var ett 
dilemma som återkom i de möten och informella samtal som jag deltog 
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i under den del av den empiriska studien som genomfördes vid lärosä-
tet Enheten. Ett gemensamt drag i högskolelärares beskrivningar av levd 
erfarenhet är att enhetlighet gestaltas olika av olika högskolelärare. Det 
kan handla om att högskolelärare ”försöker praktisera det vi läser om” 
(Anja), ”poängterar att jag har [som högskolelärare] ingen kontrolleran-
de uppgift ”(Ingegerd), ”försöker vara avslappnad och inte gå in i nån 
roll” (Örjan). Högskolelärare riktar uppmärksamheten mot högskolelära-
res olika individualitet samtidigt som den framträder som sammanflätad 
med undervisning som högskolelärares gemensamma sammanhang. Det 
förefaller som om ett gemensamt antagande är att olika individer antar 
olika lärargestalter och att det innebär att också lärarstudenter är olika. 
Ingegerd beskriver det ”olika”:

Det som är viktigt för mig, det är att jag tar upp med studen-
terna hur vi ska utforma vårt arbete. Då är det också viktigt 
att dom är öppna och ger sina förslag. På så vis blir det väl-
digt flexibelt. Jag berättar också för studenterna att det är 
olika, olika här på högskolan och olika i skolan. Lärare är 
olika, och det kommer ni också att vara när ni kommer ut, 
brukar jag säga till dom. Så vi är alla olika och vi måste lära 
oss att acceptera olika arbetssätt, olika grupper och så. 

Vi är alla olika, säger Ingegerd. Det innebär att vi måste lära oss att ac-
ceptera det ”olika”, inte bara som olika individer utan också att världen 
framträder på olika sätt, som något för någon. Husserl skriver att förstå-
elsen av intentionalitet som ”upplevelsers egenhet att ”vara medvetande 
om något” (Husserl 1913/2004, s 236) innebär att vi kan rikta vårt med-
vetande mot samma ”föremål” (person, ting, sakförhållande etc) samti-
digt som vår upplevelse av föremålet skiftar. Upplevelsen av något som 
framträder kan sägas vara en individuell upplevelse i meningen att det 
som framträder för mig inte framträder på samma sätt för en annan in-
divid och en gemensam upplevelse då det är ett och samma föremål som 
vi betraktar. En reflektion jag gjort är att då det ”olika” eller ”olikheter” 
diskuterades inom arbetslaget var det alltid på ett mycket generellt plan. 
Ett dominerande intryck var att samtidigt som alla var överens om att det 
”är” olika, blev det ”olika” en slags allmän sanning som fick tjäna som 
förklaring till varför arbetslaget inte alltid kunde finna gemensamma lös-
ningar på de problem som diskuterades. 

I högskolelärares beskrivningar framträder fenomenet lärarutbildning 
mellan aktör och institutionellt sammanhang då de berättar om arbetet med 
att rikta lärarstudenters och vfu-lärares uppmärksamhet mot enhetlighet 
som den gemensamma grunden för lärarutbildning vid lärosätet Enheten. 
Högskolelärare beskriver hur de i sammanhanget undervisning synliggör 
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vad en grundläggande enhetlighet innebär genom att uppmärksamma lä-
rarstudenter på olika undervisningssätt som (sam)arbetssätt. När det gäller 
vfu-lärarna, däremot, förefaller enhetlighet snarare gestaltas av en proble-
matik kring hur samarbete organiseras. Ett återkommande konstaterande 
i högskolelärarnas beskrivningar av levd erfarenhet är att högskola och 
vfu-skola är på samma nivå och att högskolelärare och vfu-lärare har ett 
gemensamt ansvar. Lärarutbildning mellan aktör och institutionellt sam-
manhang gestaltas i en gemensam strategi för att föra vfu-skolorna och 
högskolan närmare varandra. Konkret innebär det både kurser och fö-
reläsningar för vfu-lärare och möten mellan högskolelärare och vfu-lära-
re, där gemensamma frågor diskuteras. Samtidigt innebär närmandet att 
högskola och vfu-skola uppmärksammas som åtskilda platser inom det 
institutionella sammanhanget. Åtskillnaden uttrycks i ställningstaganden 
som ”vi går inte in i klassrummet […] då kan det lätt bli en känsla av att 
vi kommer som några slags överdomare” (Örjan), ”det har blivit mycket 
bättre nu när vi har fått vfu-lärare med speciellt ansvar på vfu-skolorna” 
(Anja), ”högskolan får lätt dåligt rykte om vi kommer ut som några som 
kan och vet” (Ingegerd). Med enhetlighet som gemensam strategi iscen-
sätts en framtida lärarutbildning, som innefattar både högskola och skola. 
Örjan beskriver situationen:

En insikt som har vuxit fram hos mig, det är att om vi vill 
möta verkligheten på ett annat sätt, då måste lärarutbildning-
en gå före. Då kan vi inte anpassa utbildningen efter skolan 
som den ser ut idag. Vi för en ständig dialog med vfu-sko-
lorna och det är ofta vi får frågor om varför lärarstudenter-
na läser så konstiga ämneskombinationer. Men sån är ju vår 
verklighet. Om vi ska kunna förändra nåt, måste vi gå steget 
före. Vi får samma frågor från lärarstudenterna när dom har 
varit på vfu. Skolan är ju verkligheten för dom, dom ska ju 
bli lärare, och sen när dom kommer hit till högskolan, då är 
det nån slags overklighet. Det är lätt att raljera över det, men 
om vi ska komma vidare, om vi ska kunna förändra nånting, 
då måste högskolan och skolan komma närmare varandra. 
Det är det vi jobbar med, att försöka koppla ihop saker och 
ting så att vi drar åt samma håll.

Samarbetet mellan högskolelärare och vfu-lärare förefaller innefatta en 
situation där ”verkligheten” framträder som olika ”verkligheter”. Örjan 
beskriver verkligheten som den verklighet i tid och rum som individen själv 
tillhör. Skolan är lärarstudenternas verklighet, säger Örjan och högskolan 
blir då något annat. Utifrån antagandet om livsvärlden som intentional 



  97 

värld kan man säga att där jag finns, finns jag för mig själv som någon 
som känner, tänker och upplever. I den naturliga inställningen är världen 
”ständigt där för mig, så länge jag lever naturligt” (Husserl 1913/2004, s 
110). Det finns i den meningen både en gemensam värld som vi alla tillhör 
och en individuell värld, dvs. den värld som framträder för mig i min na-
turliga inställning. Samtidigt uppfattar jag min och mina medmänniskors 
omvärld som ”objektivt en och samma värld, som vi alla bara är medvet-
na om på olika sätt” (Husserl 1913/2004, s 110). Man kan ställa frågan 
om vems objektiva värld som blir den gemensamma värld som högskole-
lärare och vfu-lärare närmar sig i framtiden. 

”Vi har gått en utbildning och det förväntas lite mer” – om vfulärares synvinkel
Då de vfu-lärare jag mött vid lärosätet Enheten beskriver levd erfarenhet 
gestaltas fenomenet lärarutbildning i rörelsen mellan vfu-lärares båda sam-
manhang; som lärare i sammanhanget skola och som vfu-lärare i samman-
hanget lärarutbildning. Ett dominerande drag i vfu-lärarnas beskrivningar 
är att det enhetliga institutionella sammanhanget gestaltas i sammanhanget 
skola. Vfu-lärare berättar att de som vfu-lärare gör det som de är ”proffs” 
på som lärare. Det innebär att ”jag försöker så fort som möjligt att få dom 
[lärarstudenterna] aktiva i klassrummet” (Anna), ”vad man gör, det är väl 
framför allt undervisningen” (Ingrid), ”jag peppar dom [lärarstudenterna], 
det har jag gjort mest hela tiden” (Evert). Vfu-lärare är också lärare och 
klassrummet framträder som det rum där lärarutbildning gestaltas som 
enhetlighet. Det gäller oavsett om vfu-läraren har lärarstudenter som läser 
kurser inom det allmänna utbildningsområdet eller inriktningsområdet. 
Anna beskriver lärarutbildning i klassrummet:

Det är alltid olika i olika klasser. Jag vet ju att det medför 
vissa risker när lärarstudenten ska undervisa, men jag för-
söker ändå att inte lägga mig i så mycket. Det är dom som 
måste få göra sina erfarenheter och när det händer nåt, då 
försöker jag att lägga mig i så lite som möjligt för att inte 
ta av dom rollen som lärare. Det är svårt att vara i samma 
klassrum som den ordinarie läraren när man är lärarstudent, 
det vet jag. Därför gör jag så att även om dom kommer hit 
och bara ska följa med och se, inte undervisa alltså, så för-
söker jag ge dom nånting som har med ledande att göra. Det 
kan vara att dela ut papper, eller titta in i ett grupprum eller 
vara i datasalen. Jag tycker det är viktigt. Annars är det lätt 
hänt att eleverna tror att lärarstudenten också är elev. Men 
det är klart, det gäller att balansera. Man vill ju inte att lä-
rarstudenterna ska tro att man kör med dom, liksom ”häm-
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ta det” eller ”gör det”. Man får hoppas att dom inte tar illa 
upp. Jag brukar säga det också, att det blir lättare sen när 
dom är här för att undervisa.

Anna beskriver hur lärarstudenter antingen ”kommer hit och bara ska 
följa med och se” eller ”är här för att undervisa”. Sin egen uppgift ser hon 
som att försöka ”ge dom nånting som har med ledande att göra”. Under 
den empiriska huvudstudien var jag vid ett par tillfällen med under An-
nas lektioner som deltagande observatör. Ett bestående intryck från dessa 
tillfällen var att Anna, som lärare, delade ut uppgifter till eleverna, och 
att Anna, som vfu-lärare, delade ut uppgifter till lärarstudenten. Att det 
fanns en spänning mellan Annas båda uppgifter som lärare för sina elever 
och som vfu-lärare för lärarstudenten var något som jag inte uppmärk-
sammade förrän senare, när jag gick igenom utskriften från intervjun med 
Anna. Det var hennes beteckning av lärarstudenter som ”eleverna från 
högskolan” som kom mig att fundera vidare över vfu-lärares båda upp-
gifter. En fråga, som jag ställde, var om formuleringen skulle ses som ett 
uttryck för att vfu-lärare ser världen som lärare, eller handlade det kan-
ske snarare om vardagligt skolspråk? 

Ett gemensamt drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är 
att vfu-lärare samarbetar med högskolan. Det är i möten mellan högsko-
lelärare och vfu-lärare, där lärarstudenter och deras uppgifter diskuteras 
och bedöms, och i arbetet med de uppgifter lärarstudenter har med sig 
från högskolan, och som ska genomföras under vfu-perioden, som temat 
enhetlighet tar gestalt. Det innebär att ”hon [lärarstudenten] ska nog in-
tervjua mig” (Anna), ”det är ganska mycket upp till oss [vfu-lärare] var 
och en, helt enkelt som professionella utifrån vår utbildning och så vi-
dare, [att] göra på bästa sätt” (Evert), ”vi har gått en utbildning och det 
förväntas lite mer än att dom bara får vara med” (Ingrid). Grunden för 
samarbetet mellan vfu-lärare vid lärosätet Enheten och ”högskolan” är 
att vfu-lärare valt att vara vfu-lärare. Det innebär att vfu-lärare är med-
vetna om att de ingår i ett enhetligt institutionellt sammanhang och att 
det i sin tur har betydelse för deras val av samarbetsmetoder. Evert be-
skriver problematiken: 

Det är ingen från högskolan som har sagt att jag ska vara 
vfu-lärare på nåt särskilt sätt, inte som jag kommer ihåg i 
alla fall. Det är klart, i början av terminen fick vi faktiskt en 
uppmaning om att lärarstudenterna skulle ha väldigt mycket 
undervisning. Jag tror att det till och med var nån av hög-
skolelärarna som uppmanade oss vfu-lärare att se till att lä-
rarstudenterna tog över all undervisning, men det kunde vi 
ju inte gå med på. Sen har vi fått information om vilka krav 
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som gäller och där känner jag kanske att jag har lagt mig på 
en lite lägre nivå i förhållande till dom kraven, ja som jag tol-
kar dom, men det är nåt jag får ta sen. Jag känner mig gan-
ska säker på att jag gör rätt, men är det inte så då får dom på 
högskolan tillrättavisa mig inför nästa gång. Jag kommer att 
berätta hur jag har gjort och det kommer mina lärarstudenter 
också att göra. De kommer att berätta hur mycket undervis-
ning dom haft och så vidare, och så får väl högskolelärarna 
utvärdera och bedöma både min insats och deras.  

Evert säger att han har fått ”information om vilka krav som gäller”, sam-
tidigt som han inte är helt säker på att han tolkat dem ”rätt”. Under den 
empiriska huvudstudien deltog jag i lärarutbildning vid två vfu-skolor vid 
lärosätet Enheten och intervjuade tre vfu-lärare. En reflektion som jag gjor-
de var att samtliga tre vfu-lärare beskrev sin uppgift som vfu-lärare på ett 
påfallande enhetligt sätt. Jag förvånades av likheten i deras beskrivningar 
och då jag frågade dem hur de hade kommit fram till sitt förhållnings-
sätt, blev svaret det samma. Det var, som Ingrid uttrycker det, ”tips från 
högskolan”, som låg till grund för hur lärarna tog sig an uppgiften som 
vfu-lärare. Jag menar att det är rimligt att se vfu-lärarnas gemensamma 
hållning att ”lägga sig i så lite som möjligt och låta lärarstudenterna göra 
sina egna erfarenheter” (Anna), som uttryck för en gemensam synvinkel. 
Samtidigt innebär det inte att alla vfu-lärare gestaltar den enhetliga håll-
ningen på ”samma” sätt. Likväl som man kan beskriva lärare som per-
sonliga i sin gestaltning av uppgiften som lärare, antar också vfu-lärare 
personliga gestalter. 

I vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet framträder spänningen 
mellan vfu-lärare som både lärare och vfu-lärare i de skäl de anger för va-
let av uppgiften som vfu-lärare. Ett återkommande argument är att lärare 
som vfu-lärare får någon att samarbeta med kring undervisningssituatio-
ner och undervisningsmetoder. Anna tycker att uppgiften som vfu-lärare 
underlättar det ”vanliga” lärararbetet. Även om det blir som en arbets-
uppgift till, ser vfu-lärare lärarstudenter som en tillgång. Att samarbeta 
med lärarstudenter kan vara ”roligt och man håller igång och ser lite nya 
ansikten” (Anna), ”att man fungerar som nån sorts spegel eller bollplank” 
(Ingrid), ”ett sätt att tvingas reflektera över min roll som lärare” (Evert). 
Lärarutbildning mellan aktör och institutionellt sammanhang betyder att 
vfu-lärare får tillgång till en synvinkel där uppgiften som lärare får andra 
dimensioner. Ingrid beskriver vfu-lärares sammanhang:

Jag ser det som ett uppdrag att vara vfu-lärare, just för att vi 
gått en utbildning och att det förväntas lite mer än att dom 
bara får vara med, det har satsats mycket resurser på det och 
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då ska det fungera […] det är ju faktiskt lite mer än hand-
ledare. Sen när man pratar med studenterna, man utgår ju 
alltid från sig själv ändå och reflekterar över vad man själv 
brukar reflektera över kanske, så det är inte säkert att det 
ställs eller att det väcks samma frågor hos dom som det gör 
hos mig, när jag studerar deras lektioner. Så kan det vara, 
jag har jobbat sju år, jag är ju inte fullärd jag heller. Det blir 
man väl aldrig i det yrket, det går ju inte på nåt sätt.

Att vara vfu-lärare är något mer än att vara lärare. Det är min tolkning 
av Ingrids beskrivning. För Ingrid framträder det institutionella samman-
hanget som både ett enhetligt institutionellt sammanhang där vfu-lärare 
är en del av att det ”fungerar” och konkreta möten ansikte mot ansikte 
med lärarstudenter, där frågor ställs och tankar väcks om undervisning 
och undervisningsmetoder. Antagandet om livsvärlden som intentional 
värld innebär att vi i våra handlingar i världen skapar mening i betydel-
sen att mening uppstår i mötet mellan människor och mellan människa 
och värld. Meningen med att vara vfu-lärare framträder för Ingrid i mö-
tet med lärarstudenter. Det är ett möte som innebär att hon får tillgång 
till en annan människas synvinkel och därmed, i Gadamers mening, ny 
erfarenhet. Annorlunda uttryckt, när Ingrid riktar sitt medvetande mot 
lärarstudenter framträder samtal om (ämnes)didaktiska frågor som figur 
mot bakgrund av det enhetliga institutionella sammanhanget.

”Det är olika med olika lärare” – om lärarstudenters synvinkel
Då de lärarstudenter jag mött vid lärosätet Enheten beskriver levd erfa-
renhet gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan lärarstudenters upple-
velse av sig själva som student och som blivande lärare. Ett dominerande 
drag i lärarstudenternas beskrivningar är att lärarstudenter tar gestalt som 
blivande lärare i möten med högskolelärare och vfu-lärare. De berättar 
om vfu-lärare och högskolelärare som olika personliga lärare och det är i 
mötet med sina lärare som de lär sig vad enhetlighet innebär och vad som 
förväntas av dem som studenter och blivande lärare. Mer konkret, lärar-
studenter ser mötet med högskolelärares och vfu-lärares arbetssätt och 
arbetsmetoder som en del av utbildningen till lärare. Genom att vara stu-
dent får de tillgång till olika arbetssätt och metoder som de, i framtiden, 
kan använda som lärare. I klassrummet på vfu-skolan kan det innebära 
att lärarstudenter vill ”hålla en lektion” (Annelie), medan lärarstudenter 
på högskolan ”observerar lärare, hur dom bär sig åt” (Siw). Annika be-
rättar om samarbetet i grupp:

Vi har väl kanske inte hittat nån riktig form för det där med 
grupparbeten. Första gången var vi jätteambitiösa och gick 
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igenom och pratade och diskuterade. Sen kom vi till lektio-
nen och så började vi diskutera samma sak igen och det gav 
liksom ingenting. Så träffades vi igen och då försökte vi hitta 
nåt annat sätt att använda tiden. Sen har det väl runnit ut i 
sanden. Det är några gånger vi har missuppfattat varandra 
och inte har träffats, så jag vet att min grupp inte har riktigt 
fungerat, och jag vet inte vad man ska ha det till heller. Om 
jag ska vara riktigt ärlig så vet jag inte det. Jag tycker det 
har fungerat bra ändå.

Annika riktar uppmärksamheten mot innebörden av grupparbete som 
(sam)arbetsform. Första gången tog hon och hennes grupp sig an uppgiften 
utifrån tidigare erfarenhet av grupparbete. Resultatet blev att den följande 
lektionen ”gav liksom ingenting”. Problematiken riktar uppmärksamhe-
ten mot vad enhetlighet kan innebära då det gäller konkreta arbetsformer, 
som till exempel grupparbete. Mitt intryck från undervisningstillfällen i 
sammanhanget högskola var att (sam)arbetsformer var ett återkomman-
de diskussionsämne. Framför allt föreföll det handla om att lärarstuden-
ter som blivande lärare inte visste vad som förväntades av dem, medan 
de som studenter utgick ifrån att (skol)uppgifter kan utföras ”rätt” eller 
”fel”. Ett gemensamt drag i lärarstudenters beskrivningar av levd erfa-
renhet är att högskolan framträder som ”skolan”. Det innebär att ”man 
vet ju ändå att man ska bli bedömd och få betyg av honom [högskolelä-
raren]” (Annelie), ”där [på högskolan] har man ett schema, där vet man 
vart man ska”(Elsa), ”på högskolan, då är jag ju med på lektioner, får un-
dervisning” (Eskil). Lärarstudenter känner igen ”skolan” [högskolan] och 
de samarbetar som studenter och precis som i skolan innefattar samarbete 
också samarbetsproblem. Arne beskriver sina erfarenheter:

Det är speciellt i en kurs som det skar sig lite. Jag kan väl säga 
att jag kände att det var svårt att samarbeta. Jag är väl lite 
färgad av det tror jag och jag fick massor av rester att lämna 
in. Vi kom helt enkelt inte överens, jag och läraren. Kanske 
om jag hade haft en annan lärare hade det gått bättre. Det är 
lite så, har man bra samarbete med lärarna och känner bra 
personkemi, då är det märkliga att man ofta gör ett bättre 
resultat i kursen. Det kan vara skillnaden mellan Godkänd 
och Väl godkänd, det kan vara så banalt ibland. 

På vfu-skolan riktar lärarstudenter sin uppmärksamhet mot de människor 
och situationer som de möter och ”glider väl med mest” (Olga). Samtidigt 
framträder ett gemensamt drag i beskrivningen av vfu-erfarenheten som 
att ”vara med, men ändå inte”. Annika berättar om utanförskap, om att 
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varken få kontakt med vfu-lärare eller elever, medan Elsa säger att ”jag 
blir den här tysta personen då jag känner att alla andra lärare är mycket 
mer över mig”. Olga beskriver sin erfarenhet av vfu: 

I början då kändes det ganska läskigt. Man måste ju först 
vänja sig med att vara i skolan och att inte vara elev, men ju 
mer man är i skolan desto säkrare känner man sig. I början 
var det svårt att veta vad man skulle göra av sig själv, men 
nu när jag känner mig mer bekväm, vågar jag gå runt och 
prata lite med eleverna. Jag kollar vad dom gör och frågar 
nåt ibland. Det hade nog varit lättare om jag varit på en sko-
la med yngre barn, då följer man ju samma klass och lärare 
hela tiden. Nu är det mer att man hattar runt ganska mycket, 
och det är olika med olika lärare. Det är svårt när eleverna 
frågar nåt. Jag känner mig så osäker på hur vfu-läraren har 
tänkt med sina uppgifter.

Arne beskriver hur det är att vara lärarstudent på högskolan och Olga hur 
det är att vara lärarstudent på vfu-skolan. Deras beskrivningar uttrycker 
känslor både av att vara utelämnad och att höra till. Begreppet den levda 
kroppen (Merleau-Ponty 1945) innebär att kropp och värld är samman-
flätade. Det är med den levda kroppen som vi interagerar med världen. 
Världen kan framträda både som behaglig och hotfull, eller som Olga sä-
ger, ”det kan kännas läskigt”. Arnes och Olgas beskrivningar gestaltar 
antagandet om livsvärlden som intentional värld där de fenomen vi upp-
märksammar alltid framträder under en speciell beskrivning. Det innebär 
att vad vi uppmärksammar uppmärksammas som något. Att känna sig 
rädd är att känna sig rädd för något; att känna sig duktig är att känna 
sig duktig i något. Som Olga säger, ”jag känner mig så osäker på hur vfu-
läraren tänkt med sina uppgifter”. 

I lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet återkommer frågan 
om vem ”jag” kommer att bli som lärare. De ställer frågan i relation till 
högskole- och vfu-lärare som de mött och de återkommer till dem som 
exempel på lärare de vill och inte vill bli. Både på högskolan och på vfu-
skolan finns det lärare som är ”jättebra” (Siw), ”inkörda på sitt jobb” (An-
nelie), ”verkligen kan” (Olga) och de som ”pratar och eleverna lyssnar” 
(Annika). Eskil beskriver sin upplevelse av att vara lärarstudent:

Jag brukar säga att jag studerar för att bli lärare. Man kän-
ner sig liksom mitt emellan. Man ska vara både lärare och 
student, samtidigt så är man kluven i sin roll. Man ska vara 
elev och lärare på samma gång.
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Eskil upplever en kluvenhet mellan att vara både student och lärare. På 
samma gång som Eskil, och andra lärarstudenter, befinner sig i utbild-
ning, förstår de utbildningen utifrån tidigare erfarenheter samtidigt som 
den föregriper framtiden. Man skulle kunna säga att lärarstudenter upp-
lever sig själva som lärare utifrån sin levda erfarenhet såsom den gestaltas 
i det levande nuet. Det fenomenologiska tidsbegreppet åtskiljer fenome-
nologisk tid som upplevd tid och objektiv tid som kosmisk mätbar tid. 
Fenomenologisk tid kan inte mätas utan hör till upplevelsen i det levande 
nuet. Upplevelsen ger uttryck för ett levande nu som innefattar både för-
fluten och kommande tid. Tiden är, annorlunda uttryckt, sammanflätad 
med våra upplevelser. 

Sammanfattning – enhetlighet som samarbete
När högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter vid lärosätet Enheten 
beskriver levd erfarenhet framträder temat om livsvärlden som intentional 
värld i den figur jag betecknar lärarutbildning mellan individualitet och 
gemensamhet. Det är mellan personliga gestaltningar och institutionellt 
sammanhang som fenomenet lärarutbildning tar gestalt. Ett dominerande 
drag i högskolelärares beskrivningar är att de samarbetar för att synliggöra 
det övergripande institutionella sammanhanget som ett enhetligt samman-
hang. Samtidigt innebär det att olika högskolelärare gestaltar enhetlighet 
på olika sätt. I vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är ett domi-
nerande drag att det enhetliga institutionella sammanhanget framträder 
i vfu-skolan. Lärare tar gestalt som vfu-lärare i samarbete med högsko-
lelärare och med lärarstudenter. Samarbetet med högskolelärare innebär 
att lärare lär sig vad uppgiften som vfu-lärare innebär, medan samarbetet 
med lärarstudenter innebär att de får någon att dela sammanhanget un-
dervisning med. I lärarstudenters beskrivningar framträder lärarstuden-
ters möte med högskolelärare och vfu-lärare som ett dominerande drag. 
I mötena lär de sig vad det innebär att studera vid lärosätet Enheten och 
det enhetliga institutionella sammanhanget tar gestalt i lärarstudenters 
beskrivningar av sig själva som lärare. 

Lärarutbildning mellan reproduktion och transformation  
– om den förebildliga världen
De aktörer som deltagit i den del av studien som genomförts inom ramen för 
lärarprogrammet vid lärosätet Förebilden är högskolelärare som undervisar 
inom inriktning Tema tidigare år, vfu-lärare som är knutna till lärarstuden-
ter med inriktning mot tidigare år, samt lärarstudenter med inriktning mot 
tidigare år. Dessa aktörer betecknas i föreliggande resultatavsnitt som hög-
skolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter i singular och plural form, likväl 
som i obestämd och bestämd form. Som inledning ges en beskrivning av 
det institutionella sammanhanget så som det gestaltades under ett undervis-
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ningstillfälle på högskolan, där jag närvarade som deltagande observatör. 
Det var en introduktion till temaområdet ”Livskraft” och beskrivningen är 
en bearbetning av fältanteckningar från undervisningstillfället.

Irja och jag går tillsammans till undervisningssalen. Hon berättar att hon 
funderat mycket över kursens innehåll och hur hon ska kunna uppmärk-
samma lärarstudenterna på både deras eget lärande och framtida under-
visning. Irja betonar att det är viktigt att studenterna förstår att det hon 
och lärarstudenterna gör här mycket väl kan göras i skolan om man, som 
Irja säger, bara ändrar lite. Jag lyssnar så uppmärksamt jag kan. Det är 
första gången jag är i denna byggnad och jag undrar till och från om jag 
skulle hitta tillbaka själv. Väl framme känner jag igen salen som en under-
visningssal i vilken högskola som helst. Några lärarstudenter är på plats, 
medan andra är på väg in. Det tar en stund innan Irja kan inleda. Först 
kontrollerar hon vilka som är närvarande och därefter presenterar hon 
mig. När jag berättar om mitt projekt verkar lärarstudenterna intresse-
rade, men de ställer inga frågor. Jag tänker att de kanske undrar om inte 
undervisningen ska börja snart. När Irja tar över, är det för att introduce-
ra det nya temat ”Livskraft”. Hon går igenom mål att uppnå för skolår 5 
och målen i läroplanen för förskolan och pekar på kursens ämnesinnehåll 
och de beröringspunkter som finns mellan målen i skolan och målen för 
temat ”Livskraft”. Därefter går hon igenom kursens upplägg, dvs. inne-
håll, tider och annan praktisk information. Kursen är planerad utifrån 
att klassen (det är den beteckning som både högskolelärare och lärarstu-
denter använder) är indelad i åtta mindre grupper. Dessa grupper arbetar 
tillsammans både vid laborationer och andra gruppuppgifter under un-
dervisningstid och under övrig tid, så kallad grupptid. 

Irja skriver några kemiska beteckningar på tavlan. Hon betonar att det 
är viktigt att hålla isär olika beskrivningsnivåer och att klargöra det, när 
man diskuterar. Hon säger också att hon kommer att dela ut kopior av 
de bilder hon visar. Därefter fortsätter undervisningen. Irja växlar mellan 
att visa bilder med ord som atom, cell, vävnader, organ. Jag tänker att 
de på något sätt illustrerar ämnesområdet. Kanske är det ett sätt att visa 
på vad lärarstudenterna förväntas kunna. Växelvis med bilderna ställer 
Irja frågor. När frågan besvarats kommenterar hon vilken slags kunskap 
som hon just gett exempel på. Jag noterar att hon skiljer mellan skolkun-
skap, dvs. kunskap som elever förväntas lära sig i skolan, och kunskap 
som högskolelärare förmedlar till lärarstudenter. Irja påpekar att det är 
viktigt att se till helheten. Det är inte bara en massa ord man ska kunna, 
utan man ska förstå hela sammanhanget som orden hör till. Irja får då 
och då frågor från studenterna. Det är frågor som: endorfin, vad betyder 
det? och frågor om hur man ska förklara olika begrepp för barnen. Irja 
besvarar frågorna med personliga kommentarer. Hon talar om både vad 
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hon tycker är bra att lära ut och hur man lär sig saker. ”Berätta”, säger 
hon, ”då kommer ni ihåg det!”

Mitt möte med lärarutbildning vid lärosätet Förebilden tog sin början på 
högskolan. Vid lektionen, som jag beskriver ovan, presenterade jag mitt 
avhandlingsprojekt för lärarstudenterna och det var i det sammanhanget 
som jag fick min första kontakt med dem. Några veckor tidigare hade jag 
deltagit i ett arbetslagsmöte med de lärare som skulle undervisa inom te-
mat ”Livskraft”. Irja var vfu-ansvarig högskolelärare för lärarstudenterna 
och med hennes hjälp fick jag namn och telefonnummer till de personer 
som var samordnare för vfu-skolorna inom lärosätet. 

I aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet framträder temat om livs-
världen som intentional värld i en figur som jag betecknar lärarutbildning 
mellan reproduktion och transformation. Den innebär att aktörerna rik-
tar sitt medvetande mot förebildlighet som grund för en individuell ge-
staltning av det övergripande institutionella sammanhanget vid lärosätet 
Förebilden. Den innebörd av fenomenet lärarutbildning som framträder 
mellan aktör och institutionellt sammanhang utifrån antagandet om livs-
världen som intentional värld redovisas nedan i tre avsnitt.

”Vi tänker på vad lärarstudenterna behöver som lärare”  
– om högskolelärares synvinkel
Då de högskolelärare jag mött vid lärosätet Förebilden beskriver levd er-
farenhet gestaltas lärarutbildning i mötet mellan högskolelärares person-
liga exempel och gemensamma kunskapsgrund. Ett dominerande drag i 
högskolelärarnas beskrivningar är att högskolelärare riktar lärarstuden-
ters uppmärksamhet mot en förebildlig gestaltning av kunskaper. Det fö-
refaller som om högskolelärares tidigare erfarenhet av läraryrke och lä-
rarutbildning utgör grunden för hur de förebildligt gestaltar kunskap i 
personliga exempel. Alla i lärarlaget har arbetat som lärare i skolan och 
högskolelärarna återkommer till sina erfarenheter som lärare i skolan, då 
de beskriver vad som driver dem i arbetet som högskolelärare inom lärar-
utbildning. Einar beskriver sin drivkraft:

Det är intresset för ämnet. Det är klart att i olika kurser mås-
te jag jobba olika, men det är alltid så att man måste hjälpa 
personen först. Det handlar om att få eleverna intresserade. 
Det var därför jag kom in på det här med lärarutbildning. 
Jag jobbade mycket med att få upp intresset för ämnet när 
jag jobbade i skolan, och jag tror mycket på det. Jag har sett 
att när det finns intresse, då kan man lära sig nästan vad som 
helst. Det är alltid så. Det handlar om att få eleverna att se 
ämnet på olika sätt.
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Einar betonar intresset som grund för lärande. Om det finns intresse för 
ämnet, säger han, ”då kan man lära sig nästan vad som helst”. Hans slut-
sats är att lärares uppgift är att få de som ska lära sig att bli intresserade. 
Med Gadamer kan man förstå lärarens uppgift som att öppna det förflut-
nas horisont för att sätta fördomar på spel. Ett (skol)ämne erfars av både 
lärare och elever utifrån den egna förförståelsen. Det är från den horisont 
där jag befinner mig, som (skol)ämnet framträder som ”roligt” eller ”trå-
kigt”. Som jag uppfattar Einar, vill han försätta eleverna i en situation som 
innebär att horisonten öppnas och att de får tillgång till en annan synvin-
kel, så att det redan bekanta kan framträda i ett nytt ljus.

Ett gemensamt drag i högskolelärares beskrivningar av levd erfarenhet 
är uppgiften med att gemensamt gestalta inriktningsområdet Tema. Det 
innebär att ”vi kör sådana här projekt som vi gör med jämna mellanrum” 
(Ann-Catrin), ”vi gör inte lika, samma sak hela tiden […] och sen har vi en 
sån sak som att vi har mycket läger, vi är ute mycket” (Einar), ”vi försöker 
ha så stor variation som det går i examinationsformen” (Irja). Högsko-
lelärarna arbetar i arbetslag. De frågor som diskuteras gäller både vilket 
ämnesinnehåll som förbereder för läraryrket och hur det ska gestaltas i 
undervisningen. Ann-Catrin beskriver högskolelärarnas förberedelser:

När vi lärare planerar och diskuterar tillsammans, som idag 
till exempel när Irja och jag tittade på böcker, då sätter jag 
mitt eget ämne främst, jag har liksom ämnesglasögon på mig. 
Samtidigt, även om jag tror att vi alla utgår från vårt eget 
ämne, så tänker vi i diskussionerna på vad lärarstudenterna 
behöver som lärare, så det blir ofta diskussioner om både 
och, alltså både vad dom måste lära sig i ämnet och vad dom 
behöver lära sig för att bli lärare.

Högskolelärarnas ambition att, som Ann-Catrin säger, lärarstudenter 
”måste lära sig ämnet och vad dom behöver lära sig för att bli lärare” 
framträder i högskolelärarnas förebildliga undervisning. Som deltagande 
observatör utgick jag från strategin om följsamhet och lyhördhet (se ka-
pitel 4). Det innebar att jag agerade som ”student” i de undervisnings-
sammanhang som jag deltog i. Mer konkret, jag lyssnade, antecknade och 
försökte på bästa sätt utföra de uppgifter som läraren gav lärarstuden-
terna. En återkommande reflektion jag gjorde var att när lärarstudenter-
na fick uppgifter som innebar att de skulle svara på lärarens frågor och 
handfasta påpekanden som ”det här är en jättekul sak, det fungerar ib-
land och ibland inte”, lyssnade de uppmärksamt och arbetade engagerat 
med sina uppgifter. Däremot, när uppgiften innebar att ställa egna frågor 
eller kritiskt granska lärobokstexter var det inte ovanligt med protester 
och ifrågasättanden. Slutsatsen, att lärarstudenterna föredrog reproduce-
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rande förebilder framför transformativa förebilder, förstärktes under in-
tervjuerna med lärarstudenter. 

En återkommande problematik i högskolelärarnas beskrivningar av levd 
erfarenhet är frågan om det ”nya”. Högskolelärare arbetar inom ramen 
för den konkretisering av nu gällande styrdokument som kursledningen 
utarbetat, men säger Ann-Catrin, ”det är ändå inte så fast att inte jag el-
ler någon annan lärare kan vara med och påverka innehållet”. Samtidigt 
som arbetslaget uppmärksammar ”kursledningens ramar” som styrande 
för undervisningen ställer de frågor som: ”Hur ska det bli med de ”nya” 
lärarna? Kommer de att klara sig i skolan? Blir de väl förberedda för sitt 
yrke? Har de högskolelärare som undervisar blivande lärare egen lärarbak-
grund?” Högskolelärarnas frågor ställs mot bakgrund av ett institutionellt 
sammanhang där lärarutbildning ses som sammanflätad med lärosätets 
historia, och frågorna förefaller uttrycka en problematik kring hur den 
nuvarande lärarutbildningen ska förstås mot bakgrund av tidigare lärar-
utbildningar. Irja berättar att hon arbetat många år med lärarutbildning 
vid lärosätet Förebilden: 

Från början, när jag började arbeta här, då kändes det som 
om jag tog över ett arv. Det är ju en gammal lärarutbildning, 
jag kommer inte ihåg precis hur gammal, men sättet att tän-
ka och de frågor vi tycker är viktiga går i arv så att säga. En 
del av det vi gör idag finns kvar sen urminnes tider, men sen 
är det klart att det jämkas efter hand och man tänker nytt. 
Vi har tänkt och arbetat mycket med det nya, för att få ihop 
det, och vi jobbar mycket tillsammans. Studenterna säger 
att det är annorlunda här. Dom känner att vi jobbar mycket 
ihop och att vi har tänkt på det, att vi samordnar och att vi 
pratar med varandra.

Från början, säger Irja, ”då kändes det som om jag tog över ett arv”. Lä-
rarutbildning har, som alla andra fenomen, en historisk horisont. För att 
förstå den situation man befinner sig i måste fördomen, dvs. den bakgrund 
mot vilken ett fenomen framträder, först sättas på spel. Irja beskriver lä-
rarutbildning som både ”gammal” och ”ny”. Det är mot bakgrund av det 
förflutna som det nya framträder. Med Irjas ord, ”det jämkas efter hand 
och man tänker nytt”. Gadamer (1960/2004) beskriver pendlingen mellan 
det förflutna och det kommande som en process där det som lyfts fram som 
figur alltid lyfts fram mot en bakgrund. Att något framträder som figur 
innebär sålunda att även bakgrunden blir synlig. Det är en process som 
innebär ”att sätta fördomarna på spel” (Gadamer 1960/1997, s 153).
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”Lärarutbildning innebär att man prövar, testar sina idéer”  
– om vfulärares synvinkel
Då de vfu-lärare jag mött vid lärosätet Förebilden beskriver levd erfa-
renhet gestaltas lärarutbildning mellan vfu-lärares personliga klassrums-
praktik och gemensamma skolpraxis. Ett dominerande drag i vfu-lärares 
beskrivningar är att vfu-lärare riktar uppmärksamheten mot lärares un-
dervisningspraktik. Det innebär att vfu-lärare framträder som förebil-
der, samtidigt som de ”lånar ut” sina elever och klassrum för att ge lä-
rarstudenter möjlighet att undervisa. Vfu-lärare riktar lärarstudenternas 
uppmärksamhet mot läraryrket som ett undervisningsyrke, då de med 
utgångspunkt från sin personliga erfarenhet av läraryrke och lärarutbild-
ning, uppmuntrar lärarstudenterna att ”öva sig”. Ingbritt beskriver en 
förebildlig lärarutbildning:

Lärarstudenter tycker att det är roligt att vara med. Dom 
tycker att dom får hjälp och då känner man att man gör ett 
bra jobb. Dom tycker att det är positivt att vara ute och 
verkligen lära sig jobbet, för man kan inte bli lärare genom 
att studera på högskolan. Man måste vara här. Poängen är, 
att lärarutbildning innebär att man prövar, testar sina idéer i 
undervisning och att man på så vis under utbildningens gång 
hittar sin egen lärarstil. Det är som att lära sig köra bil, först 
lär man sig köra bilen, sen lär man sig köra bil. Det är precis 
där mina lärarstudenter befinner sig nu. De har precis lärt sig 
köra bilen och nu ska de lära sig köra bil. Nu ska de liksom 
ta in allt det där som gör att de blir bra lärare, men det måste 
de ju tillägna sig själva också. Det är ju så det är.

”Man måste vara här”, säger Ingbritt. ”Här”, det innebär här i skolan. Det 
är här lärarstudenter blir lärare. En reflektion jag gjorde utifrån de delta-
gande observationerna var att vfu-lärare var noga med att visa lärarstu-
denter både vad lärare gör i klassrummet och vad lärare gör i skolan. Det 
förhållningssättet inkluderade även mig. När jag kom till Ingbritts skola 
hälsades jag först välkommen av rektor och därefter fick jag en genomgång 
av den organisation man byggt upp som vfu-skola av vfu-ansvarig lärare. 
Det var mot den bakgrunden som lärarutbildning mellan aktör och insti-
tutionellt sammanhang tog gestalt för mig på vfu-skolan. En slutsats som 
jag drog var att vfu-lärares gemensamma praxis föreföll underlätta för de-
ras personliga praktik. Mer konkret, vfu-lärare förbereder lärarstudenter 
gemensamt då de samarbetar för att lärarstudenter ska kunna vara med i 
alla olika sammanhang inom vfu-skolan. Samtidigt är det i klassrummet 
som lärarstudenter möter vfu-lärares förebildliga praktik. 
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Ett gemensamt drag i vfu-lärarnas beskrivningar av levd erfarenhet är 
att lärarstudenter behöver ”ha med sig” något från högskolan att öva på. 
Vfu-lärare förefaller utgå från en kollektiv erfarenhet av lärarutbildning 
som en utbildning där högskolelärare förebildligt förmedlar både ämnes-
kunskaper och metodikkunskaper, men framför allt metodikkunskaper. 
Det betyder att en lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, som 
prioriterar djupa ämneskunskaper framför metodiska kunskaper, inte är 
en utbildning som vfu-lärare menar gestaltar en god förebild. Då lärarstu-
denter inte har med sig något att öva på, riktar vfu-lärare uppmärksamhe-
ten mot högskolan. Högskolan tar helt enkelt för lätt på ”undervisnings-
biten”, menar Ingbritt. Stina håller med och fortsätter: 

Att vara lärare, det känns som att det inte är viktigt att man 
är duktig pedagog, utan man ska ha ämneskunskaper. Då 
är man lite snett ute, en hel del snett ute faktiskt. Det är det 
som gör att det blir ett jättejobb för oss i skolan. Jag tycker 
att lärarstudenterna får med sig så lite ut. När jag märker att 
dom inte har pratat om hur man går igenom dom vanligaste 
sakerna, det mest elementära som är så viktiga för barnen, 
då blir det bara så att jag drar igång och lär dom. Då går jag 
igenom med dom, och ja, man blir lite förskräckt när man 
märker att det har dom aldrig hört talas om förut.

Stina är orolig över att lärarstudenter inte känner till ”dom vanligaste sa-
kerna, det mest elementära som är så viktiga för barnen”. Samtidigt kan 
man med Husserl säga att det Stina upplever som något lärarstudenter 
”aldrig har hört talas om förut” är hennes upplevelse utifrån den syn-
vinkel hon ser lärarstudenter. Hur något framträder för någon innefattar 
aspekter som både det möjliga varseblivningsfältet och olika jagavstånd 
och jagnärhet (Husserl 1913/2004, § 84, s 235–239). Vad jag upplever har 
sålunda att göra med vad jag med mina sinnen har möjlighet att förnim-
ma och var jag befinner mig i mitt levande nu i relation till det jag erfar. 
Jag menar att det Stina ser som en ”brist” kan förstås som ett uttryck för 
vad hon skulle vilja se. Vad lärarstudenter har med sig är inte vad Stina 
känner igen som något de brukade ha med sig. 

Vfu-lärare beskriver levd erfarenhet både utifrån den ”gamla” och den 
”nya” lärarutbildningen. Ett återkommande inslag i vfu-lärarnas beskriv-
ningar är att den nuvarande lärarutbildningen beskrivs mot bakgrund av 
tidigare lärarutbildningar. Det innebär att vfu-lärarna efterlyser ”att lärare 
[lärarstudenter] är pålästa” (Ann), ”[information om] hur mycket matte-
metodik för de tidigare åren man får [idag]” (Stina), ”nån typ av samar-
bete, för nu är det mer vi och dom [högskolelärarna] (Ingbritt). Det före-
bildliga institutionella sammanhanget tar gestalt i vfu-lärares frågor om 
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varför högskolelärare och vfu-lärare inte samarbetar och varför lärarstu-
denter inte får med sig de kunskaper de behöver. Det innebär en rörelse 
mellan ”gamla” lärarutbildningar och en ”ny” lärarutbildning, som driver 
vfu-lärare i arbetet som lärare. Ann har arbetat många år som vfu-lärare 
inom lärosätet Förebilden. Hon beskriver sin drivkraft:

Jag tycker att jag har fått väldigt mycket tillbaka. Givetvis 
hoppas jag att jag har kunnat ge studenterna nånting, men 
deras planerande och frågor och våra diskussioner har gjort 
att jag har fått många idéer och det har sporrat mig att fort-
sätta. Jag tror att jag har blivit en bättre lärare genom att jag 
har haft lärarstuderande, för det har gjort att jag hela tiden 
har hängt med i det nya resonemanget. Det blir så när man 
sitter och resonerar och bollar åsikter fram och tillbaka.

Vfu-lärare och lärarstudenter ”resonerar och bollar åsikter fram och till-
baka”, säger Ann. Det är i det ömsesidiga givandet och tagandet av idéer 
och erfarenheter som blivande lärare tar gestalt, samtidigt som vfu-lärare 
får energi att fortsätta som lärare. Mitt intryck av vfu-lärare vid lärosätet 
Förebilden är att de arbetar för ”sin” lärarutbildning samtidigt som de 
upplever att de motarbetas av ”högskolan”. Det förefaller som om de stäl-
ler den lärarutbildning de bedriver i motsats till en ”ny” lärarutbildning 
som bedrivs på högskolan. På så vis framträder förebildlighet i rörelsen 
mellan ”gammalt” och ”nytt”. 

”Det är verkligen skönt när man får konkreta lektionstips”  
– om lärarstudenters synvinkel
Då lärarstudenter vid lärosätet Förebilden beskriver levd erfarenhet ge-
staltas fenomenet lärarutbildning mellan lärarstudenters kunskaper och 
lärarkunskaper. Ett dominerande drag i lärarstudenters beskrivningar är 
att högskolelärare inom inriktningsområdet gestaltar kunskaper som lä-
rarkunskaper. Lärarkunskaper beskrivs av lärarstudenter som förebildli-
ga kunskaper. De innefattar, förutom ”kunskap”, något som riktar upp-
märksamheten mot undervisning. Tips om övningar eller uppgifter för 
eleverna är exempel på lärarkunskaper. Med andra ord, kunskaper inom 
inriktningsområdet är kunskaper som kan transformeras till lärarkunska-
per. Inriktning Tema framträder i lärarstudenternas beskrivningar som en 
inriktning där lärarkunskaper synliggörs i praktiska övningar, eller som 
Axel säger: ”Man gör saker hela tiden.” Ann-Sofie beskriver sina inrikt-
ningsstudier:

Det känns bra att läsa inriktning Tema för här får man verk-
ligen många tips. Jag vet inte hur många saker jag har skrivit 
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upp, sånt som jag tror är bra att tänka på och som jag tänker 
spara. Ja, det är verkligen skönt att man känner att man får 
konkreta lektionstips. [...] Själva kunskapen kan man lära 
sig, ja inte själv, men ändå så är det just att veta vilken nivå 
man ska lägga det på, var man kan få tips och var man kan 
hitta uppgifter och vad som är bra för barn och så. Det är 
ju svårt att veta innan man jobbat en massa år. 

Begrepp som verklighet och kunskap är sammanflätade med sitt samman-
hang (Berger & Luckmann 1966). När Ann-Sofie beskriver hur det är 
på inriktning Tema är det kunskaper som ”tips” och saker hon har skri-
vit upp, som hon förefaller värdera högst. ”Själva kunskapen kan man 
lära sig”, säger hon, det är inte det som är problemet. Det hon vill lära 
sig är ”vilken nivå man ska lägga det på”. Kunskap transformeras i ett 
meningssammanhang som struktureras mellan aktör och institutionellt 
sammanhang, där olika aktörer äger specifika kunskaper. Mer konkret, 
lärarstudenters kunskaper transformeras till lärarkunskaper i interaktion 
med högskolelärare och vfu-lärare. Samtidigt berättar lärarstudenter att 
det inte alltid är så att kunskaper presenteras som lärarkunskaper. Det 
är olika i olika inriktningar och kurser. Ett gemensamt drag i lärarstu-
denternas beskrivningar är att kunskaper kan vara något annat än lärar-
kunskaper. Lärarstudenterna förefaller uppmärksamma kunskaper som 
(möjliga) lärarkunskaper eller inte. Två exempel på kunskaper som nå-
got annat än lärarkunskaper är kunskaper som, med Nettans ord, fram-
ställs som ”teori, teori, teori”, eller kunskaper som lärarstudenterna inte 
vet hur de ska använda på vfu-skolan. Sanna säger, att på högskolan är 
det inte alltid så realistiskt:

Högskolelärare går ofta igenom så mycket som verkar så him-
la bra. Det är som om dom lever i nån slags liten drömvärld, 
nån bubbla, som om dom inte har varit ute i verkligheten 
och provat. Det verkar så lätt allting och dom kan göra en 
massa fantastiska saker med barnen. Det verkar som barnen 
går i skolan tio timmar per dag, för dom hinner så mycket. 
Då kan jag bli lite frustrerad, men går det här verkligen? Det 
kan jag känna att det verkar så lätt och bra allting. Jag tror 
inte att det fungerar så. 

Under den empiriska studiens gång förflyttade jag mig mellan högskola och 
vfu-skola och vid ett par tillfällen hände det att jag var både på högskola 
och vfu-skola under samma dag. En reflektion som jag gjorde i samband 
med mina förflyttningar var att samtidigt som jag på högskolan kände 
igen de situationer som diskuterades som ”problem”, föreföll samma si-
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tuationer okomplicerade och ”självklara” när jag själv befann mig på vfu-
skolan och vice versa. Jag tolkar Sannas beskrivning ovan som ett uttryck 
för en problematik som handlar om den egna kroppens här och nu. Det 
dagliga livets verklighet, skriver Berger & Luckmann (1966/1979), ”or-
ganiseras kring det ’här’ som min kropp utgör och det ’nu’ som bildas av 
min nutid” (Berger & Luckmann 1966/1979, s 34). Den värld vi lever i 
är en intersubjektiv värld, en värld som jag delar med andra. Det innebär 
att samtidigt som högskolelärare finns ”där”, medan Sanna är ”här”, de-
lar de en gemensam verklighet. Det är en verklighet som framträder på 
skilda sätt, för Sanna och för andra. Det betyder att när Sanna undrar om 
”det verkligen går ihop” så är ett svar att det inte gör det. Den kunskap 
som högskolelärare beskriver är knuten till sitt sammanhang ”där”, på 
samma sätt som den kunskap Sanna besitter är knuten till sitt samman-
hang ”här”. Vad som betraktas som ”kunskap” i det ena sammanhanget 
kan inte tas inte för givet som kunskap i ett annat sammanhang (Berger 
& Luckmann 1966, s 9–28). 

Ett återkommande konstaterande i lärarstudenters beskrivningar är 
att ”fakta” måste göras om till lärarkunskaper. Det handlar om att ”beta 
ner det till enkelt språk” (Nettan), ”omvandla till lite mer baskunska-
per” (Erika), ”göra om det till elevernas nivå” (Axel). Då lärarstudenter 
uppmärksammar kunskaper som möjliga lärarkunskaper i meningen att 
de förbereder för läraryrket förefaller transformationsprocessen tämli-
gen okomplicerad. Den kan till exempel innebära att lärarstudenten gör 
”samma” lektion som vfu-läraren eller kopierar högskolelärarens kon-
kreta tips. Nettan beskriver ett lektionsmoment:

Min vfu-lärare hade en liknande lektion förra veckan och 
efteråt bestämde vi att jag skulle härma vissa delar. Jag an-
vände samma bilder, men sen blev det lite olika. Det var så 
som vi kom på det, tillsammans, att eleverna kanske borde 
öva lite mer och då tycker jag det är jättebra att ha en liten 
mall så här i början. Man kan säga att det blir som en grund 
som man kan hålla sig till, så att man inte behöver hitta på 
allting. Man har liksom nånting som man utgår från och sen 
kan man sväva ut lite som man vill.

Jag deltog som observatör i den lektion som Nettan beskriver ovan. Un-
der lektionen hade jag börjat undra över varför Nettan valt innehåll och 
planerat lektionen som hon gjort. Hennes svar på min direkta fråga fick 
mig att se lärarstudenters beskrivningar av kunskap och lärarkunskap 
från en annan synvinkel. Det som förvånade mig var Nettans omedelba-
ra konstaterande att hon ”härmat vissa delar” och att hon tyckte att ”det 
är jättebra att ha en liten mall så här i början”. Det blev klart för mig att 
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jag förväntat mig ett annat svar, där Nettan beskrev hur hon omvandlat 
sina kunskaper från högskolan till lärarkunskaper. Annorlunda uttryckt, 
min förförståelse av hur kunskap transformeras från högskolesamman-
hang till skolsammanhang blev synlig när Nettan svarade ”fel”. ”Öva” 
var ett ord som jag plötsligt mindes från mina samtal med vfu-lärare på 
Nettans skola. Jag insåg att ”öva” mycket väl kunde inkludera en bety-
delse av återskapande, i meningen att efterlikna en förebild. Jag menar att 
det övande som Nettan beskriver kan ses som ett uttryck för ett institu-
tionellt sammanhang, där vanemässiga handlingar ”införlivas som rutiner 
med hans [individens] allmänna kunskapsförråd” (Berger & Luckmann 
1966, s 69). Mer konkret, när Nettan efterliknar sin vfu-lärare transfor-
meras kunskap genom att ett visst undervisningsinnehåll sammanflätas 
med en viss undervisningsform. 

Sammanfattning – förebildlighet som lärarkunskaper
I högskolelärares, vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd 
erfarenhet vid lärosätet Förebilden gestaltas livsvärlden som intentional 
värld i den figur jag betecknar lärarutbildning mellan reproduktion och 
transformation. Det betyder att högskolelärare och vfu-lärare tar gestalt 
som förebilder för lärarstudenter mellan tidigare erfarenhet av lärarut-
bildning och nuvarande lärarutbildning. Ett dominerande drag i hög-
skolelärares beskrivningar är att de ser kunskaper som lärarkunskaper. 
Högskolelärare gestaltar kunskap som lärarkunskaper i personliga exem-
pel, samtidigt som de gemensamt förhåller sig till den nuvarande lärarut-
bildningen som kunskapsgrund. Undervisning som förebildlig praktik är 
ett dominerande drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet. Det 
innebär att vfu-lärare delar med sig av sina erfarenheter, lånar ut klass-
rum och elever till lärarstudenter, samtidigt som de uttrycker sitt förhåll-
ningssätt till det ”nya” i en gemensam skolpraxis. Kunskaper som kan 
transformeras till lärarkunskaper är ett dominerande drag i lärarstuden-
ters beskrivningar av levd erfarenhet. Med högskolelärare och vfu-lärare 
som förebilder lär sig lärarstudenter att transformera kunskaper till lä-
rarkunskaper. Kunskap gestaltas sålunda både som lärarkunskaper och 
som möjliga lärarkunskaper.

Lärarutbildning mellan särhållande och ömsesidigt beroende – 
om den marknadsmässiga världen
De aktörer som deltagit i den del av studien som genomförts vid Lärosä-
tet Marknaden är högskolelärare, som undervisar inom allmänt utbild-
ningsområde termin två och tre och inriktning Perspektiv mot senare år, 
vfu-lärare, knutna till lärarstudenter inom allmänt utbildningsområde 
och olika inriktningar mot senare år, samt lärarstudenter inom allmänt 
utbildningsområde termin två och tre och olika inriktningar mot senare 
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år. Dessa aktörer betecknas i föreliggande resultatavsnitt som högskole-
lärare, vfu-lärare och lärarstudent i singular och plural form, likväl som 
i obestämd och bestämd form. Som inledning ges en beskrivning av det 
institutionella sammanhanget så som det gestaltades under ett introduk-
tionstillfälle på högskolan, där jag deltog som observatör. Introduktionen 
riktade sig till lärarstudenter som skulle påbörja kurs B inom allmänt ut-
bildningsområde. Beskrivningen är en bearbetning av de fältanteckningar 
som skrevs under och efter introduktionstillfället.

Jag går tillsammans med Agnes till introduktionen för kurs B inom all-
mänt utbildningsområde. Agnes är min kontaktperson och tillsammans 
med Ines och Laila undervisar hon i kursen. De är det arbetslag som 
ansvarar för kurs B. När vi kommer till salen, är det inte många lärarstu-
denter där. Agnes undrar oroligt om informationen gått fram och de när-
varande lärarstudenterna försäkrar att de fått information i god tid. Det 
dröjer inte länge innan fler lärarstudenter tittar in och när Agnes hälsar 
välkommen är det drygt hundra personer i salen. Introduktionen inleds 
med ett upprop. Därefter presenterar Agnes kursen med utgångspunkt i 
utbildningsplanen. Hon sammanfattar sedan kursinnehållet med att säga 
att kursen består av teori och vfu. Agnes, Ines och Laila berättar alla tre 
att de under planeringen av kursen haft kontakt med sina kontaktpersoner 
på vfu-skolorna och att de betonat att lärarstudenterna ska undervisa så 
mycket som möjligt under de veckor de är i skolan. Det är, säger Agnes, 
enda chansen för er att testa vingarna! Hon uppmanar lärarstudenterna 
att planera vfu-perioden tillsammans med sin vfu-lärare och hon uppre-
par att det är viktigt att testa. 

Introduktionen avslutas med att lärarstudenterna indelas i tre grup-
per. Jag följer med Agnes till hennes grupp och vid återsamlingen är vi så 
många att stolarna knappt räcker till. Jag undrar vad som kommer att 
hända härnäst. Agnes säger att gruppen ska delas in i mindre grupper. 
Hennes förslag till gruppindelning diskuteras och efter ett antal ändringar 
börjar hon prata om kursen. Hon berättar att det är två uppgifter som hör 
till vfu. De utgår från lärarstudenters erfarenheter under vfu och innebär 
att lärarstudent och vfu-lärare ska diskutera uppgifterna. Så snart Agnes 
nämner detta börjar lärarstudenterna protestera. ”På skolorna vet de inte 
vad du pratar om”, säger en lärarstudent. En annan är säker på att hennes 
vfu-lärare inte har fått den informationen. ”De kommer att slå upp de ord 
du använder i uppslagsboken” insisterar en tredje. När Agnes försäkrar 
dem om att alla vfu-skolor fått information om uppgifterna säger en lä-
rarstudent med eftertryck: ”Du menar att alla är införstådda, det är dom 
inte!!!” Jag uppfattar lärarstudenternas reaktioner som ett uttryck för tidi-
gare erfarenheter. De ”vet” att uppgifterna kommer att innebära problem 
för dem. Jag förvånas av intensiteten i reaktionerna, samtidigt som Agnes 
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verkar övertygad om att lärarstudenterna har fel. Ett bestående intryck hos 
mig är att lärarstudenterna verkar känna sig klämda mellan de uppgifter 
som kursen innebär och den vfu-skola de känner sedan tidigare. 

Mitt möte med lärarutbildning vid lärosätet Marknaden tog sin början 
på högskolan. Vid introduktionsmötet, som beskrivs ovan, presenterade 
jag mitt avhandlingsprojekt för lärarstudenterna och det var i det sam-
manhanget som jag fick min första kontakt med dem. Några månader ti-
digare hade jag deltagit i ett arbetslagsmöte för undervisande lärare inom 
allmänt utbildningsområde, där jag presenterat mitt projekt och etable-
rat en första kontakt med de högskolelärare som var intresserade av att 
delta i den empiriska studien. Kontakten med vfu-skolorna förmedlades 
av min kontaktperson på högskolan. Därefter tog jag kontakt med vfu-
skolorna via telefon och e-post. Det var på så vis jag informerade om mitt 
projekt och som ansvarig vfu-samordnare meddelade mig vfu-skolans in-
tresse att delta. 

Temat om livsvärlden som intentional värld framträder i aktörernas be-
skrivningar av levd erfarenhet i en figur som jag betecknar lärarutbildning 
mellan särhållande och ömsesidigt beroende. Den innebär att aktörer rik-
tar sitt medvetande mot andra aktörers personliga erbjudanden som indi-
viduella gestaltningar av det övergripande institutionella sammanhanget 
vid lärosätet Marknaden. Den innebörd av fenomenet lärarutbildning som 
framträder mellan aktör och institutionellt sammanhang utifrån antagan-
det om livsvärlden som intentional värld redovisas nedan i tre avsnitt.

”Man måste få verktygen, teoretiska verktyg” – om högskolelärares synvinkel
Då de högskolelärare jag mött vid Lärosätet Marknaden beskriver levd 
erfarenhet gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan högskolelärares ve-
tenskapligt grundade erbjudanden och skolverksamhet. Ett dominerande 
drag i högskolelärarnas beskrivningar är att högskolelärare erbjuder lä-
rarstudenter och vfu-lärare teoretiska verktyg, som en implicit del av en 
”bättre” skola. Det innebär ”verktyg för att analysera praktiken” (Ag-
nes), ”att de [lärarstudenter] reflekterar över vad som är möjligt att göra 
under de förutsättningar som är i verkligheten i skolpraktiken” (Olle), 
”olika perspektiv, olika teorier om lärande och kunskap” (Helena). Hög-
skolelärares vetenskapligt grundade erbjudande innebär kunskap om olika 
(lärande)teorier, att lära sig hantera dem som verktyg och att veta i vilka 
situationer de fungerar. Med Agnes ord:

Lärarutbildningen är ju för dom blivande lärarna och där-
för styrs dom kurserna mer av praktiken än andra kurser. 
I botten finns ju alltid praktiken, reflektion över praktiken, 
analys av praktiken och lärarstudenterna behöver få verk-
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tyg för att kunna analysera praktiken. Alla har ju en åsikt 
om skolan och så vidare, men när man börjar nysta i det då 
märker man snart att man inte kan analysera sin vardag. Och 
varför ska man kunna det? Ja, det är för att kunna förbättra 
skolan, utveckla skolan, det ligger i lärarens uppdrag, så för 
att kunna förbättra så måste man få verktygen, teoretiska 
verktyg, och mycket diskussioner och reflektioner mellan lä-
rarstudenterna och oss. 

Agnes beskriver lärarutbildningen. Den finns, säger hon, för att blivan-
de lärare ska lära sig att analysera skolvardagen med hjälp av teoretiska 
verktyg. Det dominerande temat vid den introduktion jag inledningsvis be-
skrev uppfattade jag som ett särhållande av ”teori här på högskolan” och 
”vfu i skolan”. Temat poängterades och upprepades under introduktionen 
som ett förtydligande av vad en kurs som innefattar vfu innebär. ”För att 
kunna förbättra skolan så måste man få verktygen”, säger Agnes, ”teo-
retiska verktyg”. Samma tema om ”teori här och vfu i skolan” återkom 
också under de deltagande observationer jag genomförde på högskolan. 
Det förefaller som om högskolelärarna betraktar ”teori” och ”praktik” 
som åtskilda och att åtskillnaden upprätthålls av att teori föregår prak-
tik. En central reflektion jag gjorde är att högskolelärares påpekanden och 
förtydliganden av hur viktig ”teorin” är, iscensatte lärarstudenters ifråga-
sättande av de teoretiska begrepp som presenterades i undervisningssam-
manhang och i kurslitteraturen. Under de undervisningssammanhang jag 
deltog i återkom frågor om vad teorier bidrar med. ”Varför ska vi läsa 
det här? Vad har det här att göra med skolan?” är exempel på frågor som 
lärarstudenter ställde vid upprepade tillfällen. Gadamer beskriver frågan 
som riktningsvisare. Det ligger i frågans väsen att den har mening, skri-
ver Gadamer, och det är denna mening som anger riktning (Gadamer 
1960/1997, s 173ff). Lärarstudenternas frågor, som jag uppfattar dem, 
riktar uppmärksamheten mot meningen med teoretiska studier. De frågor 
som ställs uttrycker en vilja att fråga och veta, och förutsätter därmed, 
som Gadamer påpekar, ”att man vet att man inget vet” (s 177).  

Lärarstudenters ifrågasättanden återkommer i högskolelärares beskriv-
ningar av levd erfarenhet. Ett gemensamt drag är att högskolelärare be-
möter och besvarar frågor med praktiska exempel. ”Det har ju blivit lite 
mer vetenskapligt kopplat på senare år i lärarutbildningen”, säger Agnes 
och menar att det gäller att få vfu-lärare och lärarstudenter att ”förstå 
sammanhanget bättre”. Högskolelärare riktar uppmärksamheten mot 
skolan som sammanhanget där deras vetenskapligt grundade erbjudan-
den om teoretiska verktyg ska användas, men så länge som vfu-lärare och 
lärarstudenter inte förstår poängen med dem förhåller de sig avvaktande. 
Agnes beskriver lärarstudenterna som ”lite oppositionella”. Samtidigt 
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”vågar dom inte riktigt ta för sig” (Helena) och ”dom kan tycka att det 
är jobbigt” (Olle), men högskolelärarna har erfarenhet av att det brukar 
ordna sig. Förr eller senare förstår lärarstudenter poängen med de teore-
tiska verktygen, eller med Agnes ord, ”att det hänger ihop”. Det förefaller 
som om högskolelärares vetenskapligt grundade erbjudanden innefattar 
ett antagande om högskoleläraren som vet och lärarstudenten som måste 
förstå. Olle beskriver sin erfarenhet: 

Det är samma sak hela tiden. Som högskolelärare vet jag 
vart vi ska gå. Jag tydliggör målet för lärarstudenterna, vi-
sar att hit ska vi och frågar dom hur ska vi nå dit. Det är jag 
som har det övergripande perspektivet. Jag vet vilka vägar 
man kan gå och jag hjälper dom dit. Sen kan dom göra på 
olika sätt. Man behöver nog tänka på det också, som lärar-
student, att man är mitt i utbildningen. Det kan vara svårt 
att smälta det man håller på med. Man vet ju inte heller vad 
som kommer sen. Det som behövs är tydlighet, tydlighet 
och struktur, någon som förklarar varför det vi gör är me-
ningsfullt. Det handlar inte bara om nyttan av det vi gör, det 
finns många andra aspekter än nyttoaspekten. Det handlar 
om att lärarstudenterna förstår att det vi gör är ett viktigt 
redskap för dom.

”Som högskolelärare vet jag vart vi ska gå”, säger Olle. De förklaringar, 
exempel och teorier som högskolelärare ger innebär för lärarstudenter att 
de måste lita på att kursinnehållet kommer att bli meningsfullt, även om 
det inte förefaller vara så. Det som behövs är, med Olles ord, ”tydlighet, 
tydlighet och struktur, någon som förklarar varför det vi gör är menings-
fullt”. Kritiska frågor som ställs av lärarstudenter och vfu-lärare fram-
träder som ett ständigt återkommande inslag i högskolelärares vardag 
vid lärosätet Marknaden. Lärarstudenter ställer frågor om kursinnehåll, 
medan vfu-lärares frågor riktar sig mot planeringen av kurserna. För att 
fråga måste man vilja veta. Frågan öppnar för en ny horisont, men bara 
om den riktas, eller med Gadamers språkbruk, har horisont. Samtidigt 
är inte alla frågor äkta frågor. Gadamer skiljer mellan falska och riktiga 
frågor. Vad som avgör frågans karaktär är om den träffar det öppna eller 
inte. ”Falsk är den frågeställning som inte träffar det öppna, utan skym-
mer det med falska förutsättningar” (Gadamer 1960/1997, s 174). De frå-
gor som ställs till högskolelärare förefaller ifrågasätta meningen med de 
högskoleförlagda studierna och utgå från att det är högskolelärarna som 
har tillgång till ”meningen”. En annan synvinkel på de frågor som ställs 
är att se dem som frågor med horisont som öppnar för nya synvinklar och 
därmed också ny erfarenhet. Det innebär att då högskolelärares, vfu-lära-
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res och lärarstudenters frågor träffar det öppna riktas uppmärksamheten 
mot möjliga innebörder av lärarutbildning och bort från en innebörd av 
lärarutbildning som tas för given.

I högskolelärares beskrivningar av levd erfarenhet återkommer frågan 
om samarbete med vfu-lärarna. Samarbete beskrivs som ”det ska vara ett 
samarbete, dom [lärarutbildningen och skolorna] har ju slutit avtal” (Olle), 
”vi har kontakt med varann […] vfu-skolan och högskolan ska jobba 
ihop” (Agnes), ”ska vi kunna få till det här så att vi ser kopplingarna till 
varann, då måste ju vfu och högskolan träffas och samarbeta” (Helena). 
En rimlig slutsats är att högskolelärare ser sig själva och vfu-lärare som 
aktörer inom en gemensam lärarutbildningsmarknad. Samtidigt beskriver 
högskolelärare samarbetet mellan högskolelärare och vfu-lärare som ett 
samarbete vars utgångspunkt är högskolelärares erbjudanden. Högsko-
lelärarna synliggör sitt erbjudande genom att rikta vfu-lärares uppmärk-
samhet mot en vetenskaplig grund som vägen till en bättre skola. Helena 
beskriver ett möjligt framtida samarbete inom den gemensamma lärarut-
bildningsmarknaden:

Som det känns nu är det nästan som ett konkurrensförhål-
lande mellan verkligheten och lärarutbildningen. Man kanske 
inte löser problematiken med möten av olika slag, men det 
kanske i alla fall är en början till att närma sig varann och 
få respekt för varann och förståelse. Det vi vill och måste är 
att arbeta tillsammans. Vi kompletterar varann, vi kan inte 
klara av att vara var och en på sitt håll, utan vi måste sam-
arbeta och komplettera varann och då tror jag man behöver 
mötesplatser för att komma framåt.

Utifrån antagandet om skolan som verklighet och högskolestudier som 
teoretisk förberedelse för verkligheten ställer Helena frågan om hur hög-
skolelärare och vfu-lärare ska kunna arbeta tillsammans. Som det är nu, 
säger hon, är det nästan ett konkurrensförhållande. Det är också min re-
flektion, att högskolelärare förhåller sig till vfu och vfu-skolor genom ett 
särhållande av högskola och skola, samtidigt som de betonar ett ömsesi-
digt beroende. Med Helenas ord, ”vi kan inte klara av att vara var och 
en på sitt håll”. Mellanrummet mellan de institutionella sammanhangen 
högskola och skola kan beskrivas med begreppen ”veta att” och ”veta 
hur” (Ryle 1949/2002, s 25–61). ”Veta att” innebär att högskolelärare 
undervisar om teoretiska kunskaper, som till exempel olika teoribildningar 
om lärande och hur olika perspektiv på lärande förhåller sig till varandra, 
medan ”veta hur” avser görandet, att kunna utföra vissa handlingar och 
förståelsen av det man gör i ett visst sammanhang. Det förefaller som om 
det är särhållandet av teori och praktik som två skilda kunskapsområden 
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som synliggör det ömsesidiga beroendet. Helena riktar uppmärksamheten 
mot problematiken kring högskolelärares och vfu-lärares samarbete, när 
hon beskriver dem som åtskilda från varandra, samtidigt som de ”måste 
samarbeta och komplettera varann”. Frågan kan ställas vad det innebär 
för en gemensam lärarutbildningsmarknad, att högskolelärare och vfu-
lärare ser varandra som både samarbetspartners och konkurrenter.

”Nu är det nånting helt annat” – om vfulärares synvinkel
Då de vfu-lärare jag mött vid lärosätet Marknaden beskriver levd erfaren-
het gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan vfu-lärares skolverklighet 
och högskolan. Ett dominerande drag i vfu-lärarnas beskrivningar är att 
verkligheten innefattar allt det som högskolan inte kan erbjuda. Vfu-lä-
rare erbjuder lärarstudenter tillträde till skolan, ger dem möjlighet att se 
skolan som arbetsplats och att möta lärare och elever i deras vardag. Att 
vara på en vfu-skola som lärarstudent innebär, säger Ulf, ”en massa nya 
kontakter, man ska inordna sig i rutiner och man ska lära känna elever-
na”. Skolverkligheten ställer krav på lärarstudenters inställning. Det är 
”attityden som styr”, säger Erik. Om lärarstudenterna vill, då brukar det 
gå bra, annars blir det svårt. För att lärarstudenter ska kunna ta till sig 
vfu-lärares skolverklighet förefaller det enda sättet vara att se den som 
(vfu-)lärare gör. Ulf beskriver skolverkligheten:

Jag frågar vad gör du idag, vad händer idag och lite så och 
jag svarar på deras frågor. Vi har ju bestämt, för några år 
sen, att det är olika punkter som vi tycker att lärarstuden-
terna ska få med sig under dom första åren, så rektor brukar 
prata med dom ett tag, dom får gå in och hälsa hos syon, 
följa en klass under en hel dag. Det är mycket så […] många 
kanske inte har nån skolerfarenhet egentligen, inte varit ute 
och vikarierat i skolan eller nånting. För dom är det ju jät-
teviktigt, dom kanske gick på högstadiet för femton år sen 
och nu är det nånting helt annat.

Ett bestående intryck från den del av den empiriska studien som jag ge-
nomförde vid Ulfs skola är det välorganiserade mottagandet. Då jag kom 
till skolan för första gången mötte mig Ulf, som vi på förhand kommit 
överens om. Han berättade att han bokat ett konferensrum och att de två 
lärarstudenter som fanns på skolan den här dagen väntade på oss där. Väl 
inne i skolan möttes jag av positiva blickar och en välkomnande atmos-
fär. Både Ulf och lärarstudenterna tycktes väl insatta i mitt projekt och 
beredda på att bli intervjuade. Vi pratade om deras erfarenheter av lärar-
utbildning under drygt en timme. De tycktes vara överens om att vfu-lä-
rare och lärarstudenter gör ett arbete tillsammans, och att det är viktigt 
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att lärarstudenter är med i skolan och ser hur det är. Som Ulf säger, ”nu 
är det nånting helt annat”. Som jag uppfattar Ulf, menar han, att tidigare 
erfarenheter från skolan inte längre gäller. Det förefaller som om skolan, 
från Ulf synvinkel, antagit en ny gestalt som han menar inte ska förväx-
las med tidigare gestalter. 

Ett gemensamt drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är 
att verkligheten i skolan innebär olika arbetsuppgifter. Vfu-lärares skol-
verklighet innefattar både elever och lärarstudenter. Samtidigt som de ar-
betar som lärare i skolan, är en dominerande uppgift som vfu-lärare att 
ge lärarstudenter tillträde till den undervisning som pågår i vfu-skolan. 
Det innebär att vfu-lärare under ett och samma lektionstillfälle riktar upp-
märksamheten både mot elever och mot lärarstudenter. Erik beskriver hur 
han flätar samman uppgiften att vara lärare och vfu-lärare:

Nånstans tycker jag att man måste visa vad man står för ge-
nom sitt arbete. Det vi gör i klassen gör vi av en speciell an-
ledning. Då blir det så att jag säger till exempel, att det här 
gör jag för att jag vill ha något att visa elevernas föräldrar 
när dom kommer hit. Jag vet att det vi gör kanske verkar lite 
fyrkantigt, men jag säger att jag gör det för att det ger föräld-
rarna en bra bild. Då vet eleverna varför och samtidigt visar 
jag lärarstudenterna hantverket, alltså hur man kan göra. 
Men under tiden som jag visar pratar jag med lärarstuden-
terna om olika typer av uppgifter, till exempel öppna, stängda 
eller styrda uppgifter och varför man har det. Då kan man 
förklara till exempel att den här uppgiften är bra för att det 
ger dom kreativa chansen. Jag tror att det är bra att man vet 
lite sånt, så jag brukar prata om det med varje lärarstudent 
när dom träffar klassen och ser vad vi jobbar med.

Det är skillnad på att vara lärare och att vara vfu-lärare. Det är en slutsats 
som jag drar av Eriks beskrivning. Som lärare överväger Erik olika arbets-
sätt utifrån sina elever och deras föräldrar. Han säger att ”det kan verka 
lite fyrkantigt”, men det är argumenten, och inte arbetssättet i sig, som är 
avgörande för valet av arbetssätt. Att vara vfu-lärare innebär, som jag upp-
fattar Erik, något mer än att lärarstudenter observerar vad han gör i klass-
rummet. För lärarstudenterna berättar han om bakgrunden till de arbets-
sätt han använder. Det är arbetssätt som olika möjliga arbetssätt, att visa på 
vilka arbetssätt som finns och att vara insatt i vad olika arbetssätt kan leda 
till, som Erik erbjuder sina lärarstudenter. ”Jag tror att det är bra att dom 
vet lite sånt”, säger Erik. Vfu-lärarskapet innebär sålunda två dominerande 
arbetsuppgifter, uppgiften som lärare och uppgiften som vfu-lärare. 

Ett återkommande konstaterande i vfu-lärares beskrivningar är att vfu-
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lärarskapet innebär mycket arbete, samtidigt som det ger ny energi och 
inspiration i arbetet som lärare. I mötet med lärarstudenter får vfu-lärare 
både nya idéer och frågor som stimulerar till reflektion över den egna un-
dervisningen och när lärarstudenter är med i klassrummet blir det möjligt 
att se det bekanta i nytt ljus. Erik berättar:

Det är kul att det är en vuxen till i klassrummet. Det är den 
största fördelen, tycker jag, att man är två stycken. Man 
kan titta på elever och på beteenden och man kan prata om 
vissa saker som man inte pratar med nån om annars. Man 
kan prata om själva uppgifterna, hantverket, det är det inte 
så ofta man gör annars. Och man kan hitta på lite annat. 
Bara det faktum att man kan vara med ett gäng i mediate-
ket och ett gäng i klassrummet, det är ju fantastiskt. Som 
det är nu vågar man ju inte lämna nån, det är inte riktigt 
den stämningen. 

”Det är kul att det är en vuxen till i klassrummet”, säger Erik. Under den 
empiriska huvudstudien träffade jag Erik vid ett flertal tillfällen. Jag var 
med under hans lektioner som deltagande observatör, jag åt lunch tillsam-
mans med honom och hans lärarstudent och i personalrummet blev han 
en fast punkt för mig. Under intervjun fick jag intrycket att han var trött 
och jag kände inte riktigt igen honom. Han sade flera gånger att det kan-
ske var dags att sluta som lärare, att han borde leta efter något nytt. Det 
var inte förrän vi började prata om lärarstudenterna på skolan som han 
sken upp, och blev den bekante Erik. Skillnaden mellan den ”trötte” Erik 
och den Erik jag lärt känna under lektioner och informella samtal tillsam-
mans med hans lärarstudent förefaller vara hans engagemang som vfu-
lärare. Han riktar uppmärksamheten mot lärarstudenter som ”en vuxen 
till i klassrummet”. Med en vuxen till i klassrummet blir det möjligt för 
Erik att förändra sin hållning till undervisning. Han kan välja andra ar-
betssätt än när han är ensam lärare och han har någon att diskutera med. 
Annorlunda uttryckt, Eriks synvinkel förändras när han samarbetar med 
lärarstudenter. 

”Man letar efter godbitarna” – om lärarstudenters synvinkel
Då lärarstudenter vid lärosätet Marknaden beskriver levd erfarenhet ge-
staltas fenomenet lärarutbildning mellan lärarstudenter som besökare och 
ett marknadsmässigt institutionellt sammanhang. Ett dominerande drag i 
lärarstudenternas beskrivningar är att lärarstudenter väljer bland högskole-
lärares och vfu-lärares olika erbjudanden. Det gäller erbjudanden om olika 
inriktningar och kurser, men också möjlighet att delta i olika aktiviteter som 
lektioner och möten eller att göra uppgifter som att ”testa och prova” eller 
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skriva pm. På högskolan likväl som på vfu-skolan finns erbjudanden som 
lärarstudenterna beskriver som ”bra” och ”dåliga”. Över tid förefaller lä-
rarstudenterna förändra sin hållning till vad som erbjuds och lärarutbild-
ning antar innebörden av en lärarutbildningsmarknad, där lärarstudenter 
blir de lärare de vill bli genom de val de gör. Det förefaller som lärarstuden-
ter lär sig att rikta uppmärksamheten mot vad som erbjuds, och vad som 
framträder som ”bra” eller ”dåligt” blir snarast ett uttryck för betraktarens 
synvinkel. Jenny beskriver lärarutbildningsmarknaden: 

Jag tycker man har hamnat i en stor tårta och letar efter 
godbitarna, ja nånting som man kan använda sig av. Det är 
många bra tips man får, som till exempel loggboken, man 
får bilder och idéer och sen får man se när man kommer ut 
som lärare vad man behåller. Kanske är det det viktigaste 
med lärarutbildningen att man visar vad som finns. Sen gör 
du det till vad du vill själv, men man får ett brett spektrum 
av hur det kan se ut.

Intentionalitet är det begrepp som karaktäriserar medvetandet som ett 
medvetande om något (Husserl 1913/2004). Det innebär att det vi upp-
märksammar, framträder som något för den som erfar fenomenet. Jenny 
letar efter ”godbitarna, ja nånting som man kan använda sig av”. Men 
vad som går att använda är svårt att veta. Det som framträder som ett 
”bra tips” kan visa sig vara det motsatta. Det kan man inte veta när man 
väljer. Som Jenny säger, ”man får se när man kommer ut som lärare vad 
man behåller”. En annan aspekt av lärarstudenters valmöjligheter är be-
gränsningar av vad som måste väljas till och vad som kan väljas bort. Ett 
gemensamt drag i lärarstudenternas beskrivningar är att lärarstudenter 
inte kan välja hur som helst och inte heller på förhand veta vad olika er-
bjudanden innehåller. Även om lärarstudenter har tillgång till olika erbju-
danden, finns det också erbjudanden som inte kan väljas bort. Det gäller 
både examinationsuppgifter och lärare som undervisar ”otroligt opeda-
gogiskt” (Jenny). Den strategi som lärarstudenter använder när de inte 
kan välja förefaller vara att anpassa sig till marknadens villkor. Med lä-
rarstudenternas ord, man ”låtsas att man förstår saker som man inte för-
står” (Nisse), ”tycker som det står i böckerna” (Tommy), ”simmar med 
så gott det går” (Andrea). Inom inriktningsområdet finns ett stort antal 
erbjudanden, men lärarstudenternas val kompliceras av att de inte alltid 
uppmärksammar vad erbjudandet innehåller. Ingalill berättar om ett er-
bjudande som visade sig vara något annat än hon trodde:

Jag tycker att det är konstigt att man skiljer på historia, geo-
grafi, religion och samhällskunskap i våra inriktningskurser. 
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Om jag hade vetat det tidigare, då hade jag valt historia i 
stället för samhällskunskap, men jag trodde att alla dom äm-
nena ingick i samhällskunskap, som det är i skolan. Nu får 
jag skaffa mig dom ämneskunskaperna på annat håll, för när 
jag blir samhällskunskapslärare då ingår dom här ämnena i 
alla fall, även om jag inte har läst dom. 

En central reflektion utifrån informella samtal mellan mig och lärarstu-
denter vid lärosätet Marknaden är att lärarstudenter ställer många frågor 
om lärarutbildningsmarknaden; om de ramar som reglerar ”utbildning-
en” och om högskolans kursutbud och kursutformning. Lärarstudenter 
frågade mig vid ett flertal tillfällen om jag kände igen deras problem från 
andra lärosäten, men de ställde också allmänna frågor om varför de inte 
fått den information de hade behövt för att kunna välja ”rätt”. Deras frå-
gor gällde också högskolelärare och vfu-lärare som de mött. Jag uppfattade 
frågorna som riktade bortom lärarstudenternas personliga erfarenhet mot 
en vidare innebörd av lärarutbildning. Med Gadamer kan man beskriva 
frågorna som öppna frågor. Det innebär frågor som kan öppna möjlighe-
ter och hålla dem öppna. För att förstå den situation man befinner sig i 
måste man tillägna sig en horisont som gör det möjligt att se det nära och 
bekanta i ett nytt ljus. Frågan vidgar sålunda synkretsen då den sätter i 
fråga det nära och bekanta och därmed sätter fördomen på spel.

En återkommande slutsats i lärarstudenters beskrivningar av levd erfa-
renhet är att man aldrig kan veta på förhand vem som är en ”bra” lärare. 
Dessutom kan samma lärare vara både ”bra” och ”dålig”. Att en högsko-
lelärare undervisar inom allmänt utbildningsområde är ingen garanti för att 
det är en ”bra” lärare, precis som det inte heller är så att alla vfu-lärare är 
”bra” lärare. Det förefaller som den problematik lärarstudenterna beskri-
ver kring ”bra” och ”dåliga” lärare är sammanflätad med problematiken 
kring att ha ”tur” eller ”otur”. Då en lärarstudent inte på förhand vet vad 
ett erbjudande innebär för honom eller henne gäller det att, som Andrea 
säger, ”ha tur”. Har en lärarstudent otur, däremot, kan det bli som Jenny 
säger, ”jättekomplicerat”: 

Min vfu-lärare anser sig inte vara min vfu-lärare och dess-
utom har han inte mina ämnen. Vi förstår varann inte över-
huvudtaget, för han har en helt annan pedagogisk syn än 
jag. Det är klart att jag är lite besviken, att det inte funkar 
så bra. För mig blir det ju inte en sån jättebra vfu, förutom 
att jag får lov att ta hand om mig själv, ta ansvar och bemö-
ta människor, så jag lär mig väl nåt också, men det hade ju 
varit skönt att få lite stöd. Man är ju inte så kaxig när man 
är ute första gången.



124

”Det hade varit skönt att få lite stöd”, säger Jenny. Hon beskriver sin 
vfu-lärare som en person hon inte får kontakt med. De möts flera gånger 
varje dag och samtidigt möts de inte. Man skulle kunna säga att Jenny 
befinner sig i en situation som hon försöker förstå. En situation utmärks 
av att ”[m]an står mitt i den, man har redan hamnat i den situation, som 
aldrig helt kan klargöras” (Gadamer 1960/1997, s 149). Jenny är på vfu, 
och i den situationen är vfu-läraren en person som hon förväntar sig ska 
stödja henne. Samtidigt är hon och vfu-läraren två personer, som enligt 
Jenny, ”inte förstår varandra över huvudtaget”. De har varken samma un-
dervisningsämnen eller samma pedagogiska syn. Annorlunda uttryckt, de 
har inte en gemensam förståelsehorisont. Det stöd Jenny efterlyser skulle 
kunna vara att vfu-läraren försatte sig i Jennys situation. Det innebär inte 
samtal för att komma överens om ”hur det är egentligen”, utan snarare 
samtal som gör det möjligt för Jenny och Jennys vfu-lärare att lära känna 
varandras horisonter.

Sammanfattning – marknadsmässighet som erbjudanden
I högskolelärares, vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd 
erfarenhet framträder temat om livsvärlden som intentional värld vid lä-
rosätet Marknaden i den figur jag betecknar lärarutbildning mellan sär-
hållande och ömsesidigt beroende. Ett dominerande drag i högskolelärares 
beskrivningar är att de erbjuder lärarstudenter och vfu-lärare teoretiska 
verktyg som en implicit del av en ”bättre” skola. Samtidigt möts de av 
frågor och deras vetenskapligt grundade erbjudanden ifrågasätts av både 
lärarstudenter och vfu-lärare. Ett marknadsmässigt institutionellt sam-
manhang tar gestalt då högskolelärare besvarar frågorna med praktiska 
exempel till lärarstudenterna och med samarbetsförslag till vfu-lärarna. 
Vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet domineras av en bild av skol-
verkligheten, som innefattar allt som inte högskolan kan erbjuda. Det inne-
bär allt från undervisning till studievägledning. Lärarstudenter som har 
”rätt” inställning är alltid välkomna dit. Lärarutbildningsmarknaden tar 
gestalt i vfu-lärares möte med lärarstudenter. Det är ett möte som inne-
bär att vfu-lärares båda uppgifter som vfu-lärare och lärare synliggörs 
och sammanflätas i klassrummet. Ett dominerande drag i lärarstudenters 
beskrivningar av levd erfarenhet är lärarstudenter som gör personliga val 
bland högskolelärares och vfu-lärares erbjudanden. Från att i början av 
utbildningen se olika erbjudanden som ”bra” eller ”dåliga” lär sig lärar-
studenter att rikta uppmärksamheten mot erbjudanden som passar deras 
personliga lärargestalt. Samtidigt begränsas deras valmöjligheter av att 
vad som erbjuds inte alltid är vad det verkar vara. Ett marknadsmässigt 
institutionellt sammanhang gestaltas i lärarstudenters frågor om vad som 
erbjuds och vad olika erbjudanden innehåller. 
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Om livsvärlden som intentional värld – analyserande 
sammanfattning
Då livsvärlden tematiseras som intentional värld framträder fenomenet 
lärarutbildning mellan aktör och institutionellt sammanhang. Livsvärlden 
som intentional värld är en värld där vi medvetet erfar det vi uppmärk-
sammar. Det innebär att aktörerna riktar sitt medvetande mot ”saker” i 
världen och att ”sakerna” erfars som något av någon. En implikation av 
det institutionella sammanhanget är att innebörden av fenomenet lärar-
utbildning framträder i aktörers handlingar inom de traditioner, föreställ-
ningar och kulturer som gestaltar det övergripande institutionella sam-
manhanget. Det innebär att aktörernas handlingar gestaltar innebörden av 
fenomenet lärarutbildning, så som den framträder i rörelsen mellan aktör 
och institutionellt sammanhang. Den forskningsfråga som besvarats i ka-
pitlet är frågan: Vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning gestaltas 
i lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och 
högskola, då livsvärlden tematiseras som intentional värld? De innebörder 
som framträder är enhetlighet, förebildlighet och marknadsmässighet och 
de gestaltas mellan individualitet och gemensamhet (lärosätet Enheten), 
mellan reproduktion och transformation (lärosätet Förebilden) och mel-
lan särhållande och ömsesidigt beroende (lärosätet Marknaden). Följande 
framställning förtydligar och preciserar denna slutsats.

Enhetlighet framträder mellan individualitet och gemensamhet.
Vid lärosätet Enheten innebär lärarutbildning mellan aktör och institutio-
nellt sammanhang att högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter rör sig 
i ett mellanrum vars dominerande innebörd är enhetlighet. Högskolelä-
rare rör sig mellan individuella gestaltningar av uppgiften som högskole-
lärare och en kollektiv högskolegestalt. De gestaltar enhetlighet i samar-
bete med varandra, med vfu-lärare och med lärarstudenter. Det innebär 
att högskolelärare i mötet med vfu-lärare och lärarstudenter synliggör det 
gemensamma sammanhanget, samtidigt som de gestaltar lärarutbildning 
på ett personligt sätt. Vfu-lärare rör sig mellan individuella gestaltningar 
av uppgiften som vfu-lärare och en kollektiv vfu-skolegestalt. Lärare som 
utbildats till vfu-lärare gör det enhetliga institutionella sammanhanget 
synligt i vfu-skolan, där det framträder som figur mot bakgrund av sam-
manhanget skola. Det innebär att vfu-lärare främmandegör det bekanta 
sammanhanget skola samtidigt som det obekanta gemensamma samman-
hanget görs bekant. Lärarstudenter rör sig mellan individuella gestaltning-
ar av uppgiften som lärarstudent och en kollektiv lärarutbildningsgestalt. 
I lärarstudenters möte med enhetlighet på högskola och vfu-skola ses de 
sammanhang de befinner sig i som ett gemensamt sammanhang. Det re-
dan bekanta ger sig till känna, då både högskola och vfu-skola framträder 
som ”skolan”, samtidigt som ”skolan” främmandegörs från lärarstuden-
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ters synvinkel som blivande lärare. I rörelsen mellan högskola och vfu-
skola tillägnar de sig en horisont från vilken enhetlighet tar gestalt mellan 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter.

Förebildlighet framträder mellan reproduktion och transformation.
Vid lärosätet Förebilden innebär lärarutbildning mellan aktör och insti-
tutionellt sammanhang att högskolelärare, vfu-lärare och lärarstuden-
ter rör sig i ett mellanrum vars dominerande innebörd är förebildlighet. 
Högskolelärare rör sig mellan kunskap som förebildliga exempel och en 
gemensam kunskapsgrund. Med ambitionen att fläta samman tidigare lä-
rarutbildningars kunskapsgrund med den nuvarande riktar högskolelära-
re uppmärksamheten mot förebildlighet i planering och genomförande av 
undervisning. Fenomenet lärarutbildning framträder som förebildlighet då 
lärarkunskaper gestaltas av både högskolelärare och vfu-lärare i ett levande 
nu. Vfu-lärare rör sig mellan lärares förebildliga undervisningspraktik och 
vfu-lärares gemensamma skolpraxis. Vfu-lärare finns i ett bekant skolsam-
manhang där de som lärare förebildligt gestaltar kunskaper som lärarkun-
skaper. Samtidigt flätas bekanta lärarkunskaper och ett obekant förebildligt 
institutionellt sammanhang samman i vfu-lärares gemensamma skolpraxis 
som vfu-lärare, då de riktar uppmärksamheten mot lärarstudenter som bli-
vande lärare. Lärarstudenter rör sig mellan kunskaper och lärarkunska-
per. Lärarstudenter riktar uppmärksamheten mot kunskaper som möjliga 
lärarkunskaper. Med högskolelärare och vfu-lärare som förebilder lär de 
sig bedöma vilka kunskaper som kan transformeras till lärarkunskaper. 
På högskolan ”samlar” de möjliga lärarkunskaper som tips och övningar 
och på vfu-skolan gestaltar de lärarkunskaper i handling. Rörelsen mellan 
obekanta kunskaper och bekanta lärarkunskaper gestaltas i möten med 
förebildliga högskolelärare och vfu-lärare. 

Marknadsmässighet framträder mellan särhållande och ömsesidigt beroende.
Vid lärosätet Marknaden innebär lärarutbildning mellan aktör och insti-
tutionellt sammanhang att högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter 
rör sig i ett mellanrum vars dominerande innebörd är marknadsmässighet. 
Högskolelärare rör sig mellan en personlig vetenskapsgrund och en kol-
lektiv skolgestalt. De riktar uppmärksamheten mot det marknadsmässiga 
institutionella sammanhanget som en gemensam marknad med en veten-
skaplig grund. I mötet med vfu-lärare och lärarstudenter, erbjuder högsko-
lelärare teoretiska verktyg enligt gällande marknadsmässiga villkor. Vfu-
lärare rör sig mellan uppgiften som lärare och uppgiften som vfu-lärare. 
Vfu-lärare är lärare inom en lärarutbildningsmarknad, som innebär att de 
både undervisar elever och lärarstudenter. I mötet med lärarstudenter flätas 
det bekanta skolsammanhanget och det obekanta högskolesammanhanget 
samman i vfu-lärares erbjudanden om att dela med sig av kunskaper och 
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erfarenheter. Lärarstudenter beskriver lärarutbildning som en marknad, 
där de har tillgång till både högskolelärares och vfu-lärares erbjudanden. 
Det innebär att lärarstudenter ”väljer” sin lärarutbildning, samtidigt som 
deras valmöjligheter begränsas av erbjudanden som de inte känner igen. 
Lärarstudenter rör sig inom ett marknadsmässigt sammanhang, som inne-
fattar högskola och vfu-skola. Utbudet på marknaden gestaltas på hög-
skolan av kurslitteratur, prov och betyg och på vfu-skolan av lärare och 
elever. De båda sammanhangen sammanflätas i lärarstudenters rörelse 
mellan högskola och skola. I rörelsen riktar lärarstudenter uppmärksam-
heten mot sig själva som (blivande) lärare, och lärarutbildningsmarkna-
den framträder utifrån de ”saker” de uppmärksammar. 
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Kapitel 6

Lärarutbildning mellan aktör och  
uppgift – om livsvärlden som levd värld 

I föreliggande resultatkapitel framträder fenomenet lärarutbildning mellan 
aktör och uppgift. Det innebär att högskolelärare, vfu-lärare och lärarstu-
denter som aktörer gestaltar sin uppgift inom det institutionella samman-
hanget lärarutbildning. Det grundläggande antagande som tematiseras i 
kapitlet är antagandet om livsvärlden som levd värld, där intresset riktas 
mot fenomenet lärarutbildning som levd lärarutbildning. Lärarutbildning 
levs då aktörer erfar, beskriver och tolkar sin uppgift som lärare eller stu-
derande inom lärarutbildning. Frågan vilka innebörder av fenomenet lä-
rarutbildning gestaltas i lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd 
erfarenhet i skola och högskola, då livsvärlden tematiseras som levd värld 
riktar uppmärksamheten mot den levda erfarenhetens mening. 

En utgångspunkt i kapitlet är att personlig erfarenhet innefattas i kol-
lektiv erfarenhet, samtidigt som kollektiv erfarenhet överskrider personlig 
erfarenhet. Erfarenhet kan förstås som ett erfarenhetsrum där nuet fram-
träder mot bakgrund av en historisk horisont och samtidigt föregriper det 
kommande (Gadamer 1960/2004, s 299–306, Koselleck 1979/2004, s 53–
85). Gadamer (1960/2004) utgår från begreppet hermeneutisk situation, 
för att beskriva innebörden av verkningshistoria som sammanflätad med 
oss själva och den situation vi befinner oss i. Att befinna sig i en situation 
innebär att situationen är vad som avgränsar den möjliga synvinkeln. Mer 
konkret, tematiseringen av den levda världen belyser aktörens uppgift så 
som den framträder i den situation aktören befinner sig, som högskolelä-
rare, vfu-lärare och lärarstudent. Samtidigt innefattar varje situation både 
personlig och kollektiv erfarenhet genom förståelsen av verkningshistorien 
som ständigt närvarande. 

Fenomenet lärarutbildning framträder i individuella manliga och kvinn-
liga aktörers gestaltning av sin uppgift i situationen som högskolelärare, 
vfu-lärare och lärarstudent. Då denna situation betraktas som en her-
meneutisk situation synliggörs en förståelse av verkningshistorien som 
verksam, oavsett om individen är medveten om detta eller inte. Den kol-
lektiva erfarenheten är med andra ord sammanflätad med den personli-
ga erfarenheten genom verkningshistorien. Det är den som ”i förväg har 
bestämt både vad som framstår för oss som värt att ifrågasätta och vad 
som kommer att framträda som studieobjekt” (Gadamer 1960/2004, s 
300, min översättning).1 
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Lärarutbildning mellan den personliga och den kollektiva 
lärargestalten – om högskolelärares gestalter
De högskolelärare, vars beskrivningar av levd erfarenhet ligger till grund 
för föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning med inriktning 
mot tidigare år och inriktning mot senare år. Det innebär att beteckningen 
högskolelärare (i bestämd form högskolelärarna) innefattar både lärare 
som antingen undervisar inom inriktningsområdet eller det allmänna ut-
bildningsområdet och lärare som både undervisar inom inriktningsområ-
det och det allmänna utbildningsområdet (se Bilaga 7a). Temat om den 
levda världen framträder i högskolelärares beskrivningar av levd erfaren-
het i en figur som jag betecknar lärarutbildning mellan den personliga och 
den kollektiva lärargestalten. Figuren innebär att högskolelärare lever sin 
personliga lärarutbildning i en situation vars synvinkel avgränsas av den 
gemensamma uppgiften som högskolelärare. 

Högskolelärares personliga och kollektiva gestalter och den innebörd 
av fenomenet lärarutbildning som formas mellan dem redovisas nedan i 
två avsnitt. ”Om högskolelärares personliga gestalter” utgår från beskriv-
ningar som riktar uppmärksamheten mot högskolelärares personliga er-
farenhet, medan ”om högskolelärares kollektiva gestalt” är grundad i be-
skrivningar som synliggör den kollektiva erfarenheten. 

”Ja, det är viktigt tycker jag” – om högskolelärares personliga gestalter
När de högskolelärare jag mött under studiens gång beskriver levd er-
farenhet med utgångspunkt i direkt, personlig erfarenhet framträder fe-
nomenet lärarutbildning mellan högskolelärares personliga erfarenheter 
och uppgiften som högskolelärare. Ett dominerande drag i beskrivning-
arna är att personliga erfarenheter av lärarutbildning och läraryrke riktar 
uppmärksamheten mot uppgiften som högskolelärare. I beskrivningar av 
personliga erfarenheter av uppgiften som högskolelärare, framträder ett 
personligt erbjudande riktat till lärarstudenter. ”Jag vill inspirera” (Anja), 
”jag försöker vara en förebild” (Irja), ”jag har en oerhörd erfarenhetsbank 
att ta ur för att belysa den problematik som man kan ställas inför [som 
lärare]” (Helena) är några exempel. Högskolelärares personliga erfaren-
het förefaller vara grunden för hur de utformar sin undervisning. Einar 
beskriver sin uppgift: 

Det viktigaste är att lärarstudenterna får bort skräcken för 
ämnet. Dom ska våga pröva och när de gör det blir det 
mycket roligare. Sen gör det inte så mycket om det blir inte 
fungerar fullt ut. Då är det bara att pröva igen och jobba vi-
dare. Det är det som jag vill att dom ska förstå, att dom ska 
pröva själva. Det finns ingenting som alltid är svårt, samti-
digt är allting svårt när du känner att du inte kan. Men om 
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man vågar fråga och testa, då kan det bli roligt och det är 
där som jag tror att jag är rätt bra på att få det intressant. 
Jag försöker få det lite lustbetonat, visar att det inte är far-
ligt att göra försök och jag spelar lite teater ibland. Det är 
det jag försöker få dom till, att våga och att tycka att det är 
roligt. Lyckas man med att få dom att själva vilja göra för-
sök, då har man lyckats.

I Einars beskrivning av uppgiften som högskolelärare framträder person-
lig erfarenhet som en möjlig erfarenhet för andra människor. Det betyder 
att Einar gestaltar sin erfarenhet som en erfarenhet andra människor också 
har gjort eller skulle kunna ha gjort. Under de deltagande observationer jag 
genomförde i sammanhanget undervisning (se Bilaga 1–3) fann jag att hög-
skolelärarna delade med sig av sin personliga erfarenhet till lärarstudenterna 
genom att berätta om händelser de varit med om, eller insikter som de fått, 
antingen under utbildningstiden eller som lärare. Oavsett undervisnings-
ämne fick jag intrycket att det som berättades tjänade som exempel på vad 
lärare kan råka ut för och vad lärare måste kunna klara av. Ett gemensamt 
drag i högskolelärarnas beskrivningar av levd erfarenhet är att samman-
hanget undervisning innebär en möjlighet för högskolelärare att inspirera 
lärarstudenter att utforma ett personligt sätt att undervisa och vara lärare. 
Högskolelärare beskriver hur de bidrar till lärarstudenters erfarenheter då 
de berättar om vad de själva lärt av erfarenheten, samtidigt som de påpekar 
att det är angeläget att lärarstudenter gör sina egna erfarenheter. Högskole-
lärares personliga gestalter ska sålunda inte ses som förebildliga i meningen 
att de grundas i en föreställning om lärarrollen som opersonlig och på för-
hand given. Helena beskriver uppgiften som högskolelärare:

Det lärarstudenterna bör få på lärarutbildningen är ju kun-
skaper om olika perspektiv och olika teorier om lärande 
och kunskap. Sen får dom forma vad som passar utifrån 
deras egen person så att det passar dem som individer. Det 
är viktigt att förmedla till lärarstudenterna, att det inte går 
att ta nån annans koncept, för då blir inte jag som vuxen 
trovärdig mot mina elever. Det måste kännas att det jag gör 
är nånting som jag känner mig trygg med. Det är viktigt att 
jag som lärare vet varför jag gör si eller så, och det försöker 
jag förmedla till lärarstudenterna, att det dom ska få på lä-
rarutbildningen är att kunna bygga upp argument för och 
motivera varför dom gör på det ena eller andra sättet. Det 
är det som lärarutbildning på nåt vis ska ge dom, sen måste 
dom själva forma sin lärarroll.
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Min tolkning av Helenas beskrivning är att högskolelärare kan bidra till 
att lärarstudenter blir personliga lärare. Lärarstudenter blir inte lärare ge-
nom att överta andra lärares erfarenheter. Däremot kan högskolelärares 
och lärarstudenters horisonter mötas och världen därigenom anta en an-
nan gestalt. Mötet mellan högskolelärare och lärarstudent blir med andra 
ord en möjlig ny erfarenhet (Gadamer 1960/2004). Under de deltagande 
observationer jag genomförde i undervisningssammanhang, kom jag att 
förstå utsagor som ”nu ska vi träna på det ni behöver som lärare”(Anja), 
”det här går inte i skolan, så här kan ni göra i stället” (Einar) och ”det 
här måste man hålla koll på som lärare” (Olle) som uttryck för högsko-
lelärares ambition att inspirera kollektivet lärarstudenter till personliga 
gestaltningar av uppgiften som lärare. En iakttagelse som jag gjort i detta 
sammanhang är att vikten av en personlig gestaltning poängteras av både 
manliga och kvinnliga högskolelärare. De förefaller förhålla sig till sin 
personliga gestalt som ”lärare” snarare än som man eller kvinna, och de 
lärarstudenter som högskolelärare riktar sin uppmärksamhet mot fram-
träder i deras beskrivningar som könsneutralt kollektiv.

Ett återkommande inslag i högskolelärares beskrivningar av levd erfa-
renhet är att högskolelärare lever sin personliga lärarutbildning i en gemen-
sam situation. Högskolelärares personliga gestalt förefaller ha sin grund i 
vad högskolelärare tror på, tycker, och känner är lärarutbildningens me-
ning. Den del av grunden som utgörs av officiella styrdokument beskrivs 
som ”vi har en grund som vi håller oss till” (Agnes), ”kursplanerna och 
den litteratur som står på kursplanen” (Helena), ”högskolans uppdrag” 
(Örjan). Oavsett hur högskolelärarna benämner styrdokumenten beskriver 
de dem som sammanflätade med sin personliga gestalt. Det innebär, med 
högskolelärarnas ord, att de kan tolkas. Örjan beskriver sin lärargestalt:

Jag är bra på att skapa en god stämning. Det tycker jag har 
varit min styrka som lärare i skolan tidigare också, en för-
måga att skapa en god stämning, att väcka lusten. Jag vet 
inte om det är något jag lärt mig eller om det är nån sorts 
talang, men det jag alltid tänker på det är att tillåta mig att 
vara personlig, jag tror man vinner på det. Jag ägnar myck-
et tid åt att prata med lärarstudenterna om vad det hela går 
ut på, varför vi sitter här, så att vi inte tar det för givet. Ja, 
det är viktigt, tycker jag, och så att man är sig själv, att man 
är avslappnad, att inte försöker träda in i nån roll som inte 
stämmer med den man är.

Örjan berättar att han är bra på att skapa god stämning och att han til-
låter sig att vara personlig. Det är den personliga erfarenheten av möten 
med elever och studenter som ger riktning till hans gestaltning av uppgif-
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ten som högskolelärare. Med Merleau-Ponty kan man säga att den per-
sonliga gestalt Örjan beskriver uttrycker den värld han känner igen och 
som är meningsfull för honom. Merleau-Ponty skriver att världen inte är 
vad jag tänker utan världen är den värld jag lever. Det är i mötet mellan 
den levande kroppen och världen som världen får mening. Medvetandet 
är sålunda inte i grunden ”ett ’jag tänker att’ utan ett ’jag kan’” (Merleau-
Ponty 1945/1997, s 100). 

”Vi lärare hjälps åt” – om högskolelärares kollektiva gestalt
När de högskolelärare som deltagit i studien beskriver levd erfarenhet med 
fokus på kollektiv erfarenhet gestaltas lärarutbildning mellan högskole-
lärares kollektiva gestalt och uppgiften som högskolelärare. Ett domine-
rande drag i beskrivningarna är att (vi) högskolelärare har ett gemensamt 
ansvar för att utbilda lärarstudenter till lärare. Det innebär att högsko-
lelärare samarbetar i arbetslag, där gemensamma frågor avhandlas. Det 
gäller frågor om ”samarbete mellan oss lärare” (Agnes), ”hur vi såg på 
den [muntliga tentan], vilka frågor vi kunde tänka oss att använda och 
hur vi skulle bedöma” (Örjan), ”att stämma av så att vi inte gör samma 
saker och vi försöker ta ämnena så att dom passar ihop” (Einar). Högsko-
lelärarnas beskrivningar av levd erfarenhet innefattar både den kollektiva 
erfarenheten av uppgiften som högskolelärare inom lärarutbildning och 
ett utbyte av personliga erfarenheter. Ann-Catrin beskriver sin erfarenhet 
av att ingå i ett arbetslag:

Den kursen jag undervisar i nu har genomförts flera gånger 
tidigare, så det är klart att det finns ramar som kursledningen 
satt upp, men det är ändå inte så fast att jag inte kan vara 
med och påverka innehållet och så. Vi har ju arbetslagsmö-
ten med jämna mellanrum. Då planerar vi tillsammans och 
samtidigt gör vi inte det. Ja, det blir ju tyvärr, kanske, mycket 
organisation, gemensamma frågor, praktiska saker som ska 
stämmas av. Man kan säga att vi planerar innehållet tillsam-
mans men att det sen är upp till mig vad jag gör av det i min 
undervisning, förutom när vi kör projekt tillsammans. Då 
planerar vi tillsammans, och det är jättespännande verkli-
gen, där jobbar vi med våra egna ämnen men försöker att få 
studenterna att se helheten och se övergripande möjligheter 
mellan ämnen och så.

Jag menar att Ann-Catrins beskrivning av arbetet i arbetslag visar på den 
levda världen som gemensam värld. Det betyder att den levda världen är 
en öppen värld som vi får tillgång till genom den levda kroppen (Macann 
1993, s 191–192). Arbetslaget framträder som den gemensamma situation 
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utifrån vilken jag och (den) andra finns i världen för varandra. Ann-Catrin 
beskriver hur arbetslaget planerar och diskuterar. Kommunikationen mel-
lan lärarna kan ses som ett uttryck för mening som gestaltad, eller med 
Merleau-Pontys språkbruk, den inkarnerade meningen. Merleau-Ponty 
skriver att en gemensam grund mellan människor konstitueras i dialogen. 
Den innebär att mina och den andras tankar sammanflätas, att ”my words 
and those of my interlocutor are called forth by the state of the discus-
sion, and they are inserted into a shared operation of which neither of us 
is the creator” (Merleau-Ponty 1945/1962, s 413). 

Ett gemensamt drag i högskolelärarnas beskrivningar av levd erfaren-
het är att arbetslagsarbetet förbereder högskolelärare för uppgiften som 
gestaltare av högskolan. Det kan innebära att högskolelärarna deltar i oli-
ka sammanhang där ”studenterna kan säga vad de tycker” (Irja), ”vi får 
närmare kontakt med skolan och kommunen” (Ingegerd), ”vi bjuder in 
lärare och går igenom det här tänket” (Olle). Högskolelärares personliga 
utformning av undervisning kan ses som en gestaltning av en gemensam 
situation, där det personliga inordnas i en kollektiv form. Vad uppgiften 
förefaller gälla är att införliva lärarstudenter och vfu-lärare i högskolelä-
rares levda lärarutbildning. Under den empiriska studiens gång deltog jag 
i två arbetslagsmöten på två högskolor (se Bilaga 1, 2). Där diskuterades 
bland annat arbetsuppgifter som bedömning och examination. Den över-
gripande fråga som ställdes var hur högskolelärarnas personliga gestalter 
skulle kunna förankras i en gemensam grund. Samtliga i arbetslagen fö-
reföll överens om att olika personliga gestaltningar av examination var 
värdefulla, då de sågs som något som kunde vidga lärarstudenternas erfa-
renhetshorisont. Samtidigt innebär examination ett krav på en gemensam 
bedömningsgrund. Därmed kan också de händelser som grundas i personlig 
erfarenhet förstås som en kollektiv angelägenhet. Agnes berättar om den 
gemensamma uppgiften som högskolelärare:

Det finns en jargong och många som tycker att teorier och 
så, det är flummigt. Då gäller det att visa att det vi gör här 
på högskolan och det dom möter i skolan hör ihop. Vi hög-
skolelärare måste hjälpa dom att koppla ihop det. Jag tror 
att det ligger väldigt mycket i lärarutbildningen att vi måste 
koppla det så att lärarstudenterna ser vad dom ska ha det till. 
Annars tror dom att det är bara flum. Det hör dom ju också 
från lärarna i skolan ibland, att lärarna också säger, teorier, 
javisst, men nu är vi i skolan. Samtidigt är det många lärare 
som stöttar oss och som själva har börjat läsa fortbildnings-
kurser för att utveckla sig och vidareutbilda sig. Vi har ju 
många flera nya lärare som har dom här tankarna från sin 
utbildning, äldre lärare har inte det.
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Agnes beskriver en problematik som innebär att högskolelärares gemen-
samma grund sätts på spel. Det förefaller som om både lärarstudenter och 
vfu-lärare ifrågasätter högskolelärarnas kollektiva gestalt. Samtidigt sä-
ger Agnes att det är högskolelärares uppgift att visa på en gemensam me-
ning. Allt jag vet om världen, skriver Merleau-Ponty, vet jag utifrån min 
synvinkel i världen, eller med andra ord, den levda världen (fr. le monde 
vecu) (Merleau-Ponty 1945, s ii–v). Jag menar, att det tvivel som Agnes be-
skriver kan ses som ett uttryck för lärarstudenters och lärares levda värld 
som skild från högskolelärares levda värld. Vad jag inte kan se, eller med 
andra ord, det som förblir dolt för mig i min synvinkel, har ingen mening 
för mig. De ”nya” lärare som Agnes beskriver kan sägas ha förvärvat en 
i Gadamers mening ny horisont, som gör det möjligt för dem att se värl-
den från en synvinkel som de delar med högskolelärare. 

Frågan om en gemensam pedagogisk problematik återkommer i hög-
skolelärares beskrivningar av levd erfarenhet. Den innebär att högsko-
lelärare ska få lärarstudenter att se att ”det dom är med om [på vfun] 
går att koppla till nån form av teorier” (Helena), ”dom ska kunna mer 
än bara själva ämnet” (Einar), ”man kan se saker och ting på olika sätt, 
få olika perspektiv och infallsvinklar på frågeställningar och litteratur” 
(Ingegerd). Det förefaller som om högskolelärare gemensamt tar sig an 
den pedagogiska problematiken. Med arbetslagsarbete, diskussioner och 
erfarenhetsutbyten skapas en gemensam grund som kommer till uttryck 
i lärarnas personliga gestalter. Högskolelärare som kollektiv gestalt syn-
liggörs då lärarstudenter och vfu-lärare ifrågasätter ”högskolans” lärar-
utbildning, medan högskolelärare som personliga gestalter framträder då 
de ställs mot varandra i frågor som kräver ett gemensamt beslut eller håll-
ning. Örjan beskriver problematiken kring högskolelärare som personlig 
lärare och som del av ett kollektiv:

Det finns en allmän hållning och det finns ramar för arbets-
laget. Ibland kan man väl uppleva att det finns lärare som går 
utanför dom, som gör nåt annat än vi kommit överens om. 
Det finns stora variationer både när det gäller hur vi utfor-
mar vår undervisning och hur vi förhåller oss till innehållet. 
Samtidigt är det inget som är problematiskt så länge vi har 
en överenskommelse, att vi lärare hjälps åt med att bedöma 
studenters prestationer och att vi ställer ungefär lika krav.

Örjan beskriver uppgiften som högskolelärare. Den innebär att personligt 
gestalta sin uppgift och samtidigt befinna sig i en gemensam situation. I 
mötet mellan högskolelärares personliga tolkningar och den gemensamma 
hållningen sätts uppgiften på spel. Den levda världen tar gestalt i möten 
mellan människor. I den levda världen sammanflätas människors olika 
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synvinklar med varandra och människor blir varandras medarbetare (fr. 
collaborateurs) (Merleau-Ponty 1945, s 398–419). Vi människor erfar 
den levda världen som den framträder med den levda kropp, i det levda 
rum och den levda tid ”jag” känner. Samtidigt kan det gemensamma ald-
rig vara identiskt för olika människor. Människor ser världen på skilda 
sätt därför att våra olika erfarenheter innebär att världen framträder ur 
olika synvinklar. 

Sammanfattning – högskolelärares situation
Då högskolelärare beskriver levd erfarenhet framträder temat om livsvärl-
den som levd värld i den figur jag betecknar lärarutbildning mellan den 
personliga och den kollektiva gestalten. Den innebär att högskolelärare 
lever lärarutbildning mellan en personlig gestaltning av lärarutbildning 
och en gemensam situation. I den personliga lärargestalten framträder fe-
nomenet lärarutbildning mellan personlig erfarenhet och uppgiften som 
högskolelärare. Ett dominerande drag i beskrivningarna är att personlig 
erfarenhet riktar uppmärksamheten mot uppgiften som högskolelärare. 
Samtidigt förankras den personliga lärargestalten i en gemensam grund 
mellan högskolelärares kollektiva erfarenhet och uppgiften som högsko-
lelärare. Ett dominerande drag är att högskolelärares uppgift innebär en 
gemensam situation som gestaltas i samarbetet högskolelärare emellan.
 
Lärarutbildning mellan den personliga och den strategiska 
lärargestalten – om vfulärares gestalter
De vfu-lärare, vars beskrivningar av levd erfarenhet ligger till grund för 
föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning med inriktning mot 
tidigare år och inriktning mot senare år. Beteckningen vfu-lärare (i bestämd 
form vfu-lärarna) avser de lärare i skolan som i någon mening deltar i 
lärarutbildning. Den innefattar vfu-lärare som undervisar i en eller flera 
årskurser i grundskolan från år ett till år nio (se Bilaga 8a). Temat om den 
levda världen framträder i vfu-lärarnas beskrivningar av levd erfarenhet i 
en figur som jag betecknar lärarutbildning mellan den personliga och den 
strategiska lärargestalten. Figuren innebär att vfu-lärare lever sin person-
liga lärarutbildning i en situation vars synvinkel avgränsas av högskolans 
ramar för lärarutbildning.

Vfu-lärares personliga och strategiska gestalter och den innebörd av fe-
nomenet lärarutbildning som formas mellan dem redovisas nedan i två av-
snitt. ”Om vfu-lärares personliga gestalter” utgår från beskrivningar som 
riktar uppmärksamheten mot vfu-lärares personliga erfarenhet, medan 
”om vfu-lärares strategiska gestalt” är grundat i beskrivningar som syn-
liggör den kollektiva erfarenheten.
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”Jag utgår nog alltid från mig själv” – om vfulärares personliga gestalter 
När de vfu-lärare jag mött under studiens gång beskriver levd erfarenhet 
med utgångspunkt i personlig erfarenhet gestaltas fenomenet lärarutbild-
ning mellan vfu-lärares personliga gestalter och uppgiften som vfu-lärare. 
Ett dominerande drag i beskrivningarna är att personlig erfarenhet riktar 
lärares uppmärksamhet mot uppgiften som vfu-lärare. Riktningen anges 
av människor vfu-lärare mött: ”jag hade en handledare, det är väl den er-
farenheten jag bär med mig mest” (Evert), utbildningen till lärare: ”jag vet 
att det är oerhört jobbigt att komma som student från högskolan” (Anna) 
eller det vardagliga lärararbetet: ”dom sitter ju inte bara där och lyssnar 
utan dom kan ju ofta vara med och hjälpa till” (Eva). Vfu-lärare beskriver 
sina erfarenheter av att bli och vara lärare och med personlig erfarenhet 
som grund berättar de varför de som vfu-lärare gör som de gör och tycker 
som de tycker. Det förefaller som om vfu-lärare särskiljer sin personliga 
gestaltning av uppgiften som vfu-lärare från högskolans formulering av 
uppgiften som vfu-lärare, när den inte stämmer överens med den person-
liga erfarenheten. Ann beskriver sin personliga gestalt:

Lärarstudenterna är ibland här i flera veckor utan att ha nåt 
krav på sig [från högskolan] att ha en endaste minut lek-
tion. Det tycker jag är för bedrövligt. Jag vet ju själv att ju 
snabbare man kommer ut och får pröva på att undervisa, 
ju mer lär man sig. Om jag går till mig själv, om jag var ute 
på praktik, då är det är ju att hålla på med barn i undervis-
ning, som jag vill ha praktik i. Så jag brukar uppmana dom 
att ha så många lektioner som möjligt. Det spelar ingen roll 
om det barkar åt skogen, för man lär sig av det också. Så 
pröva, pröva, pröva, det tycker jag att lärarstudenterna ska 
göra när dom är ute i skolan.

Ann beskriver hur lärarstudenter blir lärare utifrån sin horisont som vfu-
lärare. Man skulle kunna säga att hon ger uttryck för sin unika livsvärld 
i den gemensamma världen. Jag menar att vad Ann beskriver har att göra 
med kommunikation mellan människor. Merleau-Ponty (1945) skriver att 
om kommunikationen mellan två människor avbryts kommer de att förbli 
i sina skilda livsvärldar, som ”två personer som spelar schack med var-
andra på två bräden åtskilda av en sträcka på hundra kilometer” (s 410, 
min översättning).2 De spelar i en mening schack med varandra, samtidigt 
kan de inte kommunicera med varandra. I sammanhanget lärarutbildning 
innebär det att vfu-lärares, högskolelärares och lärarstudenters situation 
avgränsas av ett gemensamt sammanhang, samtidigt som den lärarutbild-
ning de gestaltar som aktörer framträder som meningsfull, primärt uti-
från en personlig synvinkel. Men på samma sätt som schackspelarna kan 
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återupprätta kommunikationen, till exempel via telefon, kan vfu-lärare 
förändra sin personliga gestalt genom att lära känna den andres horisont. 
Ett gemensamt drag i vfu-lärarnas beskrivningar är att vfu-lärare gestal-
tar sin uppgift i samspel med lärarstudenter. Det innebär i sammanhanget 
undervisning att ”inte vara för snabb att säga att si och så ska det vara, 
utan ge dom tid att själva reflektera” (Ingrid), ”man försöker ta ner det 
här [att undervisa] på ett normalt plan, uppmuntra dom att göra som dom 
känner och att vi diskuterar efteråt” (Stina), ”dom planerar efter nån idé 
som vi har pratat om innan och sen pratar vi om hur man kan göra, vad 
man vinner på att göra det ena före det andra” (Ulf). Min tolkning uti-
från den empiriska huvudstudien är att samspelet mellan vfu-lärare och 
lärarstudenter grundläggs då vfu-lärare inordnar ”sina” lärarstudenter i 
sin situation och på så vis etablerar en gemensam synvinkel. 

Människor som befinner sig i en skola är inte där av en tillfällighet. Barn 
och ungdomar finns i skolan som elever, medan vuxna antingen är lärare, 
rektorer eller så kallad övrig personal. Som besökare, är man någons be-
sökare. De vfu-lärare jag mötte under studien berättade att de brukade 
ta med sig sina lärarstudenter på rundtur i skolan och presentera dem för 
elever och kollegor. De menade att en viktig del av deras uppgift som vfu-
lärare var att se till att lärare och elever blev bekanta med lärarstudenter-
na, och att lärarstudenterna blev bekanta med andra lärare. Jag blev, på 
samma sätt som lärarstudenterna, presenterad av ”min” vfu-lärare och 
jag upptäckte snart att jag också, på samma sätt som jag noterat att lä-
rarstudenter gjorde, presenterade mig med referens till ”min” vfu-lärare. 
Samspelet som uppstår mellan vfu-lärare och lärarstudent gestaltas mellan 
vfu-lärares personliga gestalt och uppgiften som vfu-lärare. Annorlunda 
uttryckt, lärare blir vfu-lärare då deras situation innefattar lärarstudenter. 
Anna beskriver sin situation:

När dom kommer till skolan brukar jag förse dom med mitt 
schema och så berättar jag hur dom ska läsa det. Det är inte 
alltid så lätt, vissa veckor ska vissa lektioner strykas och så. 
Jag tar med dom på en tur i skolan när jag är rastvakt, så att 
dom lär sig hitta. Sen är det ju klassrummet. Där försöker 
jag så fort som möjligt att få dom aktiva på nåt sätt, det kan 
vara små saker, men det är viktigt att dom har nån uppgift, 
oavsett om dom ska ha lektioner eller inte. Och förstås, jag 
satsar på att vara trevlig. Det är inte alltid så lätt i början 
när man kommer hit.

Med Merleau-Ponty kan man säga att situationen som vfu-lärare gestaltas 
i vfu-lärares levda värld. Det är en värld där vfu-lärare erbjuder lärarstu-
denter att, med Everts ord, ”pröva sina vingar och pröva sina ämnen”. 
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Den levda världen är en värld där våra kroppar bebor tiden och rummet. 
Vår kroppslighet binder oss till en viss värld; jag är min kropp, samtidigt 
som ”vår kropp är i första hand inte i rummet: den är till (est à) rum-
met” (Merleau-Ponty 1945/1997, s 113). Det innebär att vi människor 
både deltar i en gemensam värld och genom vår kroppslighet erfar värl-
den från en personlig synvinkel. Därmed blir den levda världen en öppen 
värld i meningen att min synvinkel i världen inte har fasta gränser. Män-
niskor har tillgång till en horisont från vilken vi kan möta det bekanta i 
det obekanta och det obekanta i det bekanta. Det betyder att ”jag” kan 
förändra min situation i världen. 

En återkommande slutsats i vfu-lärarnas beskrivningar av levd erfa-
renhet är att meningen med uppgiften som vfu-lärare framträder i klass-
rummet. Det kan innebära att ”förstå att det viktigaste är en bra relation 
med eleverna, annars spelar det ingen roll vad man gör” (Ulf), ”det är här 
dom ska testa, göra sina misstag och bra grejer” (Stina), ”det finns ingen 
färdig mall, utan man måste hitta sig själv” (Ingrid). Under den empiriska 
huvudstudien deltog jag i ett antal lektioner där vfu-lärare ”lånade ut” sin 
klass till lärarstudenten. Det innebar att vfu-läraren satte sig längst bak i 
klassrummet, medan lärarstudenten intog den främre delen av rummet för 
att leda någon form av övning, förklara ett speciellt undervisningsmoment 
eller för att på lämpligt sätt ”assistera” elever som var sysselsatta med nå-
gon form av grupparbete eller projekt. Olika rumsliga placeringar innebär 
olika synvinklar. Det förefaller som om vfu-lärares personliga gestaltning 
av uppgiften som vfu-lärare tillåter deras institutionella situation att fram-
träda ur en annan synvinkel och på så vis förändra den horisont utifrån 
vilken den levda världen framträder. Ingrid beskriver sin synvinkel:

När jag pratar med lärarstudenterna om vad som hänt un-
der lektionen, hur planeringen fungerade och så, då utgår 
jag nog alltid från mig själv. Det är väl så att man reflekterar 
över sånt som man brukar fundera över, sånt som man inte 
riktigt förstår. Det är klart, det är ju inte alls säkert att det 
är samma frågor som väcks hos dom, som det gör hos mig. 
Och det är väl rätt bra, jag menar, även om jag har jobbat i 
mer än fem år så är jag ju inte fullärd, jag vet inte alltid hur 
det ska vara och när jag studerar deras lektioner, ja då är det 
alltid nåt man får syn på som man inte sett förut. 

Som jag uppfattar Ingrid, beskriver hon vfu-lärares uppgift som en möj-
lighet att få tillgång till en annan synvinkel för att betrakta både undervis-
ning och skola. I den levda världen finns alltid en möjlighet att se världen 
från en annan synvinkel då ”jag” i dialog med den andra kan förändra 
min situation. I dialogen befrias jag från mig själv och samspelet med den 
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andra innebär att jag möter hennes tankar och lånar henne mina. Jag lå-
ter min förståelse av den andra komma till uttryck genom att jag övertar 
och kroppsligt för vidare den riktning som den andras handlande anger 
(Merleau-Ponty 1945, s 398–419). Det betyder, i ljuset av uppgiften som 
vfu-lärare, att uppgiftens mening framträder i dialogen som gemensam si-
tuation, samtidigt som den gemensamma situationen gestaltas mellan två 
unika livsvärldar. Som Ingrid säger: ”Det är klart, det är ju inte alls säkert 
att det är samma frågor som väcks hos dom, som det gör hos mig.” 

”En vfulärares vardag är inte så lätt alla gånger”  
– om vfulärares strategiska gestalt
När de vfu-lärare som deltagit i studien beskriver levd erfarenhet med fo-
kus på kollektiv erfarenhet gestaltas fenomenet lärarutbildning mellan vfu-
lärares strategiska gestalt och uppgiften som vfu-lärare. Ett dominerande 
drag i beskrivningarna är att vfu-lärare förhåller sig strategiskt till högsko-
lans ram för lärarutbildning. Det innebär att ”jag har gjort min bedömning 
av vad lärarstudenterna klarar av och det får jag förklara för högskolan” 
(Evert), ”när vi fick reda på vilket tema dom läste på högskolan då la vi in 
det i våran planering” (Ingbritt), ”vi koncentrerar oss på det som är här och 
dom lektioner dom ska ha, det andra lägger jag mig inte i så mycket” (Ulf ). 
Min slutsats är att lärarutbildning mellan vfu-lärares strategiska gestalt och 
uppgiften som vfu-lärare innebär att lärarstudenters uppmärksamhet rik-
tas mot vad vfu-lärare anser att lärarstudenter behöver lära sig för att kla-
ra arbetet som lärare. Högskolans ram för lärarutbildning framträder som 
något vfu-lärare förhåller sig till strategiskt. Samtidigt som den inte tycks 
ha särskilt stor betydelse för valet av kunskapsinnehåll, komplicerar den 
vfu-lärares uppgift då den griper in i skolvardagen. I vfu-lärares strategiska 
gestalt framträder en kollektiv hållning till den ram som vfu-lärare menar 
begränsar deras möjlighet att bidra till att lärarstudenter, med Ingbritts ord, 
”verkligen lär sig jobbet”. Erik beskriver problematiken:

Vi har pratat om att Tommy, min lärarstudent alltså, skulle 
köra grekerna, men eftersom det ligger ett lov under vfu-pe-
rioden blir det ju väldigt konstigt. Det är svårt att göra nån-
ting av det, men han har ju sin uppgift från högskolan och 
det får bli veckan efter lovet då. Då får han dra igång sitt och 
då kommer högskolan ut och tittar. Tommy har lagt upp det 
själv, eftersom jag har haft utvecklingssamtal hela veckan. Ja, 
så är det, kommer det en lärarstudent samma vecka som vi 
har utvecklingssamtal då är det rökt. En vfu-lärares vardag 
är inte så lätt alla gånger, och det är inte så lätt alla gånger 
att vara lärarstudent heller. 
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Erik beskriver uppgiften som vfu-lärare som en fråga om att samtidigt han-
tera uppgifterna som lärare och som vfu-lärare. Som jag uppfattar Eriks 
situation som vfu-lärare, innefattar den en rad praktiska hänsyn. Vfu-lära-
rens arbete som lärare ska samordnas med de uppgifter lärarstudenten ska 
genomföra i skolan, samtidigt som skolans och högskolans övergripande 
planeringar ramar in både tid och rum. Det var under de deltagande ob-
servationer jag genomförde under den empiriska huvudstudiens gång (se 
Bilaga 1–3) som jag kom att uppmärksamma mellanrummet mellan vfu-
lärares personliga och strategiska gestalt. I samtal vfu-lärare emellan och 
mellan vfu-lärare och lärarstudenter föreföll ”högskolan” vara en gemen-
sam referenspunkt. Min tolkning är att då vfu-lärarna kände sig begrän-
sade av ”högskolan”, förändrade de sin hållning från en personlig gestalt 
till en strategisk gestalt. Förändringen kan beskrivas som en rörelse mel-
lan lärares nära och bekanta situation och det främmande i den obekanta 
situationen som vfu-lärare. Rörelsen mellan det bekanta och det obekanta 
innebär en möjlighet att ställa frågor om sådant som upplevs som självklart, 
och på så vis skapa ett avstånd till det nära och bekanta. Det är i mötet 
med det främmande och obekanta som upptäckandet träder fram, skriver 
Marcia Cavalcante Schuback, och det vi tidigare betraktade som bekant 
kan framträda i ett nytt ljus. Det är, med hennes ord, ”i upptäckten vi ser 
det redan bekanta som för första gången” (Cavalcante Schuback 2006, s 
8). Den ram som högskolan gestaltar förefaller iscensätta en rörelse, där 
vfu-lärare mellan den personliga och den strategiska gestalten kan se sin 
institutionella situation som lärare och vfu-lärare i ett nytt ljus.

Ett gemensamt drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är vfu-
lärares gemensamma arbete med att strategiskt hantera de studie- och ar-
betsuppgifter som ”högskolan” formulerat. Det innebär att ”vi vfu-lärare 
tar olika bitar, för att lärarstudenterna ska få så mycket som möjligt” (Sti-
na), ”det krävs ju av alla i arbetslaget att de deltar lite grann” (Ulf), ”det 
mesta av uppgifterna har jag och lärarstudenterna klarat tillsammans, det 
andra har vi fått lösa med hjälp av andra lärare” (Anna). Samtidigt som de 
uppgifter ”högskolan” formulerat kan ses som en del av den lärarutbildning 
som pågår i skolan, kan de också erfaras som något som sätter uppgiften 
som vfu-lärare på spel. Evert beskriver sin syn på ”uppgifterna”:

Som jag förstår det, ska lärarstudenterna göra sina uppgif-
ter i skolan. Dom jag har nu ska undervisa, ja, helst hela ti-
den som jag förstår det. Så har det inte blivit och det är min 
bedömning. Som jag ser det så är det för mycket för dom, 
att undervisa hela tiden, så jag har minskat på ambitionen 
så att dom kan orka med. Arne har två klasser och Elsa har 
en, och det är egentligen för lite enligt högskolan, men så får 
det bli. Det får jag ta med högskolan sen.
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Med Gadamer kan man beskriva förståelse som en sammansmältning av 
horisonter. I sammansmältningen ”inordnas det förgångna i den egna ho-
risont, som samtiden öppnar för förståelse” (Gadamer 1960/1997, s 154). 
Då Evert tolkar de uppgifter lärarstudenter har med sig från högskolan 
befinner han sig mellan sina båda uppgifter som vfu-lärare och lärare. Som 
vfu-lärare förstår han sin uppgift som att skapa förutsättningar för lärar-
studenterna, medan läraren Evert gör en bedömning av vad uppgifterna 
innebär och utifrån det anpassar dem till vad han anser vara rimligt att 
lärarstudenterna klarar av. Det kan innebära, som Evert berättar ovan, 
att uppgiften ser olika ut för olika lärarstudenter.

En återkommande gestalt i vfu-lärarnas beskrivningar av levd erfaren-
het är högskolan som lärare för vfu-lärare. Den innebär en förväntan om 
att vfu-lärare deltar i högskoleutbildning som riktas mot vfu-lärare. De 
beskriver utbildningen som ”några träffar på högskolan” (Evert), ”didak-
tikföreläsningar” (Erik), ”information” (Ann). Samtidigt som vfu-lärarna 
uppmärksammar dessa utbildningstillfällen som inbjudningar är det säl-
lan de deltar för att ”det är jättesvårt att komma iväg” (Stina), ”det blir 
ju inte av” (Ingrid), ”jag prioriterade bort det”(Ulf). Erik beskriver hur 
han förhåller sig till högskolan som lärare: 

Hela den här kunskapsbiten, jag känner att dom på högsko-
lan vill att jag ska gå på didaktikföreläsningar och sånt. Det 
kanske jag kan göra sen när jag har mer tid. Det var därför 
jag valde att inte gå kursen för vfu-lärare heller, jag orkar inte 
läsa fem poäng som det är nu. Det finns också föreläsnings-
serier och sånt, det känner jag att jag inte alls pallar. Det sit-
ter i mejlen, jag har aldrig gått på det, det får bli en annan 
gång. Men det är klart, det är ju bra att det kommer, det är 
bra att dom har en tanke på det. Egentligen borde man väl 
gå på det, all form av utbildning är ju bra.

Ett intryck från empiriska huvudstudien är att kvinnliga vfu-lärare i hö-
gre grad än manliga vfu-lärare både sade sig vara positiva till utbildning 
och deltog i större utsträckning.3 Samtidigt visar Eriks beskrivning på ett 
dominerande drag i både manliga och kvinnliga vfu-lärares beskrivningar. 
Vfu-lärare får kontinuerligt erbjudanden om olika former av utbildning 
och oftast väljer de att inte delta även om, som Erik uttrycker det, ”all 
form av utbildning är ju bra”. Med Gadamer kan man säga att när vfu-
lärare avstår från att delta, avstår de från en möjlig ny erfarenhet. Gada-
mer (1960/2004, s 341–355) skiljer mellan upprepad erfarenhet och ny 
erfarenhet. Erfarenhet som förvärvas då den upprepas, görs inte på nytt. 
Däremot har en ny erfarenhet gjorts då det som tidigare varit främmande 
blivit bekant. Varje ny erfarenhet innebär sålunda att den tidigare erfa-
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renheten förändras. Erfarenhetens sanning, skriver Gadamer, håller dör-
ren öppen för ny erfarenhet. I den meningen har den man kallar för er-
faren blivit det både genom erfarenheter och genom att vara öppen för 
erfarenheter. Man kan ställa frågan om inte vfu-lärare väljer bort en möj-
lig ny erfarenhet då de väljer att inte delta i sammanhanget högskola, att 
själva vara där.

Sammanfattning – vfu-lärares situation
Då vfu-lärare beskriver levd erfarenhet framträder temat om livsvärlden 
som levd värld i den figur jag betecknar lärarutbildning mellan den per-
sonliga och den strategiska gestalten. Den innebär att vfu-lärare lever lä-
rarutbildning mellan en personlig gestaltning av lärarutbildning och hög-
skolans ram för lärarutbildning. I den personliga lärargestalten framträder 
fenomenet lärarutbildning mellan personlig erfarenhet och uppgiften som 
vfu-lärare. Ett dominerande drag i vfu-lärares beskrivningar är att vfu-lä-
rares personliga erfarenhet riktar uppmärksamheten mot uppgiften som 
vfu-lärare. Samtidigt förankras den personliga lärargestalten i en kollektiv 
hållning mellan vfu-lärares strategiska gestalt och uppgiften som vfu-lära-
re. Ett dominerande drag är att vfu-lärares uppgift innebär en gemensam 
situation som gestaltas i vfu-lärares strategiska handlingar.

Lärarutbildning mellan den bekräftande och den utmanande 
lärargestalten – om lärarstudenters gestalter
De lärarstudenter, vars beskrivningar av levd erfarenhet ligger till grund 
för föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning med inriktning 
mot tidigare år och inriktning mot senare år. Det innebär att beteckning-
en lärarstudenter (i bestämd form lärarstudenterna) innefattar både lärar-
studenter som antingen studerar inom inriktningsområdet eller inom det 
allmänna utbildningsområdet (se Bilaga 9a). Temat om livsvärlden som 
levd värld framträder i lärarstudenternas beskrivningar av levd erfaren-
het i en figur som jag betecknar lärarutbildning mellan den bekräftande 
och den utmanande lärargestalten. Figuren innebär att lärarstudenter le-
ver lärarutbildning som blivande lärare och studerande i en situation, 
vars synvinkel avgränsas av lärarstudenters personliga och kollektiva er-
farenhet av lärare. 

Lärarstudenters bekräftande och utmanande gestalter och den innebörd 
av fenomenet lärarutbildning som gestaltas mellan dem redovisas nedan 
i två avsnitt. ”Om lärarstudenters konkreta möten med lärare” fokuserar 
beskrivningar som riktar uppmärksamheten mot lärarstudenters person-
liga erfarenhet, medan ”om lärarstudenters möten med den kollektiva ge-
stalten Läraren” är grundat i beskrivningar som synliggör den kollektiva 
erfarenheten.
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”Vi tycker ju olika” – om lärarstudenters konkreta möten med lärare
När de lärarstudenter jag mött under studiens gång beskriver levd erfaren-
het med utgångspunkt i personlig erfarenhet framträder fenomenet lärarut-
bildning mellan lärarstudenters konkreta möten med lärare och uppgiften 
som lärarstudent. Ett dominerande drag i beskrivningarna är att personlig 
erfarenhet riktar uppmärksamheten mot uppgiften som lärarstudent. Mel-
lanrummet mellan vad lärarstudenter kan och vill och inte vill erbjuda sina 
blivande elever blir synligt, då de lärare lärarstudenterna möter framträder 
som förebilder eller ”skräckbilder”. Lärarstudenter berättar gärna om olika 
händelser under lektionspass, i skola och högskola, där lärare står i fokus. 
Det kan gälla högskolelärare som ”stöttat oss jättemycket” (Onny) eller 
”inte lyfter mig” (Siw) och vfu-lärare som är ”inkörda i sin rutin” (Inge) el-
ler ”lite ostrukturerade” (Sanna). Det förefaller som lärarstudenters person-
liga och kollektiva erfarenhet av lärare både bekräftas och utmanas i deras 
konkreta möten med lärare. Siw läser första terminen på lärarprogrammet. 
Hon beskriver ett konkret möte med en högskolelärare:

Den högskolelärare jag har nu, han lägger upp lektionerna 
så att vi får göra en övning och sen diskutera vad det var 
som hände och varför. I tisdags gjorde vi nåt som handlade 
om gruppen och individen. Jag såg det inte så medan vi höll 
på, men efteråt när han sa det, då förstod jag. Jag skulle vil-
ja kunna undervisa som han, jag behöver lära mig hur han 
gör. Jag känner inte att jag har svaret på hur man gör som 
han gör. Han börjar med en fråga men, neej, jag skulle vilja 
det, men jag kan det inte idag.

Siw beskriver en högskolelärare som bekräftar hennes bild av sig själv 
som lärare. Hon berättar att i mötet med honom lär hon sig både hur hon 
skulle vilja undervisa, och att det är något hon behöver lära sig. Samtidigt 
utmanas hennes erfarenhet då högskoleläraren beskriver det lektionsmo-
ment hon deltagit i på ett sätt som hon först inte känner igen. Hennes be-
skrivning kom mig att uppmärksamma högskolelärares betydelse som lä-
rare i en pedagogisk-didaktisk mening. Under intervjun med Siw började 
jag förstå de kommentarer om ”vilken svår fråga” som jag tidigare fått 
från lärarstudenter. Jag insåg att jag, i mina frågor om högskolelärare och 
vfu-lärare, hade tagit för givet att lärarstudenter, precis som jag, betrak-
tade högskolelärare och vfu-lärare som lärare med skilda uppgifter och 
kompetensområden. Min slutsats blev att lärarstudenter betraktar både 
högskolelärare och vfu-lärare som i första hand ”lärare”, dvs. personer 
som undervisar både elever och blivande lärare.

Över tid förändras lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet. Det 
förefaller som om lärarstudenter blir allt säkrare på vem de kan och vill 
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bli som lärare. I konkreta möten med högskolelärare och vfu-lärare fram-
träder lärarstudenter allt tydligare som (blivande) lärare. Ett gemensamt 
drag i lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet är att uppgiften som 
lärarstudent innebär planering, genomförande och utvärdering av egna 
lektioner i vfu-skolan. Det förefaller som om lärarstudenter, med hjälp av 
vfu-lärarens synpunkter, blir allt mer bekanta med sig själva som lärare. 
Arne beskriver sin erfarenhet av att undervisa som lärarstudent:

När jag har lektion då brukar Evert, min vfu-lärare, sitta i 
ett hörn i klassrummet. Han är lite som en fluga på väggen… 
Sen plockar Evert och jag ihop efter lektionen och då börjar 
vi spontant att samtala om vad som hänt under lektionen. 
Jag tycker det är bra för att oftast är man osäker, man und-
rar hur lektionen var. Jag minns särskilt i början när jag var 
på vfu-skolan då var jag väldigt osäker på hur bra eller dålig 
jag var på olika saker. Det var väldigt bra att han var med 
då och kunde säga att ja, det här var väldigt bra. Ibland var 
det nåt jag hade tyckt var dåligt, nåt jag kände hade varit 
dåligt. Då är det värdefullt att man får veta att nån annan 
tyckte det var bra.

Med utgångspunkt i Arnes beskrivning drar jag slutsatsen att lärarstuden-
ter i konkreta möten med lärare uppmärksammar sin situation som lärar-
student. Mer konkret innebär det att lärarstudenter överväger eller för-
kastar arbetssätt och arbetsformer för undervisning. Under de deltagande 
observationer jag gjort i undervisningssammanhang (se Bilaga 1–3) kom 
jag att uppmärksamma hur lärarstudenter rörde sig i klassrummet. Det 
föreföll som de förflyttade sig mellan uppgiften som elev och uppgiften 
som lärare. Jag kom också på mig själv med att betrakta lärarstudenter 
som undervisade som ”nästan lärare” och lärarstudenter som föredrog 
att sitta längst bak i klassrummet som ”nästan elever”. Det blev uppen-
bart för mig att beroende av var i klassrummet vi, dvs. jag, lärarstudent 
och vfu-lärare, befann oss vände vi oss mot eleverna och eleverna vände 
sig mot oss som lärare eller elev. Merleau-Ponty (1945) skriver att den 
levda världen framträder ur en personlig synvinkel. Människor vänder 
sig mot världen och världen vänder sig mot människan i ett cirkulärt för-
hållande som innebär att ”jag” påverkar världen, samtidigt som den på-
verkar mig. För den egna kroppen framträder det levda rummet och den 
levda tiden i interaktion mellan människa och värld. Det levda rummet 
känns behagligt eller skrämmande, ödsligt eller kvävande, på samma sätt 
som den levda tiden tycks rusa iväg när vi har trevligt och snigla sig fram 
när vi är uttråkade. Klassrummet som kulturellt och historiskt rum är ett 
rum där jag som lärare lär andra och där jag som elev lär mig, medan vi 
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i klassrummet som levt rum känner oss som lärare eller elev, och rör oss 
i rummet som den lärare eller elev vi känner oss som. 

Lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet innefattar lärarstu-
denters konkreta möte med sig själva som blivande lärare. Det kan gälla 
vilka åsikter de står för likväl som hur de lever och har levt sina liv. Ett 
återkommande inslag i beskrivningarna är att personliga erfarenheter har 
betydelse för lärarstudenters lärarblivande. Onny läser sin andra termin 
på lärarprogrammet. Hon beskriver sina erfarenheter av studierna som 
en process, en ”bra process och en kraftig process”, där hårt arbete och 
”mycket psykologiska tankar där jag får göra upp med mitt förflutna” do-
minerar. Jenny läser det så kallade korta lärarprogrammet. Det innebär att 
hon har läst sina inriktningsämnen i ett annat sammanhang än lärarpro-
grammet och att de kurser hon nu läser ingår i det allmänna utbildnings-
området. Hon beskriver sina erfarenheter av det ”pedagogiska”:

Tidigare har jag bara läst och sen så har jag forskat, så det 
är alltså allmänt utbildningsområde som jag har kvar för 
att bli lärare. För mig är det pedagogiska en helt ny värld. 
Tidigare har jag bara läst facktexter och rapporter, men det 
pedagogiska är så mycket mer. Det är tillåtet att tänka och 
tycka själv, det har det aldrig varit på min utbildning för-
ut, så jag känner att jag får använda mina egna tankar och 
mitt eget. Jag tycker det är riktigt kul när man får dra slut-
satser, för man har ändå lärt sig en hel del genom livet. Fast 
man inte tror att man har lärt sig nåt så har man, man är 
inte femton längre. Jag tycker att det är jättepersonlighets-
utvecklande också, det här pedagogiska. Man får använda 
sig själv och titta på hur man själv ser det och varför man 
tycker det, för vi tycker ju olika. Men varför tycker vi olika, 
det är väldigt intressant.

Jenny beskriver det ”pedagogiska” som en bekräftelse på att hon har lärt 
sig en hel del i livet och en utmaning av hennes tidigare erfarenheter av 
högskolestudier. Det innebär att hon går in i ett obekant sammanhang 
och, med Gadamers ord, upprättar en enighet med sig själv. Det obekanta 
och det bekanta förenas då medvetandet innesluter det främmande i sig 
själv. Erfarenhet blir, med andra ord, erfarenhet av det obekanta i det be-
kanta. Som Jenny säger, man får använda sig själv och titta på hur man 
själv ser det.
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”Det vill jag göra som lärare” – om lärarstudenters möte med den kollektiva 
gestalten Läraren
Då lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet synliggör kollektiv 
erfarenhet framträder fenomenet lärarutbildning mellan den kollektiva 
gestalten ”Läraren” och uppgiften som lärarstudent. I beskrivningarna 
framträder ”Läraren” som gestaltning av lärarstudenters kollektiva er-
farenhet av hur lärare ”är” och vad lärare ”gör” och ”kan”. Ett domi-
nerande drag i studenternas beskrivningar är att den kollektiva gestalten 
”Läraren” både bekräftar och utmanar lärarstudenters bild av sig själva 
som lärare. Det betyder att lärarstudenters synvinkel innefattar kollektiv 
erfarenhet så som den framträder i den kollektiva gestalten ”Läraren”. 
Erika har kommit halvvägs i sina studier. I hennes beskrivning framträder 
”Läraren” som kunskapsförmedlare. Den lärare hon själv vill bli ser sina 
elever från en annan synvinkel: 

Man måste kunna så mycket som lärare, men jag tycker 
ändå att det är viktigare att jag får barnen nyfikna och in-
tresserade och att dom är trygga så att dom vågar pröva nya 
saker. Läraryrket är mycket mer än att bara stå och lära ut 
saker, det är viktigare att försöka lära barnen att lära in än 
att bara stå där och lära ut. Lärare kan stå och babbla hur 
mycket som helst, men om barnen inte vet hur dom ska ta 
till sig det så spelar det ingen roll. Skolan har ju fungerat så 
i många år. Barnen har bara suttit där som mottagare. Dom 
borde också få vara sändare ibland, för det finns så mycket 
kunskap i barnen som man inte tar till vara. Om man tar 
vara på den, då får barnen en vilja att lära sig mer. Det vill 
jag göra som lärare.

Som jag tolkar Erika framträder den kollektiva gestalten ”Läraren” som 
kunskapsförmedlare. Det är en lärare som, med Erikas ord, ”bara står där 
och lär ut”. Däremot, när Erika beskriver sig själv som lärare, framträder 
en lärargestalt som samspelar med sina elever, för att de ska bli intressera-
de och använda sina erfarenheter i sitt lärande. Utifrån antagandet om den 
levda världen som en gemensam värld kan man säga, att Erikas personliga 
lärargestalt ser sina elever som handlande subjekt och den levda världen som 
en värld där människor, lärare och elever, möts i ömsesidig dialog (Merleau-
Ponty 1945). Under de deltagande observationer som jag betecknar infor-
mella samtal (se Bilaga 1–3), uppmärksammade jag att då lärarstudenter 
beskrev sig själva som lärare var det i jämförelse med den kollektiva gestal-
ten ”Läraren”. Ett gemensamt drag i beskrivningarna är att mellanrummet 
mellan lärarstudenters personliga lärargestalt och den kollektiva gestalten 
”Läraren” blir synligt i mötet med konkreta lärare. Det innebär att lärar-
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studenter ”lyssnar och lär mig av det” (Anette), ”hänger med, jag glider väl 
mest med” (Olga), ”vill göra så lite skada som möjligt och så mycket nytta 
som möjligt [på vfun]” (Janne). Min tolkning är att den kollektiva gestalten 
”Läraren” bekräftas då lärarstudenter väljer att inte utmana de konkreta 
lärare de möter. Camilla beskriver ett möte med några vfu-lärare:

Jag tror mycket på det här med samtal och när jag träffade 
vfu-lärarna hade jag väl en förväntan om att vi skulle kun-
na tala om samtal, ja kollegiala samtal, pedagogiska samtal. 
Men dom, dom vfu-lärarna, dom kunde knappt hålla sig för 
skratt. Det kändes som om dom la sig på golvet och vred sig 
i skrattplågor efter jag hade gått. Jag kände att dom tyckte 
att jag var så korkad, att jag inte hade förstått att det där med 
samtal, det går ju bara inte. Hur skulle det gå till? Samtidigt 
blir jag lite rädd, om lärare är så, hur ska det bli då med mig? 
Tanken om samtal är ju hur bra som helst. Så skulle jag vilja 
jobba. Det skulle vara utvecklande för alla, ja ett sätt som 
arbetslaget kunde arbeta på så att samarbetet kunde fungera 
och utvecklas. Men om dom inte vill, om dom inte ens kan se 
att det skulle kunna vara ett sätt, om lärare är så …

Det är Camilla som berättar, men det kunde också ha varit Erika, Axel, 
Jenny eller andra lärarstudenter jag mött under den empiriska huvudstu-
dien. Vad Camilla berättar om, som jag känner igen från andra lärarstuden-
ters beskrivningar, är känslan av att inte veta om den kollektiva gestalten 
”Läraren” kommer att bli bekräftad eller utmanad i mötet med konkreta 
lärare. Det förefaller som om Camilla ser sig själv som (blivande) lärare 
i ljuset av ett sammanhang där hon både utmanas och bekräftas av såväl 
konkreta lärare som den kollektiva gestalten ”Läraren”. 

Den levda världen framträder som en historisk värld i mötet med den 
kollektiva gestalten ”Läraren”. Det innebär att lärarstudenter blir lära-
re i en situation där det förflutna är närvarande i nuet samtidigt som det 
iscensätter framtiden. En återkommande problematik i lärarstudenter-
nas beskrivningar av levd erfarenhet gäller vilka kunskaper (blivande) 
lärare behöver. Problematiken innebär att vad lärarstudenter faktiskt lär 
sig under utbildningen inte alltid är vad de anser att de behöver lära sig 
med tanke på det framtida arbetet som lärare. Det förefaller vara i mel-
lanrummet mellan de kunskaper högskolelärare och vfu-lärare erbjuder 
lärarstudenter och de kunskaper som den kollektiva gestalten ”Läraren” 
efterfrågar som kunskapsbehovet gestaltas. I frågor och funderingar som 
”tror du inte att det kan vara nån brist på själva lärarutbildningen där vi 
går” (Ingalill), ”vad som är viktigt det bestämmer ju lärarna och vi bara 
följer med, missar vi nåt får vi ordna det själva” (Axel), ”jag vet inte om 
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det [gruppdiskussioner] bidrar till att jag blir en bra lärare” (Annika), av-
gränsar den kollektiva gestalten ”Läraren” den situation som lärarstuden-
terna befinner sig i. Ann-Sofie beskriver sin synvinkel:

Jag älskar naturämnen, det har jag alltid gjort, men att lära sig 
verb och sånt, det har jag aldrig förstått. Det är klart jag för-
står meningen, men det är inte så intressant. Ändå, det finns 
ju inget annat val. Jag ska läsa svenska till hösten, det måste 
jag ju. Jag kan ju inte vara lärare utan att lära eleverna att läsa 
och skriva, jag menar, man klarar ju ingenting utan att läsa och 
skriva. Fast jag hade tänkt hoppa över svenskan helt och läsa 
nåt samhällsämne istället, men jag tror att samhällsämnena 
är ganska lätta och att det är lätt att hitta fakta själv, och om 
jag har ett bra utlärningssätt genom att jag läst naturämnen 
och svenska, då kan jag nog få med samhällsämnena på ett 
bra sätt själv. Svenska, det behöver jag verkligen en utbildning 
i, eftersom att jag alltid har tyckt att det har varit tråkigt och 
inte engagerat mig så jättemycket, så är det klart att jag kan 
det inte så jättebra nu. Jag känner att det nog är bättre att 
läsa svenska och matte och naturämnen, så att jag får en bra 
bredd. Samhällsämnena, dom kan jag ta själv. 

Som jag tolkar Ann-Sofies beskrivning har hennes erfarenhetshorisont för-
ändrats under studietiden. Från att ha sett skolämnen som ”roliga” eller 
”obegripliga”, ser hon från sin synvinkel som blivande lärare, ämnen som 
lättare eller svårare att lära andra. Som lärarstudent läser hon ämnen, inte 
enbart för att hon tycker att det är intressant, utan också för att hon som 
lärare kommer att behöva dem. I den levda världen befinner vi oss alltid i 
en situation. Vi har, med Gadamer, en horisont. Horisonten är något som 
vi vandrar in i och som vi kan förändra. Att vidga, eller förskjuta, sin 
horisont innebär att försätta sig i en annan situation. Det betyder att då 
lärarstudenter ser världen som lärare förflyttar de sig till en annan situa-
tion. Det finns, som Ann-Sofie säger, inget annat val som blivande lärare 
än att försätta sig i en annan situation. Svenska, det behöver hon, medan 
samhällsämnena kan hon ta själv. 

Sammanfattning – lärarstudenters situation
Då lärarstudenter beskriver levd erfarenhet framträder temat om livsvärl-
den som levd värld i den figur som jag betecknar lärarutbildning mellan 
den bekräftande och den utmanande lärargestalten. Den innebär att lärar-
studenter lever lärarutbildning mellan en lärargestalt som bekräftar och 
en lärargestalt som utmanar lärarstudenters personliga och kollektiva er-
farenhet. I det konkreta mötet är det i relation till de högskolelärare och 
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vfu-lärare som lärarstudenter mött under sin utbildningstid som lärarstu-
denter tar gestalt som blivande lärare. Ett dominerande drag i beskrivning-
arna är att lärarstudenters personliga erfarenhet riktar uppmärksamheten 
mot uppgiften som lärarstudent. Samtidigt synliggörs mellanrummet mel-
lan lärarstudenters personliga lärargestalter och den kollektiva gestalten 
”Läraren” i lärarstudenters möte med högskolelärare och vfu-lärare. Ett 
dominerande drag är att lärarstudenters synvinkel förändras då deras per-
sonliga lärargestalt bekräftas och utmanas i såväl konkreta möten med 
lärare som i mötet med ”Läraren” som kollektiv gestalt.

Om livsvärlden som levd värld – analyserande sammanfattning 
Då livsvärlden tematiseras som levd värld framträder fenomenet lärarut-
bildning mellan aktör och uppgift. Livsvärlden som levd värld är en värld 
där aktörer får tillgång till världen med den levda kroppen och med den 
levda kroppen framträder dess mening(ar). En implikation av antagan-
det om den levda världen är att aktörernas uppgift inom lärarutbildning 
förstås som den hermeneutiska situation utifrån vilken aktörers synvin-
kel avgränsas. I temat om den levda världen framträder fenomenet lärar-
utbildning i aktörers personliga gestaltning, samtidigt som den sätts på 
spel av kollektiv erfarenhet. Den forskningsfråga som besvaras i kapitlet 
är frågan vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning gestaltas i lärares 
och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola, 
då livsvärlden tematiseras som levd värld. Innebörden av fenomenet lä-
rarutbildning gestaltas i en sammanflätning mellan personlig och kollek-
tiv erfarenhet, dvs. den situation där lärarutbildning levs. Den framträder 
mellan den personliga och den kollektiva lärargestalten (högskolelärare), 
mellan den personliga och den strategiska lärargestalten (vfu-lärare) och 
den bekräftande och mellan den utmanande lärargestalten (lärarstudenter). 
Följande framställning förtydligar och preciserar denna slutsats.

Högskolelärares situation framträder mellan den personliga och den kollektiva 
lärargestalten. 
Temat om den levda världen gestaltas i högskolelärares beskrivningar av 
levd erfarenhet mellan den personliga lärargestalten och den kollektiva lä-
rargestalten. Högskolelärare framträder som personliga aktörer då de be-
traktar sina personliga erfarenheter som möjliga erfarenheter för blivande 
lärare. Det innebär att högskolelärares personliga erfarenheter riktar upp-
märksamheten mot läraryrket som ett erfarenhetsyrke och mot lärarstu-
denter som blivande lärare. Då den personliga lärargestalten sätts på spel 
av andra aktörer inom lärarutbildning, ställs det bekanta och nära mot 
det obekanta. Andra aktörers erfarenheter blir på så vis en främmande 
gestalt som gör den bekanta erfarenheten synlig. Situationen som domine-
ras av personlig erfarenhet innebär sålunda en personlig synvinkel utifrån 
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vilken världen tar gestalt. Däremot, då den sätts på spel av vfu-lärare och 
lärarstudenter förändras synvinkeln så att högskolelärares gemensamma 
situation blir den nära och bekanta. Den förändrade synvinkeln innebär 
en förflyttning utmed en gemensam horisont från vilken världen framträ-
der ur en både personlig och gemensam synvinkel. 

Vfulärares situation framträder mellan den personliga och den strategiska 
lärargestalten.
Temat om den levda världen gestaltas i vfu-lärares beskrivningar av levd 
erfarenhet mellan den personliga och den strategiska lärargestalten. Vfu-
lärare framträder som personliga aktörer då de lär lärarstudenter ”job-
bet”. Det innebär att direkt erfarenhet av lärarutbildning och lärararbete 
dominerar den personliga lärargestalten. I mötet med lärarstudenter riktar 
vfu-lärare uppmärksamheten mot läraryrket som erfarenhetsyrke och mot 
lärarstudenter som blivande lärare, samtidigt som en gemensam ”lärarsyn-
vinkel” etableras. När högskolans ram för lärarutbildning begränsar vfu-
lärares synvinkel, och därmed förändrar vfu-lärares personliga situation, 
sätts den personliga lärargestalten på spel. Detta iscensätter en förflyttning 
till en gemensam situation, där den strategiska lärargestalten framträder. 
Den innebär att vfu-lärare förhåller sig som strategisk, kollektiv gestalt i 
relation till högskolan, samtidigt som den personliga gestalten dominerar 
relationen till lärarstudenter. 

Lärarstudenters situation framträder mellan den bekräftande och den 
utmanande lärargestalten.
Temat om den levda världen gestaltas i lärarstudenters beskrivningar mel-
lan den bekräftande och den utmanande lärargestalten. Lärarstudenter 
framträder som personliga aktörer då de ställer frågan om vem de kan 
och vill bli som lärare. Frågorna riktar uppmärksamheten mot läraryrket 
som lärares gestalter och mot lärarstudenter som blivande lärare. Över 
tid blir lärarstudenter allt mer bekanta med sin personliga lärargestalt-
ning. Frågan om vem lärarstudenter vill och kan bli både bekräftar och 
utmanar det självklara och bekanta i konkreta möten med högskolelärare 
och vfu-lärare och i mötet med den kollektiva gestalten ”Läraren”. Då lä-
rarstudenters personliga erfarenhet av högskolelärare och vfu-lärare som 
konkreta lärare ställs emot kollektiv erfarenhet framträder det bekanta i 
ett nytt ljus. I mellanrummet mellan konkreta lärare och den kollektiva 
gestalten ”Läraren” sammanflätas lärarstudenter som personliga aktörer 
med kollektiv erfarenhet. Det innebär att lärarstudenter tar gestalt som 
blivande (personliga) lärare samtidigt som det redan bekanta sätts på spel 
av kollektiv erfarenheten. 



152

1 ”It determines in advance both what seems to us worth inquiring about and what 
will appear as an object of investigation” (Gadamer 1960/2004, s 300).

2 ”comme deux joueurs opèrent sur deux échiquiers distincts à 100 kilomètres l’un 
de l’autre” (Merleau-Ponty 1945, s 410).

3 Inger Erixon Arreman och Gaby Weiner (2003) visar på ett liknande drag avseende 
högskolelärare. De konstaterar att kvinnliga högskolelärare, i högre grad än manliga 
högskolelärare, i en studie visade sig ha en positiv syn på forskningsanknytningen 
av lärarutbildning och de förändringar som den innebär för uppgiften som högsko-
lelärare.
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Kapitel 7

Lärarutbildning mellan aktör och aktör 
– om livsvärlden som social värld

I föreliggande resultatkapitel framträder fenomenet lärarutbildning mel-
lan aktör och aktör. Det innebär att högskolelärares, vfu-lärares och lä-
rarstudenters relationer med varandra gestaltar lärarutbildning i ett insti-
tutionellt sammanhang. Det grundläggande antagande som tematiseras i 
kapitlet är antagandet som livsvärlden som social värld. Intresset riktas 
mot fenomenet lärarutbildning som aktörers sociala handlingar i en social 
och kulturell värld. Det innebär att lärarutbildning gestaltas då aktörer 
riktar sitt medvetande mot varandra med sina handlingar. Frågan vilka 
innebörder av fenomenet lärarutbildning gestaltas i lärares och lärarstu-
denters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola, då livsvärl-
den tematiseras som social värld riktar uppmärksamheten mot den levda 
erfarenhetens mening.

En utgångspunkt i kapitlet är att den sociala världen redan från början 
är en meningsfull värld. Det innebär att den har en meningsstruktur som 
vi orienterar oss i och förhåller oss till. Den meningsstruktur vi sålunda 
tolkar ”uppstår och har grundlagts av mänskliga handlingar, våra egna 
och våra medmänniskors handlingar, såväl samtida människor som våra 
förfäder” (Schütz 1953/1999, s 35). Den mening som framträder kan sä-
gas vara gemensam, då den konstituerats i en värld som vi föds in i och 
som vi delar med varandra. Samtidigt riktas uppmärksamheten utifrån 
vårt praktiska intresse. Det vi tar för givet, och sålunda inte uppmärk-
sammar, är våra redan etablerade erfarenheter. Med dessa som bakgrund 
riktar aktören sitt intresse mot det som avviker från tidigare erfarenheter. 
Den sociala världen är med andra ord en mångfasetterad värld vars ”olika 
regioner både innefattar hur vi erfar och hur vi förstår andra människors 
subjektiva erfarenheter” (Schütz 1932/1967, s 139, min översättning).1 
Det betyder att vad aktören uppmärksammar framträder som figur mot 
bakgrund av en vardaglig värld som tas för given. Kapitlet fokuserar så-
lunda relationen mellan aktörerna, så som den gestaltar sig inom det sam-
manhang de befinner sig i ”till vardags”. 

Antagandet om livsvärlden som social värld innefattar en förståelse 
av att aktörerna, som individer och som del av ett kollektiv, har tillgång 
till ett erfarenhetsförråd. Det innebär att aktörerna både har tillgång till 
handlingar som utförts och handlingar som övertagits (Schütz 1953/1999). 
Mellan aktör och aktör sammanflätas fenomenet lärarutbildning med det 
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meningssammanhang som gestaltas i relationen mellan högskolelärare och 
lärarstudenter, mellan vfu-lärare och lärarstudenter och mellan högskole-
lärare och vfu-lärare. 

Lärarutbildning mellan konkret person och idealtyp  
– om högskolelärares och lärarstudenters relation
De högskolelärare och lärarstudenter, vars beskrivningar av levd erfarenhet 
ligger till grund för föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning 
mot tidigare år, mot senare år och inom allmänt utbildningsområde vid nå-
got av de tre lärosäten där den empiriska huvudstudien genomförts. Samt-
liga högskolelärare har arbetat som lärare i skolan, innan de fick anställ-
ning inom högskolan. Aktörerna betecknas i föreliggande resultatavsnitt 
högskolelärare och lärarstudent i singular och plural form (högskolelärare, 
lärarstudenter), likväl som i obestämd och bestämd form (högskolelärarna, 
lärarstudenterna). Temat om den sociala världen framträder i aktörernas 
beskrivningar av levd erfarenhet i en figur som jag betecknar lärarutbild-
ning mellan konkret person och idealtyp. Figuren innebär att högskolelä-
rares och lärarstudenters relation tar gestalt i möten mellan högskolelä-
rare och lärarstudenter som konkret person och idealtyp. 

Relationen mellan högskolelärare och lärarstudenter, så som den fram-
träder i högskolelärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfaren-
het, och den innebörd av fenomenet lärarutbildning som gestaltas mellan 
konkret person och idealtyp, redovisas nedan i två avsnitt. ”Om lärar-
studenter mellan konkret person och idealtyp” är grundat i högskolelära-
res beskrivningar av levd erfarenhet, medan ”om högskolelärare mellan 
konkret person och idealtyp” utgår från lärarstudenters beskrivningar av 
levd erfarenhet. 

”Det är vi, jag och de blivande lärarna”  
– om lärarstudenter mellan konkret person och idealtyp
När de högskolelärare jag mött under studiens gång beskriver levd erfa-
renhet gestaltas relationen med lärarstudenter mellan konkret person och 
idealtyp. Ett dominerande drag i beskrivningarna är att högskolelärare 
ser lärarstudenter som blivande lärare. Det innebär att ”[det finns] i bak-
huvudet hela tiden, att det är en utbildning som leder till lärare, det är 
en lärarutbildning” (Ann-Catrin), ”det är inte bara att läsa litteratur och 
skriva pm […], det måste liksom hända nånting med dem i deras person-
lighetsutveckling” (Helena), ”jag vill att de ska vara förberedda, de ska 
förstå vad det innebär [att vara lärare], de ska ha kunskaper så att de fixar 
sitt jobb” (Anja). I sammanhanget undervisning möts högskolelärare och 
lärarstudenter som konkreta personer i tid och rum. Det innebär en möj-
lighet för högskolelärare att visa att ”man även måste vara lite mänsklig 
och inte bara lärare”(Einar), ”det ska hänga ihop [det jag gör] med det 
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jag faktiskt lär ut” (Olle), ”man är sig själv, att man är avslappnad och 
inte går in i nån roll”(Örjan). Då högskolelärare ser lärarstudenter som 
konkreta personer framträder undervisning som ett sammanhang, där 
högskolelärare och lärarstudenter möts som lärare och blivande lärare. 
Ingegerd beskriver relationen:

Jag ser mig som lärare för blivande lärare och jag ser under-
visning som ett sammanhang där det är viktigt att alla kan 
komma till tals. Det är vi, jag och dom blivande lärarna som 
tillsammans skapar en stämning i gruppen, precis som vi vill 
göra när vi kommer ut bland barn och vuxna i skolan. Det 
viktiga är att dom känner sig bekväma, att vi lär känna var-
andra och förstår varandra, förstår att man kan se saker och 
ting på olika sätt, ha olika perspektiv på de frågor vi disku-
terar och den litteratur vi läser. 

Ingegerd utgår från lärarstudenter som konkreta personer i sin undervis-
ning. Det innebär att hon samexisterar med dem i tid och rum. Hon be-
skriver sin relation till lärarstudenterna som en omvärldslig inställning 
till den ”andra”, eller med Schütz ord, en du-inställning. Du-inställning-
en kännetecknas av att jag är medveten om den ”andra” som konkret 
person, och det är ur du-inställningen som den omvärldsliga sociala re-
lationen, dvs. vi-relationen, konstitueras (Schütz 1932/1967). Under den 
empiriska huvudstudien deltog jag vid ett antal tillfällen i sammanhanget 
undervisning (se Bilaga 1–3). Jag noterade från Ingegerds undervisning 
att lärarstudenterna berättade mycket om sig själva, sina erfarenheter, hur 
de både såg fram emot och oroade sig för hur de skulle klara av att vara 
lärare och om sin längtan att ha egna elever. Jag drogs med i deras samtal 
och kom på mig själv med att berätta om hur jag mindes min tid som lä-
rarstudent. En reflektion som jag gjorde efteråt var att jag (också) befann 
mig i en du-inställning som konkret person och att jag orienterade mitt 
handlande mot lärarstudenternas handlande. 

Ett gemensamt drag i högskolelärarnas beskrivningar av levd erfarenhet 
är att lärarstudenter framträder som kollektiv i sammanhanget undervis-
ning. Högskolelärare berättar om sin relation till lärarstudenter som om 
lärarstudenter vore en homogen grupp. Mer konkret, de beskriver lärar-
studenter som blivande lärare med en gemensam uppgift. Den innebär 
att de ska ”klara av att samverka och samarbeta för att utveckla skolan” 
(Olle), ”kunna sitt ämne” (Einar), ”jobba med barn” (Ingegerd). Agnes 
berättar vad hon brukar säga:

Jag säger till mina lärarstudenter: Du måste bygga på dig 
själv, du kan inte bli lärare utan att bygga på dig själv. Du 
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blir inte trovärdig då. Eleverna ser igenom dig på en gång 
om du spelar en roll. Du måste vara dig själv, din person, och 
bygga på det du är bra på. Då blir du trovärdig. Sen måste 
man naturligtvis vara skicklig i sitt ämne, annars blir man 
inte heller trovärdig. Om man undervisar i matte och inte kan 
matten så är det ju kört! Men jag vet, att man ska bygga på 
sig själv. Har man själv haft lärare som har varit naturliga, 
ja sig själva, då vet man att dom har blivit mer omtyckta än 
dom som försöker spela nån slags roll. 

Som lärare måste du bygga på dig själv, säger Agnes. Det betyder att oav-
sett ämne och elever innebär lärares uppgift att de som person utgör grun-
den. Samtidigt vänder sig Agnes till lärarstudenter som kollektiv. Mellan 
polerna konkret person och idealtyp synliggörs vi-relationen när konkre-
tiseringsnivån förändras. Lärarstudenten framträder som konkret person 
i mötet ansikte mot ansikte. Däremot, då graden av intimitet, intensitet 
och upplevelsenärhet avtar, tar hon gestalt genom beskrivningar av ideal-
typiska drag. Det innebär att då högskolelärare betraktar lärarstudenter 
som idealtyp är deras medvetande riktat mot lärarstudenter i allmänhet, 
som typiska blivande lärare. Med begreppet idealtyp tillskrivs individer 
ett specifikt beteende och en specifik funktion och det är som bärare av 
denna funktion som de framträder för betraktaren. I rörelsen mellan po-
lerna konkret person och idealtyp förändras relationen mellan högskole-
lärare och lärarstudenter från en vi-relation till en de-relation. Det inne-
bär att relationens parter inte har ”individer i deras kroppsliga själv till 
motparter, utan ’folk som de’, ’människor av deras sort’, kort sagt typer” 
(Schütz 1932/1999, s 173).

I högskolelärares beskrivningar av levd erfarenhet framträder relatio-
nen mellan högskolelärare och lärarstudenter mot bakgrund av samman-
hanget undervisning. Relationen gestaltas i ett institutionellt samman-
hang, som ingår i ett erfarenhetsförråd konkreta personer för med sig, då 
de förflyttar sig mellan omvärld och medvärld.2 Ett återkommande inslag 
i högskolelärarnas beskrivningar av levd erfarenhet är att lärarstudenter 
framträder både som personer och som kollektiv gestalt. Det är ”Nis-
se, han är en väldigt klok man som har en hel del att säga” (Olle), ”hon 
som kom fram och sa att det var så roligt med mig, att jag var en sån an-
norlunda lärare” (Anja) eller ”en student, han hade ett jättebra förslag” 
(Ann-Catrin), som framträder som konkreta personer, medan beskrivning-
ar där högskolelärare betecknar lärarstudenter med ”dom” gestaltas av 
idealtypiska drag. Det är lärarstudenter som ”är lite avogt inställda mot 
bara teori” (Agnes), ”säger att högskolan är precis som skolan” (Örjan), 
”skulle gärna vilja ha lite mera tips” (Irja). Anja beskriver sin relation till 
de blivande lärarna:
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Jag vill inspirera dom här blivande lärarna att förstå att det 
finns nånting mer än den hemska situation som dom säkert 
upplever när dom kommer ut i skolan, så jag har en plan. Jag 
vill att dom ska göra vissa saker först och sen ska vi göra nåt 
annat. Det gör ju att det ibland inte finns plats för deras frå-
gor och det är klart, det kanske jag skulle tänka mer på. Det 
skulle ju vara rätt kul att höra vad dom tänker och vill, det 
kunde vara rätt kul att prata om. Samtidigt så vet jag att det 
är jätteviktigt att dom verkligen lär sig. Vi måste få duktiga 
lärare som kan klara ett så otroligt och så svårt jobb. 

Som konkreta personer möts vi ansikte mot ansikte, medan som ideal-
typ är den konkreta personen bara indirekt tillgänglig genom typifierade 
uppfattningar. Anja berättar om hur hon planerar sin undervisning. Hon 
riktar medvetandet mot de blivande lärarna som idealtyp. Det innebär att 
hon, utifrån sin personliga erfarenhet och det kollektiva erfarenhetsför-
råd hon har tillgång till, redan ”vet” vad ”dom” behöver lära sig. Samti-
digt säger hon att ”det skulle vara rätt kul att höra vad dom tänker och 
vill”. Som konkreta personer framträder de blivande lärarna på en högre 
konkretiseringsnivå. De tar gestalt som personer med tankar, frågor och 
ambitioner.

”Hur det blir, det är väldigt olika” – om högskolelärare  
mellan konkret person och idealtyp
När de lärarstudenter jag mött under studiens gång beskriver levd erfa-
renhet gestaltas relationen till högskolelärare mellan konkret person och 
idealtyp. Ett dominerande drag i lärarstudenternas beskrivningar är att 
lärarstudenter ser högskolelärare som lärare. Det innebär att högskolelä-
rare ”kör en ren föreläsning och sen diskussion i smågrupper” (Camilla), 
”står där framme och skriver på tavlan och vi har fullt sjå att hinna med 
att skriva” (Annika), ”gör enkla experiment som vi kan använda till bar-
nen […] plus att vi får en massa teori” (Nettan). Kort sagt, högskolelära-
re framträder i relationen till lärarstudenter som konkreta personer med 
varierande ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet och intresse. Olga 
beskriver sina lärare:

Om jag jämför mellan dom lärare jag har haft på högskolan, 
ja, då har det varit olika. En lärare, hon var inte alls van vid 
högskolan och det märktes ganska mycket. Det blev inte så 
seriöst utan mycket ”idag ska vi göra nåt jättekul…”. Då 
kändes det inte som om man gick på en utbildning till lära-
re, utan det blev mer att man kände sig, ja …. Men sen har 
jag haft andra lärare, som har jobbat på högskolan i några 
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år och det märks att dom har mycket mer kunskap att lära 
ut. Det märks verkligen att dom kan! Vi har en lärare, och 
där får vi göra grejer. Vi har gjort värderingsövningar och 
lite olika saker, rollspel och forum och så. Men man känner 
sig som elev på skolan, ja högskolan, det har vi pratat om i 
min grupp. Och det känns ju som att högskolelärare, dom 
är lite högre så där. Dom beter sig lite så, tycker jag. Dom 
är ju verkligen kunniga, ja dom flesta alltså, och för dom är 
vi elever eller vilka studenter som helst, känns det som. Det 
är verkligen så. Om vi ska bli lärare eller inte, det är inte så 
viktigt ungefär. Huvudsaken är att dom får lära ut det som 
är viktigt.

Olga beskriver högskolelärare som personer med olika karaktärsdrag. En 
lärare är ”inte alls van”, medan en annan är ”kunnig”. Samtidigt säger 
Olga att högskolelärare, ”dom är lite högre”. Under de informella samtal 
som ägde rum mellan mig och lärarstudenter under den empiriska huvud-
studiens gång (se Bilaga 1–3), noterade jag att när lärarstudenter berättade 
om sina lärare återkom beteckningar som förebilder och ”skräckbilder”. 
Det föreföll som om lärarstudenternas beskrivningar innefattade olika kon-
kretiseringsnivåer. På en nivå framträdde de högskolelärare lärarstuden-
ter mött som konkreta personer och på en annan nivå tog högskolelärare 
gestalt som anonym högskolelärartyp. Schütz skriver att olika konkreti-
seringsnivåer avgränsar vi-relationen från de-relationen. Det innebär att 
högskolelärare i det konkreta mötet med lärarstudenter framträder med 
en hög grad av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet. Samtidigt med-
för en rörelse mot polen idealtyp en allt högre grad av anonymitet (Schütz 
1932/1967, s 176–181). Polerna konkret person och idealtyp ska alltså 
inte förstås som åtskilda eller som varandras motpoler, utan snarare som 
”two poles between which stretches a continuous series of experiences” 
(Schütz 1932/1967, s 177). 

Ett gemensamt drag i lärarstudenters beskrivningar är att högskolelä-
rare gestaltar det institutionella sammanhanget högskola. Det är som kol-
lektiv gestalt lärarstudenter betecknar högskolelärare ”högskolan”. Det är 
”högskolan” som ”vidgat mitt perspektiv på hur man får kunskap” (Arne), 
”ger mig en verktygslåda och en teoretisk beskrivning av hur verktygen 
kan användas” (Janne), och högskolan som ”inte talar om sånt man be-
höver veta, som hur man gör när en elev mår jättedåligt” (Andrea). Nisse 
beskriver ”högskolan”:

Det verkar som om högskolan vill forma oss. Man propage-
rar för vissa saker och det har varit lite dåligt med debattut-
rymmet. Man ska låta folk vara som dom är, men det känns 
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som om högskolan lägger sig i vilka vi är. Det är klart att vi 
lärarstudenter inte kan vara hur som helst, men det känns 
lite knäckande ibland att det är vilka vi är dom bryr sig om 
och inte vad vi gör.

I rörelsen från en omvärldslig till en medvärldslig situation förändras för-
hållandet mellan relationens parter från en vi-relation till en de-relation. 
Det innebär att graden av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet för-
skjuts mot en allt högre grad av anonymitet. När Nisse beskriver ”hög-
skolan” i termer av vad ”man” och ”dom” tycker, framträder ”högsko-
lan” med en högre grad av anonymitet. Det är inte konkreta personer 
som Nisse berättar om utan ”högskolan” som kollektiv gestalt. Schütz 
(1932/1967) använder beteckningen sociala kollektiv (eng. social collec-
tives) för att beskriva den idealtyp som avser personer vars uppgift är att 
upprätthålla en viss funktion i ett specifikt sammanhang. Mer konkret 
innebär det att högskolelärare som i mötet med lärarstudenter framträ-
der som bärare av sin funktion inom sammanhanget högskola tar gestalt 
som idealtypen ”högskolan”. 

Relationen mellan lärarstudenter och högskolelärare formas mot bak-
grund av sammanhanget undervisning. Ett återkommande drag i lärarstu-
denters beskrivningar av levd erfarenhet är att högskolelärare framträder 
både som person och som kollektiv gestalt. Högskolelärare framträder 
med en hög grad av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet när lärar-
studenter berättar om ”Lilian, [hon] i första kursen” (Sanna), ”Anna, jag 
tycker hon verkar jättebra” (Andrea), ”Einar, [han] har en skön inställ-
ning” (Axel), medan beskrivningar som ”dom [på utbildningen]” (Erika) 
och ”högskolan”(Axel) uttrycker en lägre konkretiseringsnivå. Det före-
faller som om högskolelärare som uppmärksammar lärarstudenter som 
konkreta personer framträder på en konkretiseringsnivå som uttrycker 
en högre grad av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet. Erika beskri-
ver ”utbildningen”:

Hur det blir, vad man lär sig och om man trivs, det är väl-
digt olika. Det beror på vilket ämne och vilken lärare vi 
har. Till exempel har jag en lärare som har ett sätt att lära 
ut som passar mig perfekt, där lär jag mig hur mycket som 
helst varje lektion, men sen har jag en annan lärare som jag 
inte alls förstår. Jag tycker inte det är nån riktig ordning och 
man ska alltid leta reda på allt själv. Det känns inte som det 
finns nån att få svaren ifrån, utan mer att det är som en håll-
ning vi har, att man ska söka kunskap själv. Men jag tycker 
att man behöver nån som backar upp en, särskilt om det 
inte funkar så bra.
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Erika beskriver ”utbildningen” som sina olika lärare. Utbildningen tar på 
så vis konkret gestalt i de konkreta lärarna. Den kurs som pågick under 
den del av studien som jag genomförde vid Erikas lärosäte innebar att lä-
rarstudenterna befann sig på högskolan under större delen av dagen. Det 
är mitt intryck att detta bidrog till att både undervisning och högskolelä-
rare framträdde som figur i lärarstudenternas beskrivningar av ”utbild-
ningen”. Detta konkretiseras i de exempel från undervisningstillfällen som 
lärarstudenter, både under informella samtal och intervjuer, använde för 
att förtydliga sina beskrivningar av ”utbildningen”. 

Sammanfattning – möten mellan lärare och blivande lärare
I högskolelärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet 
framträder relationen mellan högskolelärare och lärarstudenter i den fi-
gur jag betecknar lärarutbildning mellan konkret person och idealtyp. 
Relationen framträder mot bakgrund av sammanhanget undervisning. 
Ett dominerande drag i högskolelärares beskrivningar är att de ser lä-
rarstudenter som blivande lärare, medan lärarstudenters beskrivningar 
domineras av att de ser högskolelärare som lärare. Det innebär att hög-
skolelärare och lärarstudenter tar gestalt både som personerna Nisse el-
ler Lilian och som idealtyp, dvs. ”dom” på högskolan eller ”dom” lärar-
studenterna. Då högskolelärare och lärarstudenter rör sig mellan polerna 
konkret person och idealtyp gestaltas relationen som vi-relation på en hög 
konkretiseringsnivå och som de-relation med en lägre grad av intimitet, 
intensitet och upplevelsenärhet. En hög konkretiseringsnivå innebär att 
högskolelärare och lärarstudenter möts som konkreta personer ansikte 
mot ansikte, medan en låg konkretiseringsnivå innebär att den ”andra” 
framträder som typ, dvs. individen tillskrivs ett specifikt beteende och en 
specifik funktion och det är som bärare av denna funktion som han eller 
hon framträder för betraktaren.

Lärarutbildning mellan aktör och observatör – om vfulärares och 
lärarstudenters relation  
De vfu-lärare och lärarstudenter, vars beskrivningar av levd erfarenhet lig-
ger till grund för föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning 
antingen mot tidigare år eller mot senare år vid något av de tre lärosäten 
där den empiriska huvudstudien genomförts. Aktörerna betecknas i före-
liggande resultatavsnitt vfu-lärare och lärarstudent i singular och plural 
form (vfu-lärare, lärarstudenter), likväl som i obestämd och bestämd form 
(vfu-lärarna, lärarstudenterna). Temat om den sociala världen framträder 
i aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet i en figur som jag betecknar 
lärarutbildning mellan aktör och observatör. Figuren innebär att vfu-lä-
rares och lärarstudenters relation gestaltas i möten mellan vfu-lärare och 
lärarstudenter som aktör och observatör. 
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Relationen mellan vfu-lärare och lärarstudenter så som den framträ-
der i vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet och 
den innebörd av fenomenet lärarutbildning som gestaltas mellan aktör 
och observatör redovisas nedan i två avsnitt. ”Om lärarstudenter mellan 
aktör och observatör” är grundat i vfu-lärares beskrivningar av levd er-
farenhet, medan ”om vfu-lärare mellan aktör och observatör” utgår från 
lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet. 

”Det gäller att man tänker på att planera”  
– om lärarstudenter mellan aktör och observatör
När de vfu-lärare jag mött under studiens gång beskriver levd erfarenhet 
gestaltas relationen till lärarstudenter mellan aktör och observatör. Ett 
dominerande drag i beskrivningarna är att vfu-lärare ser lärarstudenter 
som blivande kollegor. Det förefaller som om vfu-lärare utgår från att lä-
rarstudenter, för att bli (”bra”) lärare, måste göra en personlig tolkning 
av läraryrket. Det innebär att ”jag vill att de ska hitta sin egen lärarstil” 
(Ann), ”det handlar inte om rätt eller fel, det handlar ju om att man är 
olika” (Erik), ”det finns ingen färdig mall, utan man måste hitta sig själv” 
(Ingrid). Samtidigt framträder goda ämneskunskaper, välstrukturerade lek-
tioner och någon slags pedagogisk idé som den ram inom vilken (blivande) 
lärare formas. Erik beskriver sin relation till lärarstudenter: 

Det beror lite på vad man har för lärarstudent, det tror jag, 
det spelar nog väldigt stor roll. Det finns ju dom som är jät-
teordentliga och vill att det ska vara på ett speciellt sätt och 
så, men det har jag aldrig upplevt, utan det har funkat bra. 
Sen måste man ha en viss inställning till saker och ting som 
vfu-lärare, det tror jag, man måste bjuda in lärarstudenten 
så att han eller hon känner sig delaktig. Jag menar att det är 
viktigt att lärarstudenter känner att dom kan ha synpunkter 
och kanske vara med och påverka ibland också, det måste 
man acceptera som vfu-lärare.

Relationen mellan vfu-lärare och lärarstudenter gestaltas i sammanhanget 
vfu-skola. Det innebär att de tillsammans planerar undervisning och deltar 
i undervisning och andra aktiviteter inom ramen för skola och lärarutbild-
ning. Under den empiriska huvudstudien deltog jag vid ett antal tillfällen 
(se Bilaga 1–3) i informella samtal mellan vfu-lärare och lärarstudent. Ett 
återkommande samtalsämne var situationer där skolelever agerat på ett 
sätt som vfu-lärare och lärarstudent reagerat på. Utifrån lärarstudenters 
och vfu-lärares gemensamma synvinkel som observatör kan man beskri-
va relationen mellan vfu-lärare och lärarstudenter som en innehållsfylld 
vi-relation (Schütz 1932/1967, 1970). Medvetna om varandras konkreta 
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närvaro hade vfu-lärare och lärarstudent tillsammans i tid och rum iaktta-
git elevers handlingar. De hade sett skolelever agera och, med Schütz ord, 
blivit äldre tillsammans. Relationen mellan vfu-lärare och lärarstudent 
framträder i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet mot bakgrund av 
det institutionella sammanhang, där vfu-lärare och lärarstudenter rör sig 
mellan polerna aktör och observatör. Ett gemensamt drag i beskrivning-
arna är att lärarstudenter deltar i vfu-lärares alla arbetsuppgifter. Det fö-
refaller som om vfu-lärare riktar sitt medvetande mot lärarstudenter som 
aktörer då de bjuder in dem som deltagare i det vardagliga lärararbetet. 
Stina beskriver det vardagliga sammanhanget: 

En dag i veckan stannar vi kvar, lärarstudenten och jag, och 
går igenom veckan, men dom andra eftermiddagarna då ru-
sar vi iväg på konferenser och då ska dom vara med, och 
dom ska vara med på det ena och det andra. Pedagogiska 
diskussioner har dom hunnit med, och utvecklingssamtal det 
ska dom vara med på också. Det gäller att man tänker på att 
planera, att när dom kommer då ska jag se till att ha några 
utvecklingssamtal och föräldramöte. Ja, det är massor med 
sånt att planera och se till och jag känner att vår roll som 
vfu-lärare är viktig, att vi kan föra in dom i jobbet.

I vi-relationen befinner sig vfu-lärare och lärarstudent ansikte mot ansik-
te i en gemensam omvärld. Med utgångspunkt i sina förhandskunskaper 
riktar de sin uppmärksamhet mot varandra som aktörer i en pågående 
handlingsprocess. De tolkar varandras handlingar mot bakgrund av den 
kunskap de har om varandra och om den gemensamma situationen. I in-
teraktionen mellan vfu-lärare och lärarstudent modifieras de idealtypiska 
tolkningsscheman som de fört med sig till den sociala omvärldens levande 
vi. Det innebär att de ”fylls med innehåll på vi-relationens konkretiserings- 
och aktualiseringsnivå samtidigt som de berövas sitt typiska väsen” (Schütz 
1932/1999, s 173). Som Stina säger, vfu-lärare för in lärarstudenter i job-
bet och gör vad de kan för att lärarstudenter ska kunna vara med. 

I sammanhanget undervisning gestaltas relationen mellan vfu-lärare 
och lärarstudenter av rörelser mellan polerna aktör och observatör. En 
återkommande slutsats i vfu-lärarnas beskrivningar av levd erfarenhet är 
att lärarstudent(er) innebär en person till i klassrummet. ”En person till” 
kan både betyda att (skol)eleverna får en ”lärare” till då lärarstudenter är 
”aktiva med olika små saker” (Anna), medan vfu-läraren får en ”elev” till 
när de ”auskulterar” (Eva), och att vfu-lärare och elever får en ”vuxen” 
till i klassrummet när lärarstudenter ”är med” (Evert). Då vfu-lärare ser 
lärarstudenter som ”lärare”, är vfu-läraren med och hjälper till i klassrum-
met. Däremot, när vfu-lärare riktar sitt medvetande mot lärarstudenter 
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som någon som befinner sig i sammanhanget för att ”följa med och se”, 
är det lärarstudenten som är med och hjälper till i olika situationer. Evert 
beskriver lärarstudenter som ”en person till”:

Första veckan då avslutar jag det jag håller på med. Då får 
lärarstudenterna vara med för att träffa klassen. Jag tycker 
det är bra, dom får vara med mig och träffa eleverna, med-
an jag avslutar arbetsområdet med redovisningar. Sist hade 
vi muntliga redovisningar och då fick dom vara med på det, 
samtidigt som vi resonerade fram deras arbetsområde och 
hur de skulle lägga upp det. Sen andra veckan då introduce-
rade dom sig själva och efter det har dom haft ansvaret för 
sina klasser, ja dom sköter undervisningen och alla eventu-
ella kontakter med eleverna. I klassrummet ska eleverna inte 
fråga mig om nånting, utan jag ska observera och då kan ett 
sätt vara att jag håller mig i bakgrunden, jag kan gå runt till 
eleverna och resonera med dom och stötta lärarstudenterna 
under lektionen.

För Evert innebär ”en person till” att lärarstudenter är med i klassrum-
met. De är med som observatörer, dvs. de kan iaktta interaktionen mel-
lan Evert och hans elever. De kan, med andra ord, observera Evert som 
aktör. För att kunna förstå vad en handling innebär för aktören måste 
den som observerar utifrån den observerade handlingen konstruera ak-
törens underliggande för-att-motiv (Schütz 1953/1999). Det innebär att 
det är enbart genom att använda sin kunskap om ”typiskt liknande in-
teraktionsmönster i typiskt liknande situationer och konstruera aktörer-
nas motiv utifrån den sektor av handlingsförloppet som är tillgänglig för 
hans observation” (Schütz 1953/1999, s 54), som observatören kan förstå 
det iakttagna. Jag känner igen Everts beskrivning av hur vfu-lärare och 
lärarstudenter växlar mellan aktörens och observatörens synvinkel, som 
ett dominerande mönster från de undervisningssammanhang jag deltagit 
i under den empiriska huvudstudien. De perspektiv som observatören har 
tillgång till innebär att enbart aktörernas handlingar kan iakttas, medan 
aktörens synvinkel förutsätter deltagande i en interaktionsprocess. Ob-
servatören kan sålunda enbart förstå aktörernas handlingar utifrån sitt 
personliga tolkningsschema. Aktörer, däremot, modifierar sina tolknings-
scheman i interaktion med varandra. 

”Jag testar nog lite hela tiden” – om vfulärare mellan aktör och observatör
När de lärarstudenter jag mött under studiens gång beskriver levd erfa-
renhet gestaltas relationen till vfu-lärare mellan aktör och observatör. Ett 
dominerande drag i beskrivningarna är att vfu-lärare framträder som lä-
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rartyper. Det innebär att lärarstudenter ”sitter med i arbetslagen och dom 
[vfu-lärarna] delger varandra idéer” (Sanna), ”observerar och är tyst” (Siw) 
eller ser ”hur Erik [Tommys vfu-lärare] motiverar eleverna, trots att dom 
egentligen inte tycker att det är så kul” (Tommy). Det förefaller som om 
vfu-lärare visar vad lärare gör då de interagerar med varandra, med lärar-
studenter och med elever. Camilla beskriver sin relation till vfu-lärare:

På vfun, där har jag varit med på lektioner, jag har haft lek-
tioner och jag har varit med där som vem som helst. Med 
min vfu-lärare känns det jättebra, alltså, man får testa. Ib-
land är han med så man kan fråga om det är nåt som inte 
funkar och ibland går han därifrån. Men det känns som om 
man har honom bakom ryggen, även om han inte är med. 
Vi tänker ganska lika han och jag.

Camilla har varit med och hon har testat. Som observatör iakttar hon 
interaktionen mellan vfu-lärare och elever, medan hon som aktör intera-
gerar med eleverna. På samma sätt förefaller vfu-lärare röra sig mellan 
polerna aktör och observatör. Aktör och observatör har tillgång till olika 
synvinklar. Det innebär att observatören inte kan förstå aktörens för-att-
motiv på samma sätt som en medaktör, eftersom observatören inte deltar 
i interaktionsprocessen. Observatören kan inte, med Schütz språkbruk, 
se aktörens för-att-motiv som sitt eget därför-att-motiv. Samtidigt delar 
observatör och aktör tid och rum med varandra. De har därmed möjlig-
het att förflytta sig mellan polerna aktör och observatör, och som aktör 
och medaktör få tillgång till varandras synvinklar. Som Camilla säger, ”vi 
tänker ganska lika han och jag”. 

Ett gemensamt drag i lärarstudenternas beskrivningar av levd erfarenhet 
är att vfu-lärare tar med lärarstudenter till sitt sammanhang. Olga säger 
att hon ”har hängt med” sin vfu-lärare, Tommy brukar vara med på det 
han är intresserad av och vfu-lärarna ”frågar om man vill och så får man 
fråga själv också”, medan Ellinor har en vfu-lärare som jobbar som hon 
själv skulle kunna tänka sig att jobba och hon ”skulle kunna hänga henne 
i hälarna dag ut och dag in”. Nettan beskriver sitt sammanhang: 

Jag har nog inte varit hemma före tre nån dag. Efter ett när 
barnen har gått hem, då har vi samtal, jag och min vfu-lärare. 
Vi brukar sitta en halvtimme, nästan en timme ibland, varje 
dag. Sen är det lite olika konferenser. Jag är med på allting 
runt om, så jag har varit med på utvecklingssamtal också. 
Sen sitter jag med när Ingbritt planerar, för att se hur hon 
tänker och varför hon tar upp vissa moment.
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I mötet ansikte mot ansikte framträder relationen mellan vfu-lärare och lä-
rarstudent som en relation mellan aktörer. Social interaktion bygger på de 
förhandskunskaper som vi har allmänt om situationen och om den andra. 
Vi människor utgår från att vi, som aktörer, styrs av samma motiv som ti-
digare legat till grund för mina och andras handlingar under liknande för-
hållanden. Det innebär att ”jag” använder mina samlade kunskaper om den 
”andra” i allmänhet och om det särskilda du som jag står inför här och nu. 
Det är de tolkningsscheman som aktörer fört med sig in i sammanhanget, 
som de använder för att förstå varandras handlingar och som i interaktions-
processen berikas och förändras (Schütz 1953/1999, s 45–54). Nettan är 
som lärarstudent ”med på allting runt om”. Det innebär att hon deltar som 
aktör i samtal med sin vfu-lärare och som observatör av sin vfu-lärare då 
hon interagerar med andra. Nettan är med för att ”se hur hon [vfu-läraren] 
tänker”. Med Schütz språkbruk kan man säga att Nettan berikar och för-
ändrar sitt tolkningsschema för typiskt liknande situationer. 

En återkommande bild i lärarstudenternas beskrivningar av levd erfa-
renhet är att vfu-lärare framträder som studieobjekt. Det innebär att lä-
rarstudenter observerar dem för att se ”hur det går till” (Jenny), ”hur lä-
raren arbetar, hur dom gjorde” (Eskil), ”hur man ska jobba med barnen” 
(Erika). Lärarstudenters rörelse mellan polerna aktör och observatör ge-
staltas i klassrummet av lärarstudenter som både gör sådant som de upple-
ver att vfu-läraren behöver hjälp med och sådant som de själva vill prova. 
Det betyder att lärarstudenter framträder både som avvaktande betraktare 
och som partner i en interaktionsprocess med eleverna. Andrea berättar 
hur hon under sin första vfu-period ”smög lite så här och försökte att inte 
klampa in för mycket”. Numera tar hon spontant kontakt med eleverna 
och erbjuder hjälp, går och kopierar eller hämtar lektionsmaterial. Olga 
beskriver sin relation till eleverna:

Man försöker att hjälpa eleverna om dom frågar om nånting. 
Ibland så är man osäker på vad Anna, ja min vfu-lärare allt-
så, har tänkt med sina uppgifter. Så om eleverna frågar mig 
så försöker jag säga nånting och efteråt tänker jag att undra 
vad jag sa nu, blev det där riktigt bra… Jag testar nog lite 
hela tiden, först i början satt jag mig ofta längst bak, men då 
smälter man in så mycket i klassen och det känns inte som 
att eleverna ser en speciellt mycket. Så då har jag provat att 
vara där framme och sen, när jag blev lite modigare, så har 
jag börjat att gå runt lite och kolla vad dom gör, och ibland 
frågar jag nåt och så.

Olga beskriver hur hon i början oftast satt längst bak. Där kände hon hur 
hon smälte in i klassen och hon tyckte inte att eleverna såg henne. Rörelsen 
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i klassrummet, från den bakre delen till den främre delen innebar, med Ol-
gas ord, att hon blivit modigare. Hon går runt, tittar på vad eleverna gör 
och ställer frågor ibland. Som aktör interagerar Olga med andra aktörer. 
Med den förhandskunskap om frågor och svar mellan lärare och elever 
som aktören tar med sig in i situationen förstår aktören den andras för-att-
motiv som sitt eget därför-att-motiv. Då jag befann mig i sammanhanget 
undervisning som deltagande observatör under den empiriska huvudstu-
dien uppmärksammade jag från min position som observatör hur lärar-
studenter under interaktionen med elever ofta vände sig till vfu-läraren. 
Min reflektion var att de stämde av med vfu-läraren innan de svarade på 
en fråga eller hämtade något. Vid ett senare tillfälle kom jag på mig själv 
med att göra likadant, när jag gick runt och hjälpte eleverna med deras 
uppgifter. Det bidrog till att jag började reflektera kring vad jag vid en för-
sta anblick sett som ett uttryck för osäkerhet. Jag ställde frågan om mitt 
och lärarstudenternas handlingsmönster kanske snarare kunde ses som ett 
uttryck för kunskap om den situation vi befann oss i. Ett rimligt antagande 
är, menar jag, att det var kunskap om läraren som den som vet hur frågor 
ska besvaras och uppgifter utföras, som riktade vår uppmärksamhet i den 
situation där vi befann oss. Annorlunda uttryckt, vi förstod det vi iakttog 
som något som liknade situationer vi tidigare erfarit. 

Sammanfattning – möten mellan blivande kollegor och lärartyper
I vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet framträ-
der relationen mellan vfu-lärare och lärarstudent i den figur jag betecknar 
lärarutbildning mellan aktör och observatör. Relationen framträder mot 
bakgrund av sammanhanget vfu-skola. Ett dominerande drag i vfu-lärarnas 
beskrivningar är att de ser lärarstudenter som blivande kollegor. Det före-
faller som om de uppmuntrar lärarstudenter att göra en personlig tolkning 
av sig själva som lärare, samtidigt som de uppmärksammar lärarstuden-
terna på ämneskunskap och pedagogisk kunskap som den gemensamma 
(yrkes)grunden. Ett dominerande drag i lärarstudenters beskrivningar är 
vfu-lärare som ”lärartyper”. Lärarstudenter ser vfu-lärare som de som vi-
sar vad lärare gör då de interagerar med varandra, med lärarstudenter och 
med elever. Då vfu-lärare och lärarstudenter förflyttar sig mellan polerna 
aktör och observatör får de tillgång till olika synvinklar. Det innebär att 
vfu-lärare och lärarstudenter som aktörer använder de tolkningsschem-
an de fört med sig in i sammanhanget vfu-skola, för att förstå varandras 
handlingar samtidigt som de berikas och förändras under interaktionspro-
cessen. Däremot, då vfu-lärare och lärarstudent betraktar varandra från 
observatörens synvinkel kan de enbart förstå varandras handlingar genom 
sina tolkningsscheman utan möjlighet att förändra dem. 
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Lärarutbildning mellan medmänniska och nästa  
– om högskolelärares och vfulärares relation  
De högskolelärare och vfu-lärare, vars beskrivningar av levd erfarenhet 
ligger till grund för föreliggande tematisering, deltar inom lärarutbildning 
antingen mot tidigare år, mot senare år eller inom allmänt utbildningsom-
råde vid något av de tre lärosäten där den empiriska huvudstudien genom-
förts. Aktörerna betecknas i föreliggande resultatavsnitt högskolelärare 
och vfu-lärare i singular och plural form, likväl som i obestämd och be-
stämd form (högskolelärarna, vfu-lärarna). Temat om den sociala världen 
framträder i aktörernas beskrivningar av levd erfarenhet i en figur som jag 
betecknar lärarutbildning mellan medmänniska och nästa. Den innebär 
att högskolelärares och vfu-lärares relation gestaltas i möten mellan vfu-
lärare och högskolelärare som medmänniska och nästa. 

Relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare så som den framträder 
i högskolelärares och vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet, och den 
innebörd av fenomenet lärarutbildning som gestaltas mellan medmännis-
ka och nästa, redovisas nedan i två avsnitt. ”Om vfu-lärare mellan med-
människa och nästa” är grundat i högskolelärares beskrivningar av levd 
erfarenhet, medan ”om högskolelärare mellan medmänniska och nästa” 
utgår från vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet. 

”Vi samarbetar mer och mer” – om vfulärare mellan medmänniska och nästa
När de högskolelärare jag mött under studiens gång beskriver levd erfa-
renhet gestaltas relationen med vfu-lärare mellan medmänniska och nästa. 
Ett dominerande drag i beskrivningarna är att högskolelärare ser vfu-lärare 
som möjliga samarbetspartners. Det innebär att ”vfu-skolorna är en del 
av oss” (Agnes), ”vi får en chans att diskutera lite pedagogik” (Ingegerd), 
”vi jobbar jättemycket på att det ska bli så att vi jobbar bredvid varandra 
tillsammans” (Irja). Det förefaller som om högskolelärare utgår från att 
samarbete är något som de tar initiativ till och som är av intresse för både 
högskolelärare och vfu-lärare. Samtidigt beskrivs vfu-lärare som perso-
ner som de vill träffa och arbeta tillsammans med. Samarbete framträder 
i högskolelärares beskrivningar som något de arbetat med under lång tid, 
men som borde vara annorlunda än det ”är”. Det betyder att högskolelä-
rare uppmanar vfu-lärare till samarbete, samtidigt som de uppmärksam-
mar samarbete som sammanflätat med samarbetsproblem. Agnes beskri-
ver relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare:

Det är ju meningen att vi ska höra väldigt starkt ihop med 
vfu-skolorna, man skulle kunna säga att vfu-lärare är våra 
ämnesdidaktiker och vi samarbetar mer och mer. Sist vi hade 
ett möte, då kom vfu-lärarna hit och då satt vi och disku-
terade kursinnehållet. Det var verkligen roligt, för då kom 
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dom också med åsikter. Det var oj oj oj, kan inte lärarstu-
denterna få nån annan uppgift, vi är så trötta på det dom 
håller på med nu, tänk om dom kunde göra nåt annat. Och 
det är bra, just det där att vi har kontakt och att vi pratar 
med varandra och att det utvecklas mer och mer. Då blir det 
verkligen bra, då blir det inte vi och dom. 

Agnes beskriver relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare med ut-
gångspunkt i ett konkret möte, där innehållet i en kurs inom allmänt utbild-
ningsområde diskuterades. I mötet framträder de som konkreta personer 
för varandra och relationen kan med Schütz (1932/1967) beskrivas som 
en omvärldslig social relation, dvs. en vi-relation. Det är enbart då vi möts 
som medmänniskor i en omvärldslig social relation som vi kan ställa frågor 
till varandra, eller med Schütz språkbruk, utfråga duet. I våra frågor och 
svar till varandra kan vi berika och förändra både våra tolkningsscheman 
av den gemensamma omvärlden och våra tolkningar av våra upplevelser. 
Som Agnes säger, ”det var verkligen roligt för då kom de med åsikter”. I 
högskolelärares beskrivningar av levd erfarenhet framträder möten med 
vfu-lärare som konkreta personer i tid och rum som en förutsättning för 
samarbete mellan högskolelärare och vfu-lärare. Mötena beskrivs som 
förutsättningar för ett samarbete där ”vi har kontakt med varandra och 
pratar med varandra” (Agnes), ”vi möts på lika villkor” (Irja), ”vi också 
ska använda oss av vfu-lärarna i våra kurser” (Örjan). 

Ett gemensamt drag i högskolelärarnas beskrivningar är att samarbets-
villiga vfu-lärare synliggör relationen mellan högskolelärare och vfu-lära-
re. Högskolelärare beskriver hur vfu-lärare som deltar i de aktiviteter som 
högskolelärare initierar bidrar till ett förändrat samarbete. Det innebär 
till exempel att de kommer till de möten högskolelärare bjuder in till eller 
läser kurser för att bättre kunna sätta sig in i lärarstudenternas kurslitte-
ratur. Ingegerd beskriver samarbetsvilliga vfu-lärare:

Vfu-lärarna, dom flesta tycker ju att det är oerhört viktigt 
för lärarstudenterna att ständigt ställa frågor om varför de 
gör si eller så i undervisningssituationen. Det gör ju att vfu-
lärarna själva måste ställa samma frågor till sig själva och det 
upplever dom flesta som väldigt positivt. Då blir det ju så att 
lärarstudenter och vfu-lärare kan diskutera olika situationer 
tillsammans, som man kanske inte gör när man inte har lä-
rarstudenter. Då blir det kanske mer att man bara går på…

Vfu-lärare som samarbetar deltar i konkreta möten och arbetar med kon-
kreta uppgifter tillsammans med lärarstudenter och högskolelärare. Det är 
i det konkreta mötet mellan medmänniskor som det blir möjligt att avgöra 
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om ”min” tolkning av den andras upplevelser stämmer överens med eller 
avviker från hans eller hennes egen tolkning och vice versa. Däremot, om 
vi förflyttar oss till medvärlden, dvs. till en värld som befinner sig ”bort-
om kroppsligheten och den rumsliga omedelbarheten i den omvärldsliga 
situationen” (Schütz 1932/1999, s 161) förblir min samlade erfarenhet av 
mina medmänniskor densamma så länge nya erfarenheter inte motsäger 
tidigare erfarenheter. Det blir, som Ingegerd säger, ”kanske mer att man 
bara går på”. Under den empiriska huvudstudien deltog jag vid ett tillfälle 
i ett möte mellan högskolelärare och vfu-lärare (se Bilaga 1). Innan mötet 
ställde jag mig undrande till vad mitt deltagande i mötet skulle komma 
att bidra med i relation till den pågående studien. De möten mellan hög-
skolelärare och vfu-lärare som jag hade personlig erfarenhet av var tillfäl-
len som präglats av en kamp mellan ”vi” och ”dom” och där en ständigt 
återkommande problematik var frågan om vem som gjorde ”rätt”. Jag 
utgick från att det sammanhang jag skulle delta i skulle visa sig ha samma 
karaktär. Under mötet förvånades jag över att detta inte alls gestaltade sig 
som jag hade förväntat mig. I motsats till mina tidigare erfarenheter präg-
lades mötet av samarbetsvilja och gemenskap. Då jag berättat om denna 
erfarenhet är ett bestående intryck att de som lyssnat förhållit sig avvak-
tande. Det är rimligt att se en avvaktande hållning som ett uttryck för den 
medvärldsliga inställningen, där min nästa enbart är ”indirekt tillgänglig 
för jaget och dess subjektiva upplevelser därmed bara är tillgängliga i ty-
pifierade uppfattningar”(Schütz 1932/1999, s 167).

I högskolelärares beskrivningar av levd erfarenhet framträder relationen 
mellan högskolelärare och vfu-lärare mot bakgrund av de sammanhang 
där högskolelärare arbetar för ett samarbete med vfu-lärare. Ett återkom-
mande problem i högskolelärarnas beskrivningar är vfu-lärare som inte 
samarbetar med högskolelärare. Det kan både innebära att vfu-lärare av-
står från samarbete och att de samarbetar på ”sitt” sätt. Med högskole-
lärares ord är det vfu-lärare som ”inte får nåt ut av det” (Einar), ”vänder 
sig till lärarstudenterna” (Olle), ”inte är vana att ha folk från högskolan 
hos sig” (Ingegerd). Relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare ge-
staltas som ett möjligt samarbete, då högskolelärare handlar för att rik-
ta vfu-lärares medvetande mot lärarutbildning som ett samarbete mellan 
högskolelärare och vfu-lärare. Samtidigt finns det vfu-lärare som inte vill. 
Helena beskriver problematiken:

Jag tycker det är lite konstigt. Samtidigt som man pratar om 
professionalitet och man är missnöjda ute på skolorna över 
att alla klagar på skolan och folk tycker att lärare kan vem 
som helst vara, så samtidigt medverkar en del vfu-lärare till 
just det, när dom säger till lärarstudenterna att lärarutbild-
ning det är bara flum. Jag tycker att nånstans så degraderar 
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dom sig själva och om man skulle kunna ha nån slags mö-
tesplatser, där högskolelärare och vfu-lärare kunde ha mer 
kontinuerliga samtal, ja då skulle man kunna mötas som ut-
bildning och verklighet. Ja, då tror jag att man skulle kunna 
komma bort från det där, att vissa på nåt sätt uttrycker för-
akt för utbildningen.

I vi-relationen, dvs. i den omvärldsliga sociala relationen, möts medmän-
niskor som konkreta personer i tid och rum. De är, med Schütz språkbruk, 
inställda mot varandra. Däremot, i den medvärldsliga sociala relationen är 
vi varandras nästa. Det innebär att ett ömsesidigt handlande enbart finns i 
den handlandes fantasi, som något som han eller hon förväntar sig. Hele-
na efterlyser mötesplatser. Hon säger att om högskolelärare och vfu-lärare 
skulle samtala kontinuerligt med varandra, skulle dagens samarbetsproblem 
tillhöra det förflutna. Mötesplatser skulle då innebära en övergång från 
en medvärldslig till omvärldslig situation, en plats där min nästa blir min 
medmänniska. För relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare skulle 
det innebära att relationen förändras från de-relation till vi-relation.

”Man hade ett ansikte på dem”  
– om högskolelärare mellan medmänniska och nästa
När de vfu-lärare jag mött under studiens gång beskriver levd erfarenhet 
gestaltas relationen till högskolelärare mellan medmänniska och nästa. Ett 
dominerande drag i beskrivningarna är att vfu-lärare ser högskolelärare 
som ”högskolan”. Det innebär att ”de har berättat om förändringen i lä-
rarutbildningen och sånt” (Ulf), ”jag känner dem inte speciellt, de enskilda 
[högskolelärarna]” (Anna), ”de pratar så, det här är vi och så de där ute, 
och vi säger samma sak, det här är vi och de där borta” (Ingbritt). Det 
förefaller som om vfu-lärare ser ”högskolan” som en enhetlig, anonym 
representant för ”lärarutbildningen”, dvs. den del av lärarutbildning som 
bedrivs i sammanhanget högskola. Samtidigt beskriver vfu-lärare ”högsko-
lan” som en kontakt de haft under lång tid, men som de fortfarande inte 
känner. Tvärtom, ”högskolan” framträder i vfu-lärarnas beskrivningar 
som en kollektiv gestalt som över tid blivit allt mer anonym. Stina beskri-
ver relationen mellan vfu-lärare och ”högskolan”:

Jag tycker att i början när vi blev vfu-skola då hade vi mer 
kontakt, då kom det lärare från högskolan regelbundet till 
oss, vi hade träffar där vi satt och pratade om vfu-perioder-
na, men nu är det ingenting. Ingenting! Då kom dom till oss 
och vi hade ett par personer som vi visste vilka dom var. Man 
hade ett ansikte på dom. 
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Stina beskriver relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare med ut-
gångspunkt i hur den gestaltades ”i början”. Den innebar att högskole-
lärare kom till vfu-skolan för att besöka lärarstudenter och vfu-lärare. 
Schütz betecknar den sociala värld som vi samexisterar i som samtida 
värld. Den innefattar både omvärld och medvärld, dvs. det är den värld 
där vi finns i vårt levande nu, och den värld som vi kan förflytta oss till. 
Med Schütz ord: ”jag kan kort sagt vara vänd mot såväl medvärlden som 
omvärlden på ett handlande eller betraktande sätt” (Schütz 1932/1999, 
s 142). Det Stina uppmärksammar är att högskolelärares och vfu-lärares 
relation, som den framträder när hon betraktar den, tidigare gestaltades 
av konkreta möten mellan högskolelärare och vfu-lärare, medan den re-
lation hon upplever i sitt levande nu framträder som en anonym relation. 
Som Stina säger, ”nu är det ingenting”. I sammanhanget vfu-skola blir 
relationen mellan vfu-lärare och högskolelärare synlig, då ”högskolan” 
hör av sig med inbjudningar till olika former av kompetensutveckling för 
vfu-lärarna. Den innefattar utbildningar som riktar sig till vfu-lärare och 
som vfu-lärarna betecknar ”speciell utbildning [för vfu-lärare]” (Ingrid) 
”fem-poängskurser” (Erik), eller ”handledarutbildningen” (Ingbritt). Ett 
gemensamt drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är att ”hög-
skolans” utbildningar framträder som erbjudanden. Vfu-lärare berättar 
att de uppskattar ”högskolans” erbjudanden. Det är bra att de hör av sig 
och ”visst skulle vissa saker vara roligt att lyssna till”, som Anna säger. 
Samtidigt innebär ”högskolans” erbjudande att vfu-lärarna måste för-
flytta sig från sammanhanget vfu-skola till sammanhanget högskola. Det 
är en förflyttning som vfu-lärare väljer att göra eller inte. Anna beskriver 
sin relation till ”högskolan”:

Det är sju år sen jag själv gick utbildningen, så man skulle 
kunna säga att lärarstudenterna hjälper mig att hålla mig 
fräsch. Ja, jag menar att lärarstudenterna är min kontakt med 
vad som händer på högskolan. Man pratar och får veta vad 
som händer i deras kurser och så. Och sen ser jag också ge-
nom dom lektioner dom har lite vart det blåser just nu. Nåt 
annat, att gå kurser eller så, det handlar om tid. Jag kan inte 
se hur jag skulle ha tid med det. Det är klart, det beror ju 
på vad det gäller och så. Visst skulle vissa saker vara roliga 
att lyssna på, men det räcker nog som det är med kontakten 
med lärarstudenterna.

I Annas beskrivning framträder relationen mellan vfu-lärare och högsko-
lelärare mot bakgrund av relationen mellan vfu-lärare och lärarstuden-
ter. Det är i kontakten med lärarstudenter som Anna får reda på ”vart 
det blåser just nu”. Den direkta sociala relationen mellan vfu-lärare och 
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lärarstudenter innebär sålunda att vfu-lärare får tillgång till medvärlden. 
Den rumsliga förflyttning som ett samarbete med ”högskolan” ofta inne-
bär blir därigenom inte ett villkor för samarbete. Samtidigt innebär det att 
vfu-lärare och högskolelärare förblir i medvärlden som varandras nästa. 
De samexisterar med varandra, men de upplever inte varandra. I omvärl-
den lever vi människor som medmänniskor. Det innebär att ”jag” upple-
ver den andra i direkt erfarenhet, medan min nästas upplevelser inte kan 
framträda som annat än typiska upplevelser, som enbart är indirekt till-
gängliga (Schütz 1932/1967, s 160–175). 

I vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet framträder relationen 
mellan vfu-lärare och högskolelärare mot bakgrund av sammanhanget 
vfu-skola. En återkommande fråga i vfu-lärarnas beskrivningar är varför 
”högskolan” inte kommer till vfu-skolan. Det förefaller som om relatio-
nen mellan vfu-lärare och högskolelärare har förändrats från en relation 
där högskolelärare och vfu-lärare träffades och pratade med varandra i 
sammanhanget vfu-skola till en relation där högskolelärare bjuder in vfu-
lärare till sammanhanget högskola. Det betyder att vfu-lärare som del-
tar i sammanhanget högskola synliggör relationen mellan vfu-lärare och 
högskolelärare, medan relationen osynliggörs då vfu-lärare avstår från att 
delta. Ann beskriver problematiken:

Jag tror att om högskolelärarna kommer ut till skolan och 
träffar oss och lärarstudenterna och på så vis får kontakt 
med skolan, då tror jag att det skulle bli bättre. Jag tror att 
det är bra om högskolelärarna är med i skolan, då skulle 
saker kunna hända lite snabbare. Som det är nu så får lä-
rarstudenterna information innan dom kommer till skolan, 
men högskolelärarna kommer inte till skolan, till oss. I stäl-
let kommer det inbjudningar. Vi kan åka till högskolan och 
vara med och få samma information som lärarstudenterna, 
men oftast är det ju väldigt svårt för oss att kunna ta ledigt 
och att åka flera stycken, det går knappt. Så oftast blir det 
inte att vi är med på dom genomgångarna. Jag tror att som 
det var förr, då kom det ut nån person till oss och vi samlade 
ihop alla som höll på med lärarutbildning, både lärarstuden-
ter och lärare, då kunde man ju sitta och prata och spåna och 
ta upp nåt tema eller så. Om man gjorde så, då skulle det bli 
bättre. Då skulle högskolelärarna kunna ta med sig det som 
är problem i skolan och jobba med det i utbildningen. 

Det skulle bli bättre om högskolelärare kom till vfu-skolan och träffade 
vfu-lärare och lärarstudenter, säger Ann, när hon beskriver hur det är ”nu” 
i relation till hur det var ”då”. Relationen i den medvärldsliga situationen 
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kan med Schütz (1932/1967) beskrivas som en de-relation. Den utgår från 
ett konkret möte med den ”andra” ansikte mot ansikte. Ann beskriver 
sin relation till ”högskolan” när hon riktar uppmärksamheten mot hur 
det var förr med orden ”då nån person kom ut till oss”. Den ”högskola” 
som tar gestalt i medvärlden kan sålunda beskrivas som en typisk gestalt, 
grundad i vfu-lärares direkta erfarenheter av (vi-)relationen mellan hög-
skolelärare och vfu-lärare i den sociala omvärlden. 

Sammanfattning – möten mellan ”högskolan” och ”skolan”
I högskolelärares och vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet fram-
träder relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare i den figur jag be-
tecknar lärarutbildning mellan medmänniska och nästa. Relationen fram-
träder mot bakgrund av sammanhanget lärarutbildning. Ett dominerande 
drag i högskolelärares beskrivningar är att vfu-lärare framträder som möj-
liga samarbetspartners, samtidigt som de beskrivs som mer eller mindre 
samarbetsvilliga. I vfu-lärares beskrivningar är ”högskolan” ett domi-
nerande drag. Med ”högskolan” avses högskolelärare som gestaltare av 
”lärarutbildningen”, dvs. en kollektiv gestalt som över tid blivit alltmer 
anonym. Både högskolelärare och vfu-lärare grundar sina beskrivningar 
i erfarenheter av konkreta möten ansikte mot ansikte med den ”andra”. 
Dessa erfarenheter innefattar ett erfarenhetsförråd som högskolelärare och 
vfu-lärare har tillgång till och som enbart kan berikas och förändras i det 
konkreta mötet med den ”andra”. Det är ett möte som är sammanflätat 
med rörelsen mellan medvärld och en gemensam omvärld. 

Om livsvärlden som social värld – analyserande sammanfattning
Då livsvärlden tematiseras som social värld framträder lärarutbildning som 
levd erfarenhet i relationer mellan högskolelärare, vfu-lärare och lärar-
studenter. Livsvärlden som social värld är en vardaglig och intersubjektiv 
värld. Det innebär att vi människor agerar och interagerar i en gemensam 
värld, som vi föds in i och som existerade långt före oss. I sociala relationer 
konstituerar vi erfarenhetens mening(ar) som meningssammanhang (Schütz 
1953/1999, 1932/1967, Schütz & Luckmann 1973). En implikation av 
antagandet om den sociala världen är att aktörers handlingar i ett institu-
tionellt sammanhang förstås som sociala, kommunikativa handlingar som 
riktar sig mot en annan människa. I temat om den sociala världen fram-
träder fenomenet lärarutbildning i aktörers relationer så som de konsti-
tueras i möten mellan aktör och aktör. Den forskningsfråga som besvaras 
i kapitlet är frågan vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning gestal-
tas i lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola 
och högskola, då livsvärlden tematiseras som social värld. Innebörden av 
fenomenet lärarutbildning framträder i aktörers möten, dvs. i mötet med 
den andra och den formas mellan konkret person och idealtyp (högsko-
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lelärares och lärarstudenters relation), mellan aktör och observatör (vfu-
lärares och lärarstudenters relation) och mellan medmänniska och nästa 
(högskolelärares och vfu-lärares relation). Följande framställning förtyd-
ligar och preciserar innebörden av denna slutsats. 

Mötet med den andra framträder mellan konkret person och idealtyp.
Temat om den sociala världen, så som det framträder i relationen mel-
lan högskolelärare och lärarstudenter, gestaltas mellan konkret person 
och idealtyp. Det innebär att ju närmare den ”andra” befinner sig polen 
konkret person desto mer bekant förefaller den ”andra”. Rörelsen mel-
lan polen konkret person och polen idealtyp kan beskrivas som en rörelse 
mellan det bekanta och det obekanta. Lärarstudenter och högskolelärare 
framträder sålunda på en hög konkretiseringsnivå och med en hög grad 
av ”bekanthet” när de beskrivs av den ”andra” som konkret person. Det 
är den bekanta vi människor möter ansikte mot ansikte. Ett dominerande 
drag i högskolelärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfaren-
het är att den ”andra” framträder som (blivande) lärare. Det obekanta 
blir synligt i det bekanta när högskolelärare och lärarstudenter tar gestalt 
som konkreta personer, samtidigt som de beskriver varandra som lärar-
gestalter med idealtypiska drag. Med Schütz kan man säga att ”jag” i den 
omvärldsliga situationen befinner sig i en du-inställning till den ”andra”. 
Det innebär att uppmärksamheten riktas mot den andra som konkret per-
son, samtidigt som den konkreta andra kan framträda med olika grader 
av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet. För att uppleva duet måste 
”jag” se duet som ett levande du (Schütz 1932/1999, s 148). I samman-
hanget undervisning innebär det att den bekanta tar gestalt som en män-
niska av kött och blod. Den bekanta är, med andra ord, en person som 
samexisterar med mig i mitt levande nu. När högskolelärare och lärarstu-
denter beskriver varandra i allmänna ordalag och använder beteckningar 
som ”högskolan” eller ”studenterna” framträder den ”andra” som obe-
kant. Den obekanta tar gestalt på en lägre konkretiseringsnivå med be-
skrivningar av idealtypiska drag. Då nivån av konkretisering förändras i 
riktning från hög till låg uttrycks det i relationen med en tilltagande grad 
av anonymisering (Schütz 1932/1999, s 170). Rörelsen mellan det konkre-
ta mötet ansikte mot ansikte och den idealtypiska beskrivningen formas 
mellan högskolelärares och lärarstudenters möte som konkreta personer, 
och mötet där den ”andra” framträder kollektiv gestalt. 

Mötet med den andra framträder mellan aktör och observatör.
Temat om den sociala världen, så som det framträder i relationen mel-
lan vfu-lärare och lärarstudenter, gestaltas mellan aktör och observatör. 
Rörelsen mellan aktörers konkreta möten och observatörens tolkning av 
aktörers handlingar kan beskrivas som en rörelse mellan det bekanta och 
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det obekanta. Lärarstudenter och vfu-lärare framträder på en hög konkre-
tiseringsnivå, då de möts som varandras motpart i ett gemensamt hand-
lingsförlopp. I mötet använder aktören ett tolkningsschema för typiskt 
liknande situationer för att förstå den andras handlingar. Det innebär 
att ”jag” som aktör utgår från en förståelse av sitt för-att-motiv som den 
andras därför-att-motiv (Schütz 1953/1999). Den andras därför-att-motiv 
framträder sålunda som bekant då det tolkas som det egna för-att-moti-
vet. Ett dominerande drag i vfu-lärares och lärarstudenters beskrivningar 
av levd erfarenhet är att mötet med den ”andra” gestaltas som ett möte 
med en blivande kollega. I klassrummet i vfu-skolan innebär det konkret 
att aktören för att inta rollen som observatör förflyttar sig från en inter-
aktionsprocess med en motpart till en plats där tidigare medaktörer kan 
iakttas. Rörelsen mellan polen aktör och polen observatör innebär en rö-
relse mellan det bekanta och det obekanta, där konkretiseringsnivån ge-
staltas i aktörens respektive observatörens tillgång till det handlingsför-
lopp som utspelar sig mellan aktörerna. Samtidigt som man kan säga att 
observatören har tillgång till hela handlingsförloppet i meningen att han 
eller hon kan iaktta de interagerande parterna, har aktören både tillgång 
till det tolkningsschema som han eller hon tog med sig in i situationen och 
till sin motparts för-att-motiv som sitt eget därför-att-motiv. Observatö-
ren, däremot, har inte tillgång till den ”andras” för-att-motiv annat än 
med sitt eget tolkningsschema. I vfu-lärares och lärarstudenters relation 
framträder det bekanta på en hög konkretiseringsnivå då de som aktör 
och partner både har tillgång till ett tolkningsschema och möjlighet att 
förändra det. På en lägre konkretiseringsnivå kommer det obekanta till 
uttryck när de som observatör av den ”andra” enbart har tillgång till sitt 
tolkningsschema av liknande, typiska situationer. 

Mötet med den andra framträder mellan medmänniska och nästa.
Temat om den sociala världen, så som det framträder i relationen mellan 
högskolelärare och vfu-lärare, gestaltas mellan medmänniska och nästa. 
Rörelsen mellan aktörers närhet och avstånd i tid och rum kan beskrivas 
som en rörelse mellan det bekanta och det obekanta. Högskolelärare och 
vfu-lärare framträder på en hög konkretiseringsnivå när de möts som be-
kanta medmänniskor i en omvärldslig social situation. Ett dominerande 
drag i högskolelärares och vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är 
det konkreta mötet i tid och rum. Medan högskolelärare beskriver kon-
kreta möten som plattform för ”nya” möjliga möten, förefaller vfu-lärare 
snarare uppmärksamma konkreta möten som ägde rum ”förr” som en 
bekant gestaltning av möten mellan högskolelärare och vfu-lärare i sko-
lan. Rörelsen mellan det bekanta och det obekanta synliggör det förflutna 
i nuet och iscensätter det framtida. I den sociala omvärlden rör sig hög-
skolelärare och vfu-lärare i riktning mot polen medmänniska då de del-
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tar i gemensamma aktiviteter som ingår i sammanhanget lärarutbildning, 
som till exempel kurser eller föreläsningar. En lägre konkretiseringsnivå 
innebär sålunda att rörelsen sker i riktning mot det obekanta. Vid polen 
nästa kännetecknas relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare av 
indirekta möten i den sociala medvärldsliga situationen. Varje upplevd 
omvärldslig situation har en viss konkretiserings- och aktualiseringsnivå, 
som innebär förändringar av graden av intimitet, intensitet och upplevel-
senärhet. Samtidigt som min medmänniska i omvärlden blir min nästa i 
medvärlden, när vi inte längre delar tid och rum, är det vår relation som 
medmänniskor som utgör grunden för vår relation som varandras nästa 
(Schütz 1932/1967). Det betyder att rörelsen mellan det bekanta och det 
obekant är sammanflätad med relationen mellan människor. I högskole-
lärares och vfu-lärares relation innebär en hög konkretiseringsnivå att de 
högskolelärare och vfu-lärare som mött den ”andra” som medmänniska 
har tillgång till ett mer konkret och mångfasetterat tolkningsschema för 
den typiska ”andra”. En lägre konkretiseringsnivå innebär sålunda att 
tillgång till förenklade tolkningsscheman uttrycks i mer begränsade möj-
ligheter att se sin nästa som medmänniska.

1 ”Each of its spheres or regions is both a way of perceiving and a way of understan-
ding the subjective experiences of others” (Schütz 1932/1967, s 139).

2 Begreppen omvärld och medvärld (Schütz 1932/1967, s 139–214) riktar uppmärk-
samheten mot världen som direkt erfaren social verklighet (omvärld) och en samtida 
värld (medvärld) som jag lever med, men inte i, och som jag kan välja att förflytta 
mig till. Begreppen förtydligas längre fram i kapitlet.
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Kapitel 8

Lärarutbildning mellan personer  
och sammanhang – om kroppslighet, 

tidslighet och rumslighet  

I föregående resultatkapitel gestaltades fenomenet lärarutbildning i tema-
tiseringar av livsvärlden som intentional värld, som levd värld och som 
social värld. Resultatet beskrevs i tre figurer som betecknades lärarutbild-
ning mellan aktör och institutionellt sammanhang (se kapitel 5), lärarut-
bildning mellan aktör och uppgift (se kapitel 6) och lärarutbildning mel-
lan aktör och aktör (se kapitel 7). Följande kapitel besvarar föreliggande 
avhandlings huvudfråga: vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning 
framträder, då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet? Det betyder 
att komplexiteten i studiens resultat tematiseras med ambitionen att både 
synliggöra aktörer som personer och att sätta de tolkningar som tidigare 
presenterats på spel genom att betrakta dem från nya synvinklar. 

Studiens empiriska material kännetecknas av motstridigheter, varia-
tioner och olikheter och dess forskningsproblem är den komplexitet som 
framträder då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. Under ana-
lys- och tolkningsfasen av avhandlingsarbetet har jag i arbetet med det 
empiriska materialet åter-sett de personer som deltagit i studien. Då jag 
lyssnat på bandinspelningar av de intervjuer jag genomfört eller läst logg-
boksanteckningar och intervjuutskrifter har ”mina” högskolelärare, vfu-
lärare och lärarstudenter åter tagit gestalt. Jag har känt deras glädje och 
oro, och jag har undrat vad de arbetar med ”nu”. I sådana stunder har av-
handlingstexten känts avlägsen från den levda verkligheten. Det har gjort 
mig uppmärksam på mellanrummet som den plats där det bekanta och det 
obekanta möts (Gadamer 1960/2002, s 291-299, Cavalcante Schuback, s 
37-53) och på hur det skrivna ordet både kan döda och ge liv åt de ”saker” 
som de språkligt gestaltar (van Manen 2002, 2006). Följande tematisering 
av komplexiteten i studiens resultat ska ses mot denna bakgrund. 

Kapitlet inleds med tre beskrivningar av levd erfarenhet, som illustrerar 
återkommande teman i högskolelärares, vfu-lärares och lärarstudenters be-
skrivningar av levd erfarenhet. Det är lärarstudenten Annelie, vfu-läraren 
Erik och högskoleläraren Irja som beskriver fenomenet lärarutbildning ur 
sina personliga synvinklar. Därefter sätts studiens huvudresultat på spel 
med frågor om makt och genus. Kapitlet avslutas med en analyserande 
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sammanfattning, där lärarutbildning som komplext fenomen framträder 
mellan det bekanta och det obekanta. 

Annelie, Erik, Irja – tre beskrivningar av levd erfarenhet
Annelie läste sin första kurs inom lärarprogrammet, när jag träffade henne. 
Vi lärde känna varandra under de deltagande observationer jag genomförde 
vid lärosätet Enheten (se bilaga 1). Under intervjun med Annelie och hennes 
studiekamrat Inge, återkom Annelie till att det är viktigt att lärarstuden-
ter ”inte bara sitter och tittar på lektionerna [på vfu-skolan]”, att om man 
bara sitter och tittar så lär man sig inte så mycket nytt. Annelies poäng var 
att det hon tagit del av som lärarstudent hade stora likheter med hennes 
personliga erfarenhet som elev i skolan. Annelie hade innan hon ansökt till 
lärarprogrammet noggrant tänkt igenom vad yrket som lärare skulle kun-
na innebära och hon var nu mycket entusiastisk över de möjligheter som 
hon såg i sin framtida lärargärning. Hon berättade att när hon tänkte på 
sig själv som lärare, såg hon hur hon arbetade tillsammans med eleverna, 
hur hon lyssnade på deras frågor och förslag och anpassade undervisningen 
efter dem. Från hennes synvinkel framstod hon som en kapabel och förstå-
ende person. Redan under den första vfu-perioden beslöt Annelie att pröva 
på att undervisa. Här berättar hon om hur det kändes: 

I skolan känns det som om dom är ganska inkörda på sitt sätt 
att jobba, att det inte är så öppet. Det är mer det här är det 
enda som funkar, det här har jag kört med i tio år, det är det 
som funkar och det håller ett tag till. Jag kan tänka mig att 
man som lärare kan göra nåt helt annat liksom, komma in 
och göra nån helt ny grej, inte experimentera med eleverna, 
men bara göra det lite roligare genom en kreativ övning. Jag 
gjorde till exempel så att jag gick in och tog en lektion. Det 
var ganska jobbigt. Jag hade förberett såna här små översätt-
ningar som dom skulle ha på en engelskalektion. Jag hade 
skrivit på svenska och dom skulle översätta till engelska, 
jag hade tänkt på att få med alla de moment som dom hade 
gått igenom i översättningen, och då blev det liksom, min 
handledare tyckte att oj, va nytt och jobbigt! Istället för att 
se det som att aha, så brukar jag aldrig göra… Och det var 
mer, jag hade skrivit olika texter till olika grupper, så att det 
skulle bli lite kul för dom att lyssna på varandra också. Jag 
tycker det är otroligt viktigt, det är så tråkigt när allt är så 
förutsägbart och man redan vet att nu kommer dom att säga 
det här och det här. Då tröttnar man ju, så jag tror kanske 
att handledarna skulle undervisas mer i att det är viktigt att 
öppna upp och se att det finns tusen olika sätt att undervisa 
på och att det är viktigt att variera.
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I Annelies beskrivning framträder komplexiteten i den levda erfarenheten 
då hon försöker förstå det sammanhang hon befinner sig i som lärarstu-
dent. När Annelie beskriver (vfu-)lärare som ”ganska inkörda på sitt sätt 
att jobba”, frågar sig varför de inte uppskattar ”nån helt ny grej” och var-
för de inte ”öppnar upp”, framträder lärarutbildning både som ett förut-
sägbart och svårbegripligt fenomen. Den ”verklighet” Annelie möter som 
lärarstudent är inte den verklighet hon skulle vilja möta, samtidigt som det 
är en verklighet hon känner väl igen. Fenomenet lärarutbildnings kom-
plexa gestalt tar form i Annelies frågor om varför skola och (vfu-)lärare 
förefaller vara de samma som hon minns dem från sin skoltid.1 

Erik, som är vfu-lärare, beskriver lärarutbildning som en möjlighet att 
”ha en vuxen till [i klassrummet], som tittar på saker och ting”. Under de 
deltagande observationer jag genomförde i hans klassrum uppfattade jag 
honom som en engagerad och lyhörd lärare. I intervjun med Erik återknöt 
han vid flera tillfällen till händelser som inträffat under de lektioner jag 
deltagit i och jag blev uppmärksammad på att Erik var bekymrad över den 
skola han arbetade på. Ordet ”fyrkantig” återkom i hans beskrivningar 
av skolan. Kanske skulle man, sade Erik, ”släppa loss lite istället för att 
trycka in alla i samma skolform”. Samtidigt antar det ”fyrkantiga” olika 
gestalter och det är inte alltid givet vad som är den gemensamma formen. 
Erik berättar om mötet med lärarstudenten Hannah:

Förra året dök Hannah in här. Hon var en ganska ung tjej, 
från Syrien, ganska tuff attityd, och samtidigt tjejig, så där. 
Hon dök in här, hade keps på sig på mornarna. Ja, inte i 
klassrummet, men hon dök in, satt med på genomgångarna 
i arbetsrummet på mornarna med keps. Den måste man ju 
ta av sig. Men samtidigt lär man sig ju att det är lite annat på 
gång. Så hade hon avklippta tröjor, ja du vet sånt där... Jag 
är inte pryd precis, men jag är ganska noga med att man ska 
vara lite halvtråkig som lärare, ganska neutral så där. Och 
när jag sa det fick jag skäll av en kollega som tyckte att sådär 
kan man väl inte säga. Men när hon kom med kortkort kjol, 
då tänkte jag att nu är det på gränsen. Rektorn tog in henne 
och pratade med henne och då blev hon förbannad, så jag sa 
att jag också hade reagerat på det. […] Då märker man skill-
naden, att det är på många plan det sker utbyte mellan äldre 
och yngre, och jag ligger väl nånstans mitt emellan. Jag är tio 
år äldre, jag är tillräckligt gubbig, men samtidigt tycker jag 
att det är helt okej med lite attityd, och då kände jag att när 
det kommer lite sånt där så lär man sig på flera plan.
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Som jag uppfattar Eriks beskrivning, sätter Hannah den erfarenhet och 
kunskap som Erik har om sammanhanget skola på spel. Erik är (vfu-)lä-
rare, äldre än Hannah och ”tillräckligt gubbig”, samtidigt som han tyck-
er att ”det är helt okej med lite attityd”. I mötet med Hannah uppmärk-
sammar Erik att ”det är lite annat på gång”. Skillnaden mellan Erik och 
Hannah framstår som en skillnad mellan ”gammalt och nytt” i fråga om 
vanor, tradition och kultur i sammanhanget skola. Det är en skillnad som 
även kan beskrivas utifrån perspektiv som makt och genus.2 

Högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter beskriver levd erfarenhet 
med utgångspunkt i sina möten med lärare och lärarstudenter i lärarut-
bildningssammanhang. Irja är högskolelärare. Hon både undervisar och 
ansvarar för vfu inom inriktningen Tema vid lärosätet Förebilden. Det är 
en uppgift som innebär att hon möter lärarstudenter och vfu-lärare i det 
institutionella sammanhanget högskola som högskolelärare, och att hon 
i dessa möten gestaltar högskolan. Irjas beskrivning av levd erfarenhet 
handlar om arbetet med att samordna lärarutbildning mellan högskola 
och vfu-skola. Det är en uppgift som bland annat ställer frågan om sam-
arbete mellan högskolelärare och vfu-lärare. Irja berättar:

Det är jag som är vfu-ansvarig för dom lärarstudenter som 
går kursen nu, och vi [på högskolan] försöker nu att jobba 
fram metoder för samarbete med vfu-lärarna och samord-
narna i skolan. Det är inte helt lätt, men vi, i alla fall anser 
jag och det gör vi väl allihop här, att det är väldigt viktigt att 
vi möts på lika villkor. Skolorna är så vana vid att vi dikte-
rar och så säger dom att vi ska tala om vad dom ska göra; 
vad vill ni att vi ska göra är ungefär vad dom säger, fast dom 
tycker att vi är knäppa. Det blir som storebror och lillebror, 
vi vill ju nu, vi jobbar jättemycket på att det ska bli så att vi 
jobbar bredvid varandra tillsammans och det är studentens 
ansvar att hålla i kontakten emellan. Vi jobbar med att bju-
da in vfu-lärarna hit så att vi kan träffas. Nu kommer unge-
fär hälften, från början kom det nästan inte några, men nu 
kommer som sagt hälften, så …

En återkommande problematik inom lärarutbildning gäller relationen 
mellan skola och högskola.3 När Irja berättar gestaltas den i frågan om 
samordning och samarbete mellan högskolelärare och vfu-lärare. Irja be-
skriver relationen med en känsla av frustration över att den fortfarande 
känns som en relation mellan storebror och lillebror, trots att högskole-
lärarna ”vill” och ”jobbar jättemycket på att det ska bli så att vi jobbar 
bredvid varandra tillsammans”. Det som skiljer det arbete som görs nu 
mot hur det var ”förr” är, som jag uppfattar Irja, en ambition att högsko-
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lelärare och vfu-lärare ska mötas ”på lika villkor” och att lärarstudenter 
är de som ska ”hålla i kontakten emellan”. 

Annelies, Eriks och Irjas beskrivningar ovan ska ses som illustrationer 
av teman som synliggör lärarutbildning som komplext fenomen. Däremot 
ska de inte ses som uttryck för tre åtskilda teman eller kategorier. Oav-
sett om Annelies, Erik eller Irjas beskrivning fokuseras framträder både 
gemensamma mönster och unika händelser. Beskrivningarna gestaltar så-
lunda komplexitet som både likhet och unikhet, samtidigt som olika te-
man överlappar varandra och på så vis öppnar för nya möjliga synvinklar. 
Följande avsnitt har Annelies, Eriks och Irjas beskrivningar ovan som ut-
gångspunkt och är skrivet med ambitionen att synliggöra både återkom-
mande teman och gliporna emellan. Det betyder att det bekanta sätts på 
spel med frågor om det obekanta. 

Studiens huvudresultat tematiseras från tre synvinklar. ”Lärarutbildning 
mellan kropp och genus” ställer frågan om genus och den levda kroppen, 
medan frågan om makt och förändring som levd tid framträder i ”Lärar-
utbildning mellan det nya och det gamla”. ”Lärarutbildning mellan lik-
het och olikhet” ställer frågan om den empiriska studiens platser och det 
levda rummet. Uppmärksamheten riktas mot lärarutbildning som kom-
plext fenomen med begreppen levd kropp, levd tid och levt rum. Begrep-
pen gestaltar rumslighet, tidslighet och kroppslighet som grundläggande 
existentiella teman som genomsyrar livsvärlden och därmed allt mänsk-
ligt liv, oavsett historiskt och kulturellt sammanhang (van Manen 1997, 
s 101-109). 

Lärarutbildning mellan kropp och genus – om kroppslighet
Att närma sig frågan om genus har i föreliggande avhandling inneburit 
att förflytta sig mellan det bekanta och det obekanta för att ställa frågan 
om människor och genusstrukturer, om det synliga och det osynliga. Med 
Merleau-Ponty kan man beskriva den sociala relationen mellan aktör och 
aktör, mellan människa och människa som ett sammanhang där det syn-
liga framträder som figur mot bakgrund av det osynliga. Det betyder att 
när människor i avhandlingstexten betecknas kvinnliga och manliga ak-
törer osynliggörs de som män och kvinnor av kött och blod, på samma 
sätt som beteckningar som vfu-lärare, högskolelärare och lärarstudent 
synliggör lärare och lärarstudenter som könsneutrala individer. Följande 
avsnitt ger uttryck för en ambition att göra det osynliga synligt, eller med 
Gadamer att se det bekanta som obekant, för att sätta föreliggande av-
handlings genusneutrala språkbruk på spel.

”Det är vi, jag och de blivande lärarna” – om människors sociala relationer
Med antagandet om livsvärlden som social värld framträder lärarutbild-
ning mellan aktör och aktör. Det innebär att fenomenet lärarutbildning 
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gestaltas i en värld, som människor tar för given, och där handlingar styrs 
av ett praktiskt intresse. Livsvärlden som social värld är en värld vi får 
tillgång till med personliga erfarenheter och kollektiva erfarenhetslager 
(Schütz 1932/1967, Gadamer 1960/2004, s 341-355). Vfu-läraren Erik be-
skriver hur han i mötet med lärarstudenten Hannah blir uppmärksammad 
på att ”det är lite annat på gång”. Han betraktar Hannah som blivande 
lärare och han handlar utifrån sitt intresse som framtida kollega, för att 
hon ska förstå att ”man ska vara lite halvtråkig som lärare, ganska neu-
tral sådär”. Från sin synvinkel som lärarstudent riktar Annelie intresset 
mot vfu-lärare. Det är som blivande lärare hon handlar i klassrummet och 
hon ser vfu-lärarens handlingar som riktningsgivare för lärares handlingar. 
De handlingar Irja beskriver som ”att jobba fram metoder för samarbete 
med vfu-lärarna och samordnarna i skolan” är handlingar som syftar till 
samarbete ”på lika villkor” mellan högskolelärare och vfu-lärare. 

Ett dominerande drag i högskolelärares, vfu-lärares och lärarstuden-
ters beskrivningar av levd erfarenhet är att de beskriver varandra både 
som person och som kollektiv gestalt (se kapitel 7, Lärarutbildning mellan 
aktör och aktör). I det konkreta mötet ansikte mot ansikte gestaltas vår 
kroppslighet i världen då vi ser den andra som någon. Under den andras 
blick kan någon framträda som ”student”, som ”högskolan” eller ”vfu-
skolan”, eller som person, som man eller kvinna. Människors kroppslig-
het innebär, med Merleau-Ponty, att vi är vår kropp och att vi, med de 
Beauvoir, lever våra liv som män och som kvinnor. Vår kroppsliga exis-
tens implicerar därmed frågor om kön och genus och därmed ställs också 
frågan om ett genusperspektiv inom forskning.4 

Inom forskning som uppmärksammar institutionella sammanhang som 
skola och lärarutbildning är ett återkommande resultat att frågor om kön 
och genus sällan ställs och att de skapar ”problem”, då de ställs (Berge 
1997, Tallberg Broman 2002). Samtidigt är det frågor som kan beskrivas 
som sammanflätade med såväl fenomenet lärarutbildning (Tallberg Broman 
2002, Erixon Arreman 2005) som med institutioner som skola (Werners-
son 1991, Gannerud 1999, 2003) och andra samhälleliga sammanhang 
(Hirdman 2003, Connell 2002/2003, Cranny-Francis et al 2003). Lärar-
utbildningens aktörer i föreliggande avhandling tar gestalt i den sociala 
världen som konkret person och idealtyp, som aktör och observatör, som 
medmänniska och nästa (se kapitel 6, Lärarutbildning mellan aktör och 
aktör). Att både ha en kropp och vara sin kropp betyder att kroppen både 
är ett verktyg och en plats i världen. På så vis blir kroppen ”den främling 
som samtidigt på samma gång är mig själv” (Svenaeus 2003, s 83). Mer-
leau-Ponty (1945) beskriver kroppen som både subjekt och objekt, när 
han ställer frågan om vad det betyder att se. Med mina ögon varseblir jag 
världen som seende, samtidigt som min kropp är min synpunkt på världen 
(Merleau-Ponty 1945/1997, s 13–19). Det betyder att mina ögon är mitt 
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verktyg för att se världen samtidigt som jag är en del av världen. Kropps-
lighet innefattar sålunda både min egen kroppslighet och den andras. Då 
jag ser den andra som kropp och konkret person, aktör eller medmänniska 
är det med en högre grad av närhet till mig själv än då jag ser henne eller 
honom som idealtyp, observatör eller nästa (Schütz 1932/1967). Det nära 
och bekanta framträder från min synpunkt i världen som den värld jag ser. 
Att se det bekanta som både bekant och obekant innebär sålunda att min 
synvinkel på världen förändras med min synpunkt i världen. 

”Jag utgår nog alltid från mig själv” – om den levda kroppen 
Utifrån vår kroppsliga hållning i världen kan ”samma” värld framträda 
som både självklar och obegriplig, likväl som den kan framträda från kvin-
nors och mäns olika synvinklar (Merleau-Ponty 1945/1997, de Beauvoir 
1949/2006, s 23–38). I kapitlets inledning berättar Annelie om hur det 
kändes när hon ”gick in och tog en lektion”. Hon säger att det var gan-
ska jobbigt, fastän hon noggrant förberett lektionen. Hennes vfu-lärare 
var med under lektionen och i mötet mellan Annelie och vfu-läraren ef-
ter lektionen, fick Annelie intrycket att vfu-läraren tyckte att hennes un-
dervisningssätt var ”nytt och jobbigt”. I min första version av ovanståen-
de sammanfattning av Annelies beskrivning skrev jag obekymrat ”hon” 
för att beteckna Annelies vfu-lärare. Det var inte förrän jag läste igenom 
stycket som jag insåg att jag borde kontrollera om vfu-läraren var en man 
eller kvinna. Efter att ha läst Annelies beskrivning (igen) stod det klart 
att det var min föreställning om Annelies vfu-lärare som kommit till ut-
tryck i valet av personligt pronomen.5 Det bekanta kan sålunda förstås 
som min föreställning om världen, om skola och om lärare som män och 
kvinnor. Att se genus som en fråga om biologiskt kön kan sålunda be-
skrivas som en synvinkel från vilken synfältet begränsas och i vilken det 
bekanta förblir bekant.

När Annelie berättar om sin första lektion använder hon ordet hand-
ledare, för att beteckna sin vfu-lärare. Handledare är, på samma sätt som 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudent, beteckningar som osynliggör 
den betecknade personen som kvinna eller man och som synliggör männis-
kor och sammanhang som genusneutrala6. Med ambitionen att synliggöra 
det som osynliggjorts beslöt jag att återvända till avhandlingens resultatka-
pitel (se kapitel 5–7) för att på nytt läsa igenom aktörernas beskrivningar 
av levd erfarenhet. Intrycket från Annelies beskrivning, att högskolelära-
re, vfu-lärare och lärarstudenter använder genusneutrala beteckningar då 
de beskriver sig själva och varandra, återkom i såväl lärarstudenters som 
högskolelärares och vfu-lärares beskrivningar. En tentativ slutsats som jag 
noterade var att det bekanta förblir bekant, när genus inte uppmärksam-
mas i språkliga beskrivningar av levd erfarenhet. 
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I ett andra steg ställde jag frågan vad genusblindhet kan betyda för de 
handlingar som högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter riktar mot 
varandra. Med utgångspunkt i föreliggande kapitels inledande beskriv-
ningar formulerade jag frågor som: Reagerar vfu-läraren Erik över ”opas-
sande klädsel” i mötet med manliga lärarstudenter? Upplever Annelies 
vfu-lärare undervisningssätt som ”nytt och jobbigt” i mötet med manliga 
lärarstudenter? Vad innebär Irjas beskrivning av relationen mellan högsko-
lelärare och vfu-lärare som ”storebror och lillebror” i ett genusperspek-
tiv? Med ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt är ett möjligt 
svar på frågan att vår kroppslighet innebär att vi i mötet först möter var-
andra genom våra kroppar och att vi i vår fysiska gestalt både visar och 
döljer oss själva. Under en uppskattande blick kan vi känna oss vackra, 
oövervinnerliga och betydelsefulla, medan vi under en nedlåtande blick 
blir osynliga och svaga (van Manen 1997, Levering 2006). En dimension 
av att se den andra som man eller kvinna tar gestalt då vi tillskriver varan-
dra egenskaper som vi både förknippar med det biologiska könet och det 
sammanhang där vi befinner oss. Med Merleau-Ponty (1945/1997) kan 
man säga att människans kroppslighet är sammanflätad med de struktu-
rer som reglerar både hur vi som män och kvinnor ser varandra och hur 
vi som kvinnor och män framträder för varandra. Det betyder att studiens 
aktörer synliggörs i ett institutionellt sammanhang som högskolelärare, 
vfu-lärare och lärarstudenter, samtidigt som de osynliggörs som män och 
kvinnor. Som aktörer handlar de i ett institutionellt sammanhang, där den 
rådande normen innebär att frågor om genus osynliggörs (Tallberg Bro-
man 2002). Det osynliga kan förstås som ett obekant som förblir obekant, 
medan det bekanta gestaltas i den synliga normen. Från den synvinkeln 
iscensätts en rörelse mellan det bekanta och det obekanta, då frågan om 
genus sätter den rådande normen på spel.

Genus och genusperspektiv är en fråga som återkommit under avhand-
lingsprojektets gång. Då den gestaltas i frågan om huruvida ett hermeneu-
tiskt fenomenologiskt betraktelsesätt osynliggör genus och genusordningar 
i institutionella sammanhang som lärarutbildning, sätter den avhandling-
ens teoretiska antaganden (se kapitel 3) på spel. I den synvinkeln fram-
träder forskningsobjektet lärarutbildning som figur. Att genus inte synlig-
görs i studiens resultat förstod jag initialt som en samstämmighet med den 
återkommande slutsatsen, att genus inte är en framträdande dimension i 
forskning om lärarutbildning (Ahlström & Kallós 1996), och inte heller 
bland lärarutbildningens aktörer (Erixon Arreman 2005). Med en förstå-
else av det osynliga som det som gör det synliga synligt (Merleau-Ponty 
1964) ställde jag frågan om det kunde vara så att min naiva föreställning 
om lärarutbildning som ett genusneutralt sammanhang var ett uttryck för 
en rådande genusreglering, där lärare är ”lärare” och studenter är ”stu-
denter”. Det innebar en möjlighet att betrakta ”min” bekanta lärarut-
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bildning från en ny synvinkel och, med Gadamer, en möjlighet att se det 
bekanta som obekant. Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt 
utesluter inte frågor om genus. Den fråga som ställs anger riktningen, den 
öppnar för nya möjliga synvinklar och den avgör vad som blir synligt och 
vad som osynliggörs. Kroppslighet som existentiellt tema innebär i den 
meningen att fenomenet lärarutbildning gestaltas mellan människor i ett 
sammanhang, vars mönster och strukturer framträder utifrån den synvin-
kel vi människor betraktar varandra.

Sammanfattning – synvinklar och synpunkter
Lärarutbildning mellan kropp och genus fokuserar kroppslighet som ex-
istentiellt tema. Människor existerar kroppsligt i världen. Det innebär att 
vi både är vår kropp och att vi lever våra liv som kvinnor och som män. 
Kroppslighet innefattar både min kroppslighet och den andras. Den värld 
”jag” ser, framträder från min synvinkel i världen samtidigt som min kropp 
är min synpunkt på världen. Utifrån det sammanhang vi människor befin-
ner oss i betraktar ”jag” den andra som någon. Från olika synvinklar fram-
träder den andra som lärare eller student, som kvinna eller som man. I en 
synvinkel där det bekanta kan framträda som obekant sätts den rådande 
normen, det bekanta synliga, på spel av frågan om genus. Vår kroppslig-
het i världen innebär att vi i mötet med den andra både visar och döljer 
oss själva. Människans kroppslighet är med andra ord sammanflätad med 
strukturer, som både riktar vår blick mot varandra som män och kvinnor, 
och som avgränsar vårt synfält som kvinnor och som män.

Lärarutbildning mellan det nya och det gamla – om tidslighet
Föreliggande studies huvudaktörer är vfu-lärare, lärarstudenter och hög-
skolelärare. De kan beskrivas som aktörer inom ett övergripande institu-
tionellt sammanhang, som innefattar både skola och högskola. Samtidigt 
är de också människor av kött och blod som i sina handlingar gestaltar 
fenomenet lärarutbildning. Lärarstudenter, högskolelärare och vfu-lärare 
framträder i föreliggande avhandling som aktörer, som personer och som 
kollektiv. Det är i deras beskrivningar av levd erfarenhet som forsknings-
objektet lärarutbildning som levd erfarenhet framträder och det är mellan 
dessa personer som den empiriska huvudstudien inom avhandlingsprojek-
tet tagit gestalt. En fråga som jag uppmärksammades på i ett tidigt skede 
av avhandlingsarbetet var varför högskolelärare, vfu-lärare och lärarstu-
denter återkom i en fast ordning i avhandlingstexten. Då jag reflekterade 
över detta insåg jag att den ordning jag initialt sett som en av flera möjliga 
ordningar rimligen kunde vara ett uttryck för en över tid återkommande 
ordning, där högskola och högskolelärare hierarkiskt överordnas skola 
och (vfu-)lärare. För att ställa det bekanta i nytt ljus, ordnade jag aktö-
rerna på nytt och denna ”nya” ordning kom sålunda att innebära en ny 
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synvinkel. Följande avsnitt utgår från ett antagande om att den ”givna” 
ordning som studiens aktörer förekommer i, som högskolelärare, vfu-lä-
rare och lärarstudenter, gestaltar en institutionell ordning. Den sätts på 
spel med frågan om förändring och den levda tiden.

”Det gäller att man tänker på att planera”  
– om det institutionella sammanhanget
Lärarutbildning äger rum i ett övergripande sammanhang som innefattar 
de institutionella sammanhangen högskola och skola. Under den empi-
riska studien gjorde lärarstudenter mig uppmärksam på lärarutbildning 
som ”skola” med påpekanden om att det som gällde var att klara tentan 
och att inte vara till besvär på vfun, frågor om jag också var ”lärare” och 
om deras deltagande i studien på något sätt ingick i utbildningen. Min 
slutsats blev att lärarstudenternas återkommande jämförelser med skolan 
betyder att de upplever både högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 
studier som en bekant skolsituation, där de agerar som elever i mötet med 
lärare. Det är rimligt, menar jag, att se Annelies önskan om att ”handle-
darna skulle undervisas mer i att det är viktigt att öppna upp och se att 
det finns tusen olika sätt att undervisa på”, Eriks konstaterade att ”den 
[kepsen] måste man ju ta av sig” och Irjas tal om ”studentens ansvar” 
som uttryck för en situation där lärarstudenter förväntas reproducera det 
bekanta genom att anpassa sig. ”Skola” kan i den meningen förstås som 
ett till synes tidlöst sammanhang, där personer agerar utifrån sin uppgift 
inom sammanhanget. Personer som är ”lärare” handlar sålunda för att 
upprätthålla den påbjudna ordningen, medan personer är ”elever” för-
väntas inordna sig i rådande strukturer.7 

Beroende av den synvinkel vi har tillgång till framträder fenomenet lä-
rarutbildning som olika gestalter. Lärarstudenten Annelie beskriver sin vfu-
skola som en skola hon känner igen från sin skoltid. Det är en skola hon 
vill förändra genom att som lärare pröva något ”nytt”. Vfu-läraren Erik 
säger att skolan är ”fyrkantig”, och kanske borde förändras, samtidigt 
som han tycker att det är självklart att lärare ska klä sig på ett visst sätt. 
Irja är vfu-ansvarig på högskolan och har som uppgift att ”jobba fram 
[nya] metoder för samarbete med vfu-lärarna och samordnarna i skolan”. 
I dessa utsagor förefaller utgångspunkten vara att en bekant och ”gam-
mal” lärarutbildning utmanas av en ”ny” och obekant, och att rörelsen 
mellan det bekanta och det obekanta innebär att den lärarutbildning som 
finns ”idag”, måste förändras.8 

För vfu-lärare innebär det institutionella sammanhanget en avgränsning 
i både personlig och institutionell mening. Ett villkor för uppgiften som 
vfu-lärare är att den genomförs inom högskolans ram för lärarutbildning. 
Det innebär bland annat att vfu-lärare bjuds in till högskolan för att delta 
i aktiviteter, vars dominerande syfte de uppfattar vara information om vad 
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den senaste lärarutbildningsreformen innebär (se kapitel 6, ”Lärarutbild-
ning mellan den personliga och den strategiska lärargestalten”). Relationen 
mellan högskolelärare och vfu-lärare framträder både som vi-relation och 
de-relation (se kapitel 7, ”Mellan medmänniska och nästa”). I vi-relatio-
nen samarbetar högskolelärare och vfu-lärare kring en gemensam lärar-
utbildning ”på lika villkor”. De-relationen, däremot, kännetecknas av att 
högskolelärare, som Irja säger i den inledande beskrivningen, ”jobbar jät-
temycket på att det ska bli så att vi [högskolelärare och vfu-lärare] jobbar 
bredvid varandra”, medan vfu-lärare väljer att inte delta i det samarbete 
som högskolelärare initierar. Det innebär att vfu-lärare som högskolelä-
rares samarbetspartners, på ett liknande sätt som lärarstudenter, anpassar 
sig till de villkor som ”högskolan” ställer. Det är vfu-lärare som åker till 
högskolan för att delta i träffar de inbjudits till och det är vfu-lärare som 
förväntas utbilda sig för den ”nya” uppgiften som vfu-lärare. 

Beskrivningen ovan kan ge intrycket att vfu-lärare anpassar sig till 
den ordning som ”högskolan” och högskolelärare initierar och att det 
är ”högskolan” som driver ett förändringsarbete för ”lärarutbildningens 
bästa”. Det är en beskrivning där högskolelärares och vfu-lärares vi- och 
de-relationer (se kapitel 7) framträder som figur i ett tillsynes jämlikt sam-
manhang. Vfu-lärare som betraktar den dominerande ordningen som den 
(vfu-)lärare och skola gestaltar, sätter intrycket på spel. Som Irja påpekar 
i den inledande beskrivningen, är det långt ifrån alla vfu-lärare som väljer 
att delta i samarbetet med ”högskolan”. 

En genomgång av intervjuutskrifterna gjorde mig uppmärksam på att 
frågor om förändring i skolan, om vem som kan förändra och vad som 
bör förändras inte självklart utgår från en högskola som betraktas som 
överordnad skolan. Relationen mellan högskolelärare och vfu-lärare blir 
med frågan om förändring synlig i ett sammanhang, där frågan ställs om 
vem som har makt att förändra.9 Vfu-läraren Erik beskriver relationen ur 
ett skolperspektiv, när han säger att även om högskolan vill bidra till för-
ändring inom skolan så är det ”skolan” som måste förändras först, inn-
an det finns plats för idéer från ”utbildningen”.10 Det är en beskrivning 
som utmanar högskoleläraren Örjans beskrivning av förändring som nå-
got som enbart högskolan kan sätta i rörelse genom att ”gå steget före” 
(se kapitel 5, ”Mellan individualitet och gemensamhet”). Det förefaller 
rimligt att förstå frågan om förändring som en fråga om maktrelationer. 
I den synvinkeln framträder det bekanta med högskolelärare som ”vet” 
vad det ”nya” innebär och gestaltar ”högskolan”, som kommer med in-
bjudningar, och talar om vad vfu-lärare ska göra. Högskolelärare ”jobbar 
med att bjuda in vfu-lärarna hit [till högskolan] så att vi kan träffas”, sä-
ger Irja. Det förefaller vara precis vad de vfu-lärare som samarbetar och 
deltar förväntar sig. Med Irjas ord: ”Vad vill ni att vi ska göra är ungefär 
vad dom säger, fast dom tycker att vi är knäppa.” Det bekanta innebär 
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att det är vfu-lärare som behöver lära sig det ”nya”. Samtidigt är det, som 
tidigare påpekats, inte alltid vfu-lärare arbetar i enlighet med ”högsko-
lans” instruktioner, eller deltar i ”högskolans” aktiviteter. Från den syn-
vinkeln framträder det obekanta i vfu-lärares ställningstagande mot ett 
bekant sammanhang där högskolelärare ses som överordnade vfu-lärare, 
och där styrkeförhållanden, spel och strategier mellan högskolelärare och 
vfu-lärare synliggörs.11 Vfu-lärare, som avstår från att delta och istället 
stannar i skolan, öppnar i den meningen för en rörelse mellan det bekanta 
och det obekanta, när de utmanar en tankefigur där lärarutbildning kän-
netecknas av hantverk som underordnat vetenskap. 

”Nu är det nånting helt annat” – om den levda tiden
En återkommande problematik i högskolelärares beskrivningar av levd 
erfarenhet är att trots att samarbetet med vfu-lärare alltmer kännetecknas 
av att ”vi [högskolelärare och vfu-lärare] har kontakt med varandra och 
pratar med varandra” (Agnes, kapitel 7, ”Lärarutbildning mellan med-
människa och nästa”), finns det vfu-lärare som inte samarbetar med hög-
skolelärare och därmed inte deltar i det ”nya” bekanta. I den levda tiden 
gestaltas känslan av tid. Förändringar sker ”snabbt” eller ”långsamt” och 
engagemang för och motstånd emot förändring antar en tidslig dimension. 
Både högskolelärare och vfu-lärare beskriver nuet som tydligt åtskilt från 
det förflutna och åtskillnaden gestaltas språkligt i beskrivningar av det 
”gamla” och det ”nya” (se t ex kapitel 5, ”Lärarutbildning mellan aktör 
och institutionellt sammanhang”). Det som var ”förr” kan kännas både 
långt borta och nära på samma sätt som framtiden både kan verka avlägsen 
och (nästan) redan här. Tid som levd tid innebär sålunda att beskrivningar 
av hur det är ”nu” kan förstås som en rörelse mellan det bekanta och det 
obekanta, där förhoppningar och rädslor för det framtida tar gestalt. Som 
Irja säger, ”Nu kommer som sagt hälften [av vfu-lärarna], så …”.

Den levda tiden är den subjektiva eller upplevda tiden som motsats till 
objektiv (klock)tid. Det är den tid som tycks ”skena iväg” när vi har roligt 
och som ”sniglar sig fram” när vi har tråkigt. På samma sätt gestaltas den 
levda tiden när vi, som Annelie, känner att ”ingenting har hänt” eller med 
Erik att ”det är lite annat på gång”. Den levda tiden är med andra ord 
vårt tidsliga vara i världen (Merleau-Ponty 1945, s 469-495, van Manen 
1997, s 104-106). Antagandet om den levda tiden förutsätter människors 
relation till ett sammanhang (fr. les choses, Merleau-Ponty 1945, s 471). 
Ett återkommande drag i lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet 
är att de beskriver sina erfarenheter som lärarstudenter i relation till sitt 
förflutna som (skol)elev och sin framtid som lärare (se kapitel 6, Lärarut-
bildning mellan den bekräftande och den utmanande lärargestalten). Lä-
rarstudenter är bekanta med sammanhanget skola. De vet, utifrån sina er-
farenheter som elev, vad skola ”är”. Från den synvinkeln framträder både 
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lärare och elever som bekanta, medan det obekanta synliggörs från lärar-
studenters synvinkel som blivande lärare.12 I rörelsen mellan det bekanta 
och det obekanta tar lärarstudenter gestalt som lärare då de beskriver sig 
själva som lärare. Erika tycker att ”det är viktigare att jag får barnen ny-
fikna och intresserade”, Camilla vill jobba med ”samtal” (se kapitel 6, Lä-
rarutbildning mellan den bekräftande och den utmanande gestalten) och 
Annelie, i kapitlets inledning, ”vill göra nånting helt annat”. 

Antagandet om den levda tiden synliggör vår tidslighet, där ”[t]he tem-
poral dimensions of past, present, and future constitute the horizons of a 
person’s temporal landscape” (van Manen 1997, s 104). Frågan om vem 
jag vill bli som lärare som formulerats och kanske besvarats i det förflut-
na omtolkas i mötet med det levande nuet till en fråga om vem jag kan 
bli som lärare i framtiden. Nuet och framtiden gestaltas här framför allt 
av vfu-lärare och högskolelärare i ett institutionellt sammanhang, där lä-
rarstudenter bedöms och examineras och för lärarstudenter gäller det att 
klara de krav som ställs, för att få en examen som lärare. Den levda ti-
den formas i lärarstudenters jämförelser med sina tidigare erfarenheter av 
skola. Det betyder att lärarstudenter ser de högskolelärare och vfu-lärare 
de möter som ”lärare” och sig själva som ”elever”, som förväntas klara 
läxor och prov och helst få ett bra betyg.13 

Vfu-lärares situation kännetecknas av mellanrummet mellan uppgiften 
som lärare och uppgiften som vfu-lärare (se kapitel 6, ”Mellan den per-
sonliga och den strategiska lärargestalten”). De beskriver hur de arbetar 
med lärarstudenter i klassrummet, och hur de tillsammans hanterar ”hög-
skolans” uppgifter. Å ena sidan beskriver de lärarstudenter som blivande 
kollegor, å andra sidan är de deras lärare. Sålunda möts det förflutna som 
(lärares) erfarenheter och framtiden som förväntningar i det levande nuet. 
Ett dominerande drag i vfu-lärares beskrivningar av levd erfarenhet är att 
de tar sig an uppgiften som vfu-lärare i samspel med lärarstudenter. I mötet 
mellan vfu-lärare och lärarstudenter gestaltas både den tid som har varit 
och den tid som kommer. Det betyder att det förflutna åter-ses och att det 
i rörelsen mellan det bekanta och det obekanta blir möjligt att åter-se sig 
själv, vem jag en gång var, som lärarstudent och nybliven lärare, och vem 
jag är nu, som lärare och vfu-lärare.14 

Ett dominerande drag i högskolelärares beskrivningar av levd erfaren-
het är att deras personliga erfarenheter av lärarutbildning och läraryrke 
har betydelse för uppgiften som högskolelärare (se kapitel 6, ”Mellan den 
personliga och den kollektiva lärargestalten”). Den erfarenhet som hög-
skolelärare uppmärksammar ger intryck av att, som i Irjas beskrivning i 
inledningen, vara väl förankrad i ett bekant förflutet. Vad högskolelärare 
jobbar med ”nu” är att förändra den relation med vfu-lärare som Irja be-
skriver som ”storebror och lillebror” till en jämställd relation. Den tidsliga 
dimensionen synliggör rörelsen mellan det förflutna och det framtida. Den 
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faktiska (klock)tid som förflutit sedan högskolelärare riktade uppmärk-
samheten mot en ”ny” lärarutbildning, och därmed en ”ny” relation med 
vfu-lärare, förefaller sammanflätad med en känsla av att tiden både står 
still och rusar iväg. Vår tidslighet gestaltas i rörelsen mellan det bekanta 
och det obekanta då det ”gamla” framträder i det ”nya” som känslan av 
att det som varit inte längre är.

Sammanfattning – traditioner och positioner
Lärarutbildning mellan det nya och det gamla fokuserar tidslighet som 
existentiellt tema. Det institutionella sammanhanget framträder som en 
”given” ordning där mönster och vanor gestaltar en över tid dominerande 
tradition. I människors tidslighet gestaltas det förflutna och det framtida i 
det ”här och nu” vi lever. Bekanta relationer mellan lärare och elev, mel-
lan högskola (högskolelärare) och skola (vfu-lärare) sätts på spel då krav 
på förändring ställs och maktstrukturer synliggörs. Det ”nya” utmanar 
sålunda det ”gamla” och känslan av den bekanta tid vi lever ställs mot 
det obekanta. Begreppet den levda tiden riktar uppmärksamheten mot 
känslan av att vad som varit inte längre är, samtidigt som det kommande 
sammanflätas med det förflutna. 

Lärarutbildning mellan likhet och olikhet – om rumslighet 
Den empiriska huvudstudien inom föreliggande avhandling genomfördes 
vid tre lärosäten. De betecknas Enheten, Förebilden och Marknaden (se 
kapitel 5). Det är i den ordningen de förekommer i avhandlingen, och det 
var för att sätta den ordningen på spel som jag, i ett inledande skede av 
arbetet med föreliggande kapitel, prövade att ordna lärosätena på nytt. 
Min avsikt var att visa på att den ”gängse” ordningen mellan lärosätena 
varken skulle ses som slumpmässig eller på förhand given, utan snarast 
som ett uttryck för ett antagande om att en återkommande ordning un-
derlättar förmedlingen av textens innehåll till läsaren. Den känsla av obe-
hag och att något var fel, som kom över mig då jag betraktade den ”nya” 
ordningen, förvånade mig. Det var med blandade känslor av frustration 
och förundran som jag insåg att vad jag medvetet ordnat i början av av-
handlingsarbetet över tid hade blivit en bekant ordning, som jag kom-
mit att ta för given. Inspirerad och uppmanad av denna insikt ställer jag 
i följande avsnitt frågan om den empiriska studiens platser och det levda 
rummet med ambitionen att se det bekanta som obekant. 

”Vi samarbetar mer och mer” – om den empiriska studiens platser
I tematiseringen av livsvärlden som intentional värld (se kapitel 5) framträ-
der lärarutbildning som levd erfarenhet i figurerna ”mellan individualitet 
och gemensamhet” (lärosätet Enheten), ”mellan reproduktion och trans-
formation” (lärosätet Förebilden) och ”mellan särhållande och ömsesidigt 
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beroende” (lärosätet Marknaden). Fenomenet lärarutbildning framträder 
sålunda i olika figurer vid olika lärosäten, samtidigt som en gemensam 
mening inom lärosätena uttrycks som variationer av ett tema. Vid läro-
sätet Enheten gestaltas den gemensamma meningen som enhetlighet. Det 
innebär att högskolelärare och vfu-lärare samarbetar för en gemensam 
lärarutbildning, och att lärarstudenter möter högskolelärare och vfu-lä-
rare som gestaltare av kollektivet lärare. Högskolelärare och vfu-lärare 
vid lärosätet Förebilden gestaltar den gemensamma meningen som före-
bildlighet, där de framträder som förebilder för blivande lärare, och där 
lärarstudenter möter dem som förebildliga lärare. Vid lärosätet Markna-
den gestaltas den gemensamma meningen som marknadsmässighet, när 
högskolelärare initierar och etablerar en lärarutbildningens marknad där 
lärarstudenter väljer sin personliga lärarutbildningsprofil bland högsko-
lelärares och vfu-lärares personliga erbjudanden. 

Beteckningarna Enheten, Förebilden och Marknaden har tagit gestalt 
under arbetet med det empiriska materialet utifrån ambitionen att rikta 
uppmärksamheten mot olika innebörder av fenomenet lärarutbildning. An-
tagandet om att lärarutbildning skiljer sig åt mellan olika lärosäten är något 
som jag initialt uppmärksammade i samband med presentationer av den 
pågående studien vid forskningskonferenser och seminarier. En återkom-
mande fråga vid dessa tillfällen var vid vilket lärosäte som den empiriska 
huvudstudien skulle genomföras. Valet av lärosäte föreföll betydelsefullt 
utifrån flera aspekter. Det gällde att både förhålla sig till återkommande 
forskningsfrågor och forskningsproblem och till lokala utformningar av 
lärarutbildning. Den slutsats jag drog var att det föreföll angeläget att den 
empiriska huvudstudien skulle innefatta fler än ett lärosäte (se kapitel 4). 
Den kom sålunda att genomföras vid tre lärosäten. De betraktas i avhand-
lingen både som tre skilda platser för lärarutbildning (se kapitel 5) och 
som gemensam plats för lärarutbildning (se kapitel 6 och 7).15 

Ett grundläggande antagande i föreliggande avhandling är att vi män-
niskor befinner oss i en situation, som innefattar både det förflutna och 
det framtida (Gadamer 1960/2004, s 268-381). Det betyder att vår situa-
tion har sin grund i det förflutna, i vanor och traditioner som synliggörs i 
ett visst sammanhang. På så vis kan man förstå de olika innebörder som 
framträder vid studiens tre lärosäten, dvs. enhetlighet, förebildlighet och 
marknadsmässighet, som en dominerande innebörd vid en given tid och 
plats. Samtidigt utesluter inte den dominerande innebörden andra inne-
börder. Vad som uppmärksammas eller blir synligt handlar om den verk-
ningshistoria som är närvarande i ett specifikt sammanhang, oavsett om 
individen är medveten om den eller inte. Gadamer skriver:

[W]e are always already affected by history. It determines in 
advance both what seems to us worth inquiring about and 
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what will appear as an object of investigation, and we more 
or less forget half of what is really there – in fact, we miss 
the whole truth of the phenomenon – when we take its im-
mediate appearance as the whole truth (Gadamer 1960/2004, 
s 300).

Den risk Gadamer pekar på, att vi tar miste på fenomenets mening för 
att vi endast beaktar dess omedelbara framträdande och bortser från hel-
heten, sätter analysen av den dominerande innebörden av fenomenet lä-
rarutbildning vid de tre lärosätena på spel. Det bekanta kan både förvilla 
och förföra med den känsla av behag och närhet som igenkännandet för 
med sig. Att möta det bekanta som bekant innebär, med Gadamer, att inte 
sätta ifråga den självklara känslan av att veta hur något ”är”, utan istäl-
let ta för givet att det vi ser är ”sakens” enda och sanna väsen. Det obe-
kanta innebär en förundran över det bekanta och en möjlighet att se det 
bekanta i nytt ljus. Föreliggande avhandlings ambition, att visa på lärar-
utbildning som komplext fenomen, riktar uppmärksamheten mot inne-
börden av fenomenet lärarutbildning som olika möjliga innebörder. Det 
betyder att det bekanta gestaltats i beteckningarna av studiens lärosäten, 
dvs. Enheten, Förebilden och Marknaden och sätts på spel av frågor om 
andra möjliga innebörder. 

Den innebörd av enhetlighet, förebildlighet och marknadsmässighet 
som framträder vid de tre lärosätena kan beskrivas som återkommande 
teman inom lärarutbildning. I spänningen mellan tradition och föränd-
ring har lärarutbildning över tid gestaltats och beskrivits som olika tradi-
tioner (Linné 1996).16 Det är rimligt att anta att ”traditionen” som olika 
traditioner finns närvarande i samtliga sammanhang för lärarutbildning, 
samtidigt som ”olika” traditioner framträder mer eller mindre tydligt och 
”samma” tradition gestaltas på olika sätt (Skog-Östlin 1984, 1999). Det 
betyder i föreliggande studie att den empiriska studiens lärosäten inne-
fattar flera innebörder av fenomenet lärarutbildning, samtidigt som de 
framträder i olika figurer. De innebörder beteckningarna Enheten, Före-
bilden och Marknaden gestaltar, kan sålunda ses både som variationer 
av ett tema och som det specifika mönster som uppmärksammas från en 
viss synvinkel. 

”Det är olika med olika lärare” – om den empiriska studiens personer
Då komplexitet beskrivs som variationer av ett tema synliggörs samstäm-
mighet snarare än motstridigheter. Temat varieras, moduleras och antar 
olika figurer, samtidigt som det gestaltar en harmonisk enhet. Begrep-
pet intentionalitet innefattar ett antagande om ”verkligheten” som olika 
verkligheter. Det är ”världen” eller ”verkligheten” som framträder i plu-
ral som något för någon (se kapitel 3). En fråga som tidigare ställts är 
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frågan om vems verklighet som är den gemensamma verkligheten i sam-
manhanget lärarutbildning (se kapitel 5, ”Lärarutbildning mellan indi-
vidualitet och gemensamhet”). Med Merleau-Ponty (1945) riktar frågan 
uppmärksamheten mot det levda rummet (fr. espace). Det levda rummet 
är den plats där vi befinner oss, den plats vi känner. Där människor kän-
ner sig ”hemma” erfar vi en känsla av välbehag, medan vi på andra plat-
ser kan känna oss vilsna och små. Man skulle kunna säga att vi blir den 
plats där vi befinner oss (van Manen 1997, s 101-109). Den fråga som 
ställs i det följande är vad det betyder att som aktör inom lärarutbildning 
befinna sig på olika platser. När frågan ställs till det resultat som tidigare 
redovisats blir ett svar att ”samma” levda rum tar gestalt i ett gemensamt 
institutionellt sammanhang (se kapitel 5), en gemensam uppgift (se ka-
pitel 6) och i vi-relationer (se kapitel 7), samtidigt som olika levda rum 
framträder från aktörers personliga synvinklar. Beskrivningar som ”det 
vi jobbar med är att försöka koppla ihop saker” (Örjan), ”vi samarbetar 
mer och mer” (Agnes) och ”jag utgår nog alltid från mig själv” (Ingrid), 
”hur det blir är väldigt olika” (Erika) synliggör den personliga synvinkeln 
i det levda rummet. 

Jag och de aktörer som deltog i den empiriska huvudstudien (se bilaga 
7–9) bekantade oss med varandra genom att ställa frågor om varandras 
världar. Vi sökte, med de frågor vi ställde till varandra, mötas som män-
niskor med utbildning, yrke, fritidsintressen, familj och barn. Med Mer-
leau-Ponty kan man säga att vi öppnade våra ”hem” för varandra. Mitt 
intryck var att de beröringspunkter vi fann underlättade vårt samarbete, 
då vi genom varandras berättelser lärde känna både varandra och den 
plats där vi befann oss. På samma sätt utgår jag i det följande från an-
tagandet att när vi beskriver världen och tolkar varandras ”världar” är 
vi alltid sammanflätade med vår situation. 

Med begreppet det levda rummet synliggörs rumslighet som existen-
tiellt tema. När jag betraktade aktörernas beskrivningar av levd erfaren-
het utifrån frågan om det levda rummet kom jag till slutsatsen att då en 
institution, situation eller relation känns bekant, när känslan av att vara 
”hemma” dominerar, framträder människor som personer. Känslan av att 
vara ”hemma” uttrycks språkligt då högskolelärare, vfu-lärare och lärar-
studenter beskriver sig själva, och varandra, som personer. De berättar 
vad de tror på och vad de tycker som person och som del av ett kollektiv. 
Personer tar gestalt i utsagor som ”jag tror att det är bra” (Örjan), ”jag 
tycker att jag har fått väldigt mycket tillbaka” (Ann), ”jag är lite besvi-
ken” (Jenny). Det innebär att uppmärksamheten riktas mot den person-
liga dimensionen av det levda rummet, medan utsagor som ”vi har ju be-
stämt” (Ulf), ”vi har tänkt och arbetat mycket med det nya” (Irja), ”vi 
har väl inte hittat nån riktig form” (Annika), uppmärksammar det levda 
rummet som en gemensam plats. Utifrån antagandet att den personliga 
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synvinkeln är sammanflätad med det levda rummet kan man förstå mel-
lanrummet mellan individualitet och gemensamhet (lärosätet Enheten), 
mellan reproduktion och transformation (lärosätet Förebilden) och mel-
lan särhållande och ömsesidigt beroende (lärosätet Marknaden) som en 
plats mellan det bekanta och det obekanta. Det betyder att människor 
befinner sig på ”samma” plats, samtidigt som de erfar den från olika syn-
vinklar. Det bekanta gestaltas som den plats jag känner (igen) och där jag 
känner mig hemma, medan det obekanta framträder i känslan av att inte 
höra till, att befinna sig på främmande ort. 

Ett återkommande drag i högskolelärares och vfu-lärares beskrivningar 
av levd erfarenhet är deras beskrivningar av lärarstudenter som blivande 
lärare. Oavsett lärosäte (fysisk plats) betonar de att ”lärarutbildningen 
är ju för dom blivande lärarna” (Agnes), ”i diskussionerna [tänker vi] på 
vad lärarstudenterna behöver som lärare” (Ann-Catrin), ”när det händer 
nåt, då försöker jag att lägga mig i så lite som möjligt för att inte ta av 
dom rollen som lärare” (Anna). Mitt intryck från den empiriska huvud-
studien var att både högskolelärare och vfu-lärare kände sig ”hemma” i 
mötet med lärarstudenter. Då jag frågade dem om de såg lärarstudenter 
som snarare lärare eller elever kom svaret alltid med eftertryck; lärarstu-
denter är blivande lärare. Om man ställer högskolelärares och vfu-lärares 
beskrivningar mot lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet fram-
träder en mer komplex bild. Lärarstudenter beskriver högskolelärare och 
vfu-lärare i termer av antingen eller. De är antingen ”bra” eller ”dåliga”, 
hjälpsamma eller frånvarande, förebilder eller skräckbilder. I beskriv-
ningarna framträder en personlig dimension, då lärarstudenter berättar 
hur de känner sig. ”I början kändes det läskigt” (Olga), ”det känns bra 
att läsa inriktning Tema” (Ann-Sofie), ”man är inte så kaxig när man är 
ute första gången” (Jenny) är tre exempel. Med antagandet om det levda 
rummet kan man säga att de fysiska platser lärarstudenter befinner sig på 
vid olika tillfällen känns både bekanta och obekanta. Det bekanta känns 
”bra”, där känner de sig ”hemma ”. De möter lärare (och elever) som 
de känner igen och de får utrymme för sig själva och sina frågor. I mötet 
med det obekanta framträder en känsla av obehag och av främlingsskap. 
Som lärarstudent är man varken lärare eller elev och man kan, som Elsa, 
känna att ”alla andra lärare är mycket mer över mig”. Mellanrummet 
mellan det bekanta och det obekanta blir med det levda rummet en plats 
mellan behag och obehag, mellan närhet och främlingsskap, mellan att 
känna sig ”hemma” och att inte höra till. Det betyder för fenomenet lä-
rarutbildning att samma fysiska plats kan känns både nära och avlägsen, 
och att den plats som känns som ”hemma” är en plats där jag trivs och 
där jag kan framträda som person.
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Sammanfattning – platser och rum
Lärarutbildning mellan likhet och olikhet fokuserar rumslighet som exis-
tentiellt tema. Den empiriska studiens tre lärosäten betecknas i avhand-
lingen Enheten, Förebilden och Marknaden för att visa på olika innebörder 
av lärarutbildning vid olika platser för lärarutbildning. Den dominerande 
innebörden sätts på spel av ett historiskt perspektiv på lärarutbildning, där 
de traditioner som beteckningarna anknyter till återkommer över tid och 
sålunda kan förstås som olika mönster inom en övergripande tradition. 
Med begreppet det levda rummet synliggörs platsen som det rum vi män-
niskor känner som bekant eller obekant. I högskolelärares och vfu-lärares 
möte med lärarstudenter beskriver lärare en känsla av att vara hemma, 
medan lärarstudenter upplever känslor av både närhet och främlingsskap. 
Rumslighet framträder mellan olika personliga synvinklar med utgångs-
punkt i samma konkreta plats. 

Om kroppslighet, tidslighet och rumslighet – analyserande 
sammanfattning
Då komplexiteten i föreliggande studies resultat tematiseras framträder 
fenomenet lärarutbildning mellan personer och sammanhang. Komplexi-
teten blir synlig då lärarutbildning beskrivs som ett både institutionellt 
och traditionsförankrat, kulturellt (skol)sammanhang och människor som 
både personer och aktörer inom lärarutbildning. Den forskningsfråga 
som besvaras i kapitlet är: vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning 
framträder då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet? De innebör-
der av fenomenet lärarutbildning som tidigare redovisats framträder mel-
lan aktör och institutionellt sammanhang som enhetlighet, förebildlighet 
och marknadsmässighet (se kapitel 5), mellan aktör och uppgift som den 
situation, där aktörer lever lärarutbildning (se kapitel 6), och mellan ak-
tör och aktör som mötet med den andra (se kapitel 7). Då dessa innebör-
der sätts på spel med frågor om genus och makt blir både återkommande 
teman och glipor emellan synliga. De gestaltas mellan kropp och genus 
(kroppslighet), mellan det nya och det gamla (tidslighet) och mellan likhet 
och olikhet (rumslighet). Följande framställning förtydligar och preciserar 
innebörden av denna slutsats. 

Innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder mellan kropp och genus.
Människors kroppslighet i världen framträder då lärarutbildning gestal-
tas mellan aktör och aktör (se kapitel 7). Det betyder att människor i det 
konkreta mötet med varandra ser den andra som någon. Ett dominerande 
drag då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet är att det konkreta 
mötet mellan högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter beskrivs som ett 
möte mellan lärare och blivande lärare. Det bekanta tar gestalt i det kon-
kreta mötet där den andra framträder mellan konkret och kollektiv gestalt, 



196

som högskolelärare, vfu-lärare eller lärarstudenter och som ”högskolan”, 
”skolan” eller ”student”. Då betraktarens synvinkel på världen förändras 
med hennes synpunkt i världen framträder det bekanta som obekant. Det 
betyder att den andra kan framträda som kropp och konkret person, likväl 
som aktör eller medmänniska (Schütz 1932/1967, s 163–176). I ljuset av 
det obekanta gestaltas mötet mellan lärare och lärarstudenter i skola och 
högskola, som ett möte mellan personer, mellan kvinnor och män. Kort 
sagt, lärarutbildning mellan kropp och genus innebär att aktörer inom lä-
rarutbildning tar gestalt som personer, som män och kvinnor, när vi i vår 
kroppslighet framträder som någon för någon. Det synliga kan beskrivas 
som den figur som framträder mot bakgrund av det osynliga. Inom sam-
manhanget lärarutbildning innebär det att den bekanta genusregleringen 
blir synlig när frågor om genus ställs och det obekanta, osynliga kan fram-
träda. Lärarutbildning mellan kropp och genus visar på att de frågor som 
riktar uppmärksamheten mot genus synliggör en rådande genusnorm, där 
språkliga genusneutrala konstruktioner som högskolelärare, vfu-lärare och 
lärarstudent bidrar till att det osynliga förblir obekant. 

Innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder mellan det nya och det 
gamla.
Människors tidslighet i världen framträder då lärarutbildning gestaltas 
mellan aktör och uppgift (se kapitel 6). Från lärarstudenters synvinkel 
framträder det bekanta sammanhanget skola som de högskolelärare och 
vfu-lärare de möter och som de lärare de själva vill bli. Skola framträder 
från den synvinkeln som ett till synes tidlöst sammanhang, där lärare är 
”lärare” och elever är ”elever”. Frågan om aktörers uppgift inom lärar-
utbildning öppnar för en vidare synvinkel, där det bekanta kan framträ-
da i nytt ljus. Det obekanta gestaltas i aktörers beskrivningar av känslan 
att man borde göra något ”annat” och att det är något ”nytt” på gång. 
Den levda tiden, som både snabb och sniglande, förfluten och framtida, 
gestaltar en bekant känsla av ett tidsligt vara i nuet, medan det obekanta 
framträder i frågor om vem jag kan bli och vem jag har blivit som lärare. 
Kort sagt, lärarutbildning mellan det nya och det gamla innebär att hög-
skolelärares, vfu-lärares och lärarstudenters situation som aktörer inom 
lärarutbildning är sammanflätad med personlig och kollektiv erfarenhet. 
Tidslighet som existentiellt tema innefattar en bekant beskrivning av hög-
skola och skola som åtskilda, hierarkiskt ordnade institutioner. Det inne-
bär ett antagande om att lärarutbildning handlar om att koppla högsko-
la och skola till varandra, samtidigt som institutionen högskola ses som 
överordnad institutionen skola och därmed den institution som har det 
övergripande ansvaret för skolans och (vfu-)lärares bidrag till lärarutbild-
ning. Det ”nya” förblir i den synvinkeln bekant så länge som villkoren för 
samarbete och förändring är de redan välbekanta. Högskolelärares för-
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undran över vfu-lärare som inte kommer till högskolan och istället prio-
riterar något annat ställer det bekanta i nytt ljus. Lärarutbildning mellan 
det nya och det gamla visar att det är med frågor om makt, om vems lä-
rarutbildning som är den ”nya”, och vems lärarutbildning som ska för-
ändras, som det osynliga blir synligt. 

Innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder mellan likhet och olikhet.
Människors rumslighet i världen framträder då lärarutbildning gestaltas 
mellan aktör och institutionellt sammanhang (se kapitel 5). Föreliggande 
avhandlingsprojekt innefattar empiriska studier vid tre lärosäten. De be-
tecknas Enheten, Förebilden och Marknaden och betraktas både som tre 
skilda platser och som gemensam plats. Lärosätenas beteckningar ger ut-
tryck för en inom lärosätet dominerande innebörd av lärarutbildning. Så-
lunda framträder lärarutbildning som enhetlighet, som förebildlighet och 
som marknadsmässighet. Då den dominerande innebörden sätts på spel 
blir andra innebörder synliga. Kort sagt, lärarutbildning mellan likhet och 
olikhet innebär att den dominerande innebörden av fenomenet lärarut-
bildning inom ett institutionellt sammanhang framträder mot bakgrund 
av andra innebörder. Rumslighet som existentiellt tema uppmärksammar 
människors situation som gestaltad i det förflutna och riktad mot framti-
den. Vad intresset riktas mot betraktas som ett uttryck för de vanor och 
traditioner som är sammanflätade med situationen. Det bekanta samman-
hanget lärarutbildning kan beskrivas som den lärarutbildning som ”jag” 
känner som ”min” lärarutbildning, medan det obekanta gestaltas av den 
lärarutbildning aktören inte känner igen, där hon känner sig som främling. 
Den situation aktören befinner sig i innefattar sålunda både personlig och 
kollektiv erfarenhet av lärarutbildning, både det personligt och kollektivt 
bekanta och obekanta. Lärarutbildning mellan likhet och olikhet visar att 
det är med frågor om lärarutbildning som det levda rum, där högskola 
och skola både kan kännas nära och främmande, både som hemma och 
borta, som platsen lärarutbildning blir synlig.

1 Ett återkommande drag inom pedagogisk forskning om skolan som organisation 
och institutionellt sammanhang, är att skolan uppfattas ta gestalt i ett spännings-
fält mellan reproduktion och transformation. Problematiken uttrycks bland annat 
då frågan om förändring ställs. Se t ex Ball 1994, Hargreaves 1994, Lindblad 1994, 
Berg m fl 2002.

2 För en fördjupad beskrivning av makt- och genusstrukturers betydelse i samman-
hanget skola och utbildning, se t ex Staberg 1992, Berge 1997, Gannerud 1999, 
Gannerud & Rönnerman 2006. 

3 Ingrid Carlgren (1996) betecknar problematiken ”balkaniseringen” (s 147) och be-
skriver den som ett av de två problem som uppmärksammas då lärarutbildning dis-
kuteras. Problematiken är ett återkommande tema i såväl svensk som annan väs-
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terländsk forskning om lärarutbildning. Se t ex Carlgren & Marton 2000, Labaree 
2004.

4 Ett genusperspektiv innebär att genus framträder och synliggörs både i materiella 
och mentala strukturer. Det innebär att alla slags frågor om kön, frågor som hur kön 
skapas och vad kön betyder i samhälleliga och kulturella sammanhang framträder 
som figur, medan jämförelser mellan män och kvinnor som biologiskt könade var-
elser förpassas till bakgrunden (Gannerud 1999). En implikation av ett genusper-
spektiv är att sammanhang som förefaller könsneutrala synliggörs som ingående i 
en genusordning. Genus blir på så vis ett verktyg för att synliggöra kön (Hirdman 
2003, Thurén 2003). 

5 Van Manen (1997, s 104–106) använder begreppet lived other för att beteckna re-
lationalitet som existentiellt tema. Det innebär ett antagande om att vi människor 
föreställer oss andra människor som män och kvinnor. 

6  Med termen genusneutral avses en genusordning där mannen är norm. Se t ex Nord-
borg, red. 1997, Hirdman 2003.

7 Med frågan om varför människor inordnar sig och anpassar sig till rådande system 
fokuserar Pierre Bourdieu utbildning som ett sammanhang där rådande normer och 
värden reproduceras då människor tillägnar sig ett habitus. Se till exempel Bourdieu 
1994/1995, 1998/1999. 

8 Lärarutbildning som ett problem som kan åtgärdas genom förändring är ett återkom-
mande tema i forskning om lärarutbildning. Se t ex Cochran-Smith & Fries (2005), 
Cochran-Smith & Zeichner (2005) om amerikansk lärarutbildning; Ahlström & 
Kallós (1996), Lindberg (2002), Calander (2005) om svensk lärarutbildning.

9 Sven-Erik Liedman (2001, s 290–297) visar på förhållandet mellan människor som 
en dimension av kunskap och makt. Det innebär att makt sammanflätas med genus 
och att frågan om relationen mellan kunskap och makt därmed kompliceras. Re-
sonemanget kring maktrelationen mellan högskolelärare och vfu-lärare implicerar 
sålunda rådande genusstrukturer.

10 Med Eriks ord: ”Skolan sitter ju fast i sin storlek och i sin organisation. Den här är 
ruggigt fyrkantig, (Marianne: ja, det är mycket tradition här) Den här är svårt att, 
liksom man tänker fortfarande på samma sätt som för tjugo år sedan, skulle jag vil-
ja säga, kanske inte på individplan med eleverna, men själva stora rörelsen är väl-
digt lik. Det är samma traditioner och det är på samma sätt. Det ska vara rastvakt 
och allting ska vara som det har varit och det förstår jag för det (ohörbart), men 
det finns inte någon tanke om något annat. Det är väldigt traditionellt, och jag vet 
inte, jag tror att det är svårt att ha en utbildning [lärarutbildning], men det måste ju 
komma nånstans ifrån idéerna. Det är möjligt, men jag tror att skolan måste refor-
meras lite själv först, innan utbildningen kan komma, för annars så kommer man 
(ohörbart).”

11 Med makt förstås i foucaultiansk mening makt som ”synonymt med en elementär 
kraft, vilken är immanent i alla förekommande sociala relationer. Den kan förstås 
som en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra. Och den är till sin karak-
tär relationell och operationell” (Lindgren 2003, s 360). Se även Michel Foucault 
1971/1993.

12 Se även Öberg Tuleus (2007) för en fördjupad beskrivning av lärarstudenters syn-
vinkel i sammanhanget undervisning och lärande.

13 Philip W Jackson (1990) visar på betydelsen av skolan som institutionellt samman-
hang för elevers attityder och förväntningar. En slutsats är att då elever ser skolan 
som oundviklig, accepterar de skolans krav och försöker motsvara de förväntningar 
som ställs på dem som elever. 

14 Conle, red. (2006) visar på betydelsen av att beakta uppgiften som lärare inom lärar-
utbildning som sammanflätad med personlig och kollektiv erfarenhet av lärande och 
undervisning, både som elev och som lärare. Det gäller såväl högskolelärare (Conle, 
s 149–169), som lärarstudenter (Teoli, s 67–83) och vfu-lärare (Pinet, s 103–148).
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15 Lars Løvlie (2007) argumenterar för utbildning som en platsens pedagogik (eng. 
pedagogy of place). Det innebär att utbildning synliggörs som en aktivitet som ut-
går från situationen, horisonten och sammanhanget. I mötet mellan tid och plats 
synliggörs sammanhanget och vi uppmärksammar platsen som den bakgrund mot 
vilken människor och handlingar framträder som figur.

16 Linné (2007b) för en fördjupad diskussion av den tidsliga dimensionens möjliga 
innebörder utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Där visas att den tidsliga di-
mensionens sammanhang, dvs. den ram inom vilken tid kontextualiseras, har bety-
delse för de makt- och genusstrukturer som framträder.
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Kapitel 9 

Sammanfattande diskussion  
– om studiens resultat, kunskapsbidrag 

och kunskapsanspråk

Hermeneutisk fenomenologisk forskning utgår från den vardagliga värld 
i vilken vi lever våra liv. Det innebär att den värld vi med Husserl kän-
ner som den naturliga inställningens värld innefattar ett antagande om 
en värld i plural. I den naturliga inställningens värld, eller livsvärlden, 
finns både människa och värld, både vardaglig och vetenskaplig kunskap, 
både ett lokalt och ett universellt intresse (Husserl 1954/1970, s 103–189, 
van Manen 1997, s 1–34, Carr 2001, s 67–97). En återkommande fråga 
inom vetenskaplig kunskapsbildning är frågan om relationen mellan ve-
tenskaplig kunskap och vardaglig kunskap. När frågan ställs är det mot 
bakgrund av antagandet om vetenskaplig kunskap som ”objektiv”, och 
vardaglig kunskap som ”subjektiv”(Rorty 1979, s 315–356, Polkinghor-
ne 1989, Ödman 2004). Föreliggande avhandling utgår från antagandet 
om livsvärlden som all kunskaps grund och som meningssammanhang 
(se kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter – om ett hermeneutiskt fenome-
nologiskt betraktelsesätt) och är placerad inom en vetenskaplig tradition, 
där subjektivitet inte ses som ett problem för forskning som bedrivs, utan 
snarare betraktas som en utgångspunkt för de forskningsproblem och 
forskningsfrågor som ställs (van Manen 1997, s 1–34, Bengtsson 1998, s 
13–60, Levering 2006, Matthews 2006). En implikation av antagandet om 
livsvärlden som all kunskaps grund och som meningssammanhang är att 
forskaren alltid är en del av livsvärlden och att grundläggande antaganden 
om världen alltid måste göras explicita (Bengtsson 1999). 

Följande avsnitt riktar uppmärksamheten mot relationen mellan veten-
skaplig kunskap och vardaglig kunskap. Föreliggande studies övergripan-
de fråga gäller: vilka innebörder av fenomenet lärarutbildning framträder 
då lärarutbildning studeras som levd erfarenhet. Den nya kunskap som 
studien gör anspråk på att bidra med är en fördjupad förståelse av lärar-
utbildning som komplext fenomen. Frågan om föreliggande studies kun-
skapsbidrag och kunskapsanspråk ställs utifrån ett antagande om att vi 
människor alltid befinner oss i en situation. För forskaren innebär det att 
forskningsprocessen kännetecknas av en rörelse mellan olika synvinklar 
och att intresset riktas mot kunskap som en möjlighet att se den situation 
där vi befinner oss i nytt ljus. Med Gadamers ord:
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To acquire an awareness of a situation is, however, always a 
task of peculiar difficulty. The very idea of a situation means 
that we are not standing outside it and hence are unable to 
have any objective knowledge of it.[…] We always find our-
selves within a situation, and throwing light on it is a task 
that is never entirely finished (Gadamer 1960/2004, s 301). 

Livsvärlden som all kunskaps grund  
– om möjligheter som kunskapsbidrag
Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt riktar intresset mot 
människor. Forskningsfrågor ställs utifrån en förståelse av mänskliga fe-
nomen som komplexa och de forskningsproblem som formuleras har am-
bitionen att bidra till en mer begriplig värld. Det innebär att forskningsin-
tresset riktas mot människors levda erfarenhet och att forskningsresultaten 
bidrar med kunskap om den komplexa, motsägelsefulla och mångfasette-
rade värld i vilken vi lever våra liv (Merleau-Ponty 1945, s i-xvi). Det ve-
tenskapliga kunskapsbidraget ska förstås som ett specifikt perspektiv på 
världen. Det kan beskrivas som ett vidare perspektiv i meningen att det 
inte är begränsat till en personlig synvinkel, samtidigt som perspektivet 
tar sin utgångspunkt i människors subjektiva upplevelser i världen och de 
möjligheter som framträder har sin grund i livsvärlden.1 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt grundas i ett an-
tagande om människa (subjekt) och värld (objekt) som sammanflätade. 
Det betyder att varken värld eller sanning(ar) kan existera utan människan 
som subjekt. Antagandet om en objektiv sanning ”utanför” den subjektiva 
upplevelsen framstår därmed som orimlig. Den kunskap som forskning 
inom en hermeneutisk fenomenologisk tradition bidrar med ska alltså för-
stås som möjligheter. ”At best,” skriver Bas Levering, ”phenomenological 
research does not hand us knowledge of factual human lives, but of pos-
sible human lives” (Levering 2006, s 462). 

Föreliggande studies empiriska material har tagit gestalt mellan forskare 
och deltagare i den empiriska studien.2 Forskningsresultatet har sålunda 
genererats ur det empiriska materialet och under studiens gång beskri-
vits i de texter som producerats.3 Detta arbetssätt riktar uppmärksam-
heten mot forskning som process och öppnar för självkritisk likväl som 
intersubjektiv granskning (van Manen 1997, s 53–76). De resultat som 
presenteras under avhandlingsprocessens gång synliggör både det speci-
fika sammanhang som de genereras ur och det vetenskapssamhälle där 
de transformeras. I mötet mellan en forskares tentativa texter och andra 
forskares synpunkter iscensätts en rörelse, där levd erfarenhet transforme-
ras till skriven text (van Manen 2002, 2006). Samtidigt antar den skrivna 
texten olika gestalter då den betraktas från olika (forskares) synvinklar. 
Det hermeneutisk-fenomenologiska kunskapsbidraget kan i den meningen 
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förstås som kommunikation mellan människor. Det kan beskrivas som en 
gemensam tolkningsprocess, där ”min” synvinkel på världen förändras 
i mötet med andra människors tolkningar av ”samma” värld. Intersub-
jektivitet ersätter i den meningen begreppet objektivitet i och med att en 
gemensam mening om vad ”ny” kunskap kan bidra med avgränsar vad 
som ses som giltig eller möjlig (vetenskaplig) kunskap.4 

Ett hermeneutiskt fenomenologiskt betraktelsesätt utgår från ett onto-
logiskt antagande om pluralism. De forskningsfrågor som ställs uppmärk-
sammar fenomen som komplexa och mångfasetterade och de forsknings-
resultat som genereras riktar uppmärksamheten mot livsvärlden som en 
värld av ”både och” (Bengtsson 2005). Livsvärlden kan beskrivas som både 
harmonisk och motsägelsefull, gemensam och unik, tematisk och rapso-
disk. Trovärdighet och giltighet innebär i den synvinkeln en beskrivning 
av världen (forskningsobjektet) som uppmärksammar många egenskaper 
och vars betydelse gestaltas i igenkännandet.5 Att känna igen innebär i en 
hermeneutisk fenomenologisk mening att åter-se. Ett hermeneutiskt fe-
nomenologiskt kunskapsbidrag kan sålunda beskrivas som ett bidrag till 
flera möjliga sätt att se världen i ett nytt ljus. Det betyder att forsknings-
resultat inte ska ses som svar på hur världen ”egentligen är” utan snarare 
som beskrivningar av hur den skulle kunna vara. I den meningen bidrar 
hermeneutisk fenomenologisk forskning med en synvinkel i vilken värl-
den framträder som en möjlig värld. 

Husserl använder beteckningen den fenomenologiska reduktionen för 
att beskriva rörelsen (eng. interplay) mellan en naturlig inställning och en 
teoretisk (vetenskaplig) inställning och för att uppmärksamma betydelsen 
av en öppen och fördomsfri inställning (Benton & Craib 2001, s 82–85, 
Bäck-Wiklund 2003). Det är också min ambition att så långt som det är 
möjligt inta en öppen hållning till forskningsobjektet och att under forsk-
ningsprocessen uppmärksamma studiens reflexivitet (Gergen & Gergen 
2003).6 Mellanrummet mellan det bekanta och det obekanta gestaltas i 
överväganden kring de val som gjorts under studiens gång och vilka möj-
liga innebörder olika val uppmärksammar. Studiens kunskapsbidrag inne-
fattar i den meningen både kunskap om lärarutbildning som fenomen och 
om vad det innebär att studera lärarutbildning som levd erfarenhet. 

Livsvärlden som meningssammanhang  
– om komplexitet som ’både och’
Ett grundläggande antagande i föreliggande avhandling är antagandet om 
mellanrummet som en möjlighet att se det bekanta i ljuset av det obekan-
ta. Detta mellanrum visar att ”förståelsen rymmer ett främmandegöran-
de av sig själv, dvs av det bekanta” (Cavalcante Schuback 2006, s 35). I 
mellanrummet gestaltas fenomenet lärarutbildning i rörelsen mellan det 
bekanta och det obekanta. Det betyder att de innebörder av lärarutbild-



204

ning som framträder ska förstås som föränderliga, kunskap om lärarut-
bildning som bunden till sitt sammanhang och föreliggande studies kun-
skapsbidrag som möjligheter. Följande avsnitt fokuserar innebörden av 
denna förståelse utifrån studiens resultat. 

I tematiseringen av livsvärlden som intentional värld framträder feno-
menet lärarutbildning mellan aktör och institutionellt sammanhang. Det 
betyder att fenomenet lärarutbildning gestaltas i aktörers handlingar inom 
de traditioner, föreställningar och kulturer som innefattas i det institutio-
nella sammanhanget. Den innebörd av fenomenet lärarutbildning som 
framträder gestaltar en inom det institutionella sammanhanget domine-
rande uppfattning av vad lärarutbildning innebär. Vid lärosätet Enheten 
formas fenomenet lärarutbildning mellan individualitet och gemensamhet. 
Enhetlighet, som dominerande innebörd av fenomenet lärarutbildning, 
framträder mellan aktörers individuella gestaltningar och en kollektiv 
samarbetsgestalt. Fenomenet lärarutbildning gestaltas mellan reproduk-
tion och transformation vid lärosätet Förebilden. Mellan aktörers före-
bildliga gestaltningar och en kollektiv kunskapsgestalt framträder förebild-
lighet som dominerande innebörd. Vid lärosätet Marknaden framträder 
fenomenet lärarutbildning mellan särhållande och ömsesidigt beroende. 
Det innebär att marknadsmässighet, som dominerande innebörd, formas 
mellan aktörers personliga erbjudanden och en kollektiv marknadsgestalt. 
Studien visar sålunda att fenomenet lärarutbildning gestaltas mellan ak-
törers personliga gestalter och ett kollektivt institutionellt sammanhang. 
Mer konkret, då fenomenet lärarutbildning gestaltas mellan aktör och 
institutionellt sammanhang förefaller de innebörder som framträder, dvs. 
enhetlighet, förebildlighet och marknadsmässighet, vara sammanflätade 
med de vanor, traditioner och kulturer som dominerar det institutionella 
sammanhanget. Studien visar även att då detta resultat sätts på spel med 
rumslighet som existentiellt tema framträder både gemensamma mönster 
och glipor, där olika mönster överlappar varandra. Fenomenet lärarutbild-
ning kan sålunda förstås både som lärarutbildning inom ett övergripande, 
institutionellt sammanhang och som skilda, lokala lärarutbildningar. 

I tematiseringen av livsvärlden som levd värld framträder fenomenet 
lärarutbildning mellan aktör och uppgift. Det betyder att fenomenet lä-
rarutbildning gestaltas i aktörers handlingar inom de traditioner, före-
ställningar och kulturer som innefattas i den institutionella uppgiften som 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudent. Aktörers institutionella situa-
tion gestaltar den dominerande innebörden av fenomenet lärarutbildning. 
Situationen framträder mellan högskolelärares personliga och kollektiva 
lärargestalter, där det bekanta och det obekanta visar sig i rörelsen mellan 
aktörers olika synvinklar inom en gemensam situation som högskolelärare. 
Mellan vfu-lärares personliga och strategiska lärargestalter gestaltas den 
institutionella situationen, när den personliga synvinkeln sätts på spel av 
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högskolans ram för lärarutbildning. I rörelsen mellan det bekanta och det 
obekanta förändras vfu-lärares situation och den personliga synvinkeln 
vidgas så att den även innefattar en för kollektivet vfu-lärare gemensam 
synvinkel. För lärarstudenter framträder den institutionella situationen 
mellan den bekräftande och den utmanande lärargestalten. Det innebär 
att lärarstudenter riktar uppmärksamheten mot både högskolelärare och 
vfu-lärare som möjliga förebilder. I rörelsen mellan det bekanta och det 
obekanta tar lärarstudenten gestalt som (blivande) lärare, då personliga 
erfarenheter ställs mot kollektiv erfarenhet. Studien visar sålunda att feno-
menet lärarutbildning framträder i rörelsen mellan aktörers personliga och 
kollektiva synvinklar. Mer konkret, när fenomenet lärarutbildning gestal-
tas mellan aktör och uppgift framträder aktörers situation som samman-
flätad med uppgiften som högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudent. Det 
betyder att den synvinkel ur vilken fenomenet lärarutbildning framträder 
förändras med aktörens synpunkt. Studien visar även att då detta resultat 
sätts på spel med tidslighet som existentiellt tema synliggörs ett underlig-
gande antagande om en hierarkisk struktur, där högskola och högskole-
lärare överordnas skola och (vfu)-lärare. Fenomenet lärarutbildning kan 
sålunda, i ljuset av den lärarutbildning som levs i nuet, både ses som den 
lärarutbildning som varit och en framtida lärarutbildning. 

I tematiseringen av livsvärlden som social värld framträder fenome-
net lärarutbildning mellan aktör och aktör. Det betyder att fenomenet 
lärarutbildning gestaltas i aktörers handlingar inom de traditioner, före-
ställningar och kulturer som innefattas i institutionella relationer mellan 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter. Den innebörd av fenomenet 
lärarutbildning som framträder, dvs. mötet med den andra, gestaltar en 
inom den institutionella relationen dominerande innebörd av fenomenet 
lärarutbildning. Fenomenet lärarutbildning gestaltas mellan högskolelä-
rare och lärarstudenter som konkret person och idealtyp. Rörelsen mellan 
det bekanta och det obekanta innebär att den andra framträder med olika 
grader av intimitet, intensitet och upplevelsenärhet. Den bekanta gestal-
tas i det nära och konkreta mötet, medan den obekanta framträder på en 
lägre konkretiseringsnivå i beskrivningar av idealtypiska drag. I relatio-
nen mellan vfu-lärare och lärarstudenter framträder fenomenet lärarut-
bildning mellan aktör och observatör. Det bekanta och det obekanta tar 
gestalt i rörelsen mellan aktörer i samspel och observatörens tolkningar av 
aktörers handlingar. Fenomenet lärarutbildning formas i relationen mel-
lan högskolelärare och vfu-lärare som medmänniska och nästa. Rörelsen 
mellan det bekanta och det obekanta innebär en rörelse mellan aktörers 
närhet och avstånd i tid och rum. I det konkreta mötet gestaltas det be-
kanta i mötet mellan medmänniskor, medan indirekta möten mellan hög-
skolelärare och vfu-lärare som varandras nästa innebär en lägre grad av 
konkretion och förenklade tolkningsscheman. Studien visar sålunda att 
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fenomenet lärarutbildning framträder i aktörers möten med den andra. 
Mer konkret, när fenomenet lärarutbildning tar gestalt mellan aktör och 
aktör förefaller den innebörd som framträder vara sammanflätad med 
den grad av närhet och anonymitet som kännetecknar relationen. Studien 
visar även att då detta resultat sätts på spel med kroppslighet som exis-
tentiellt tema synliggörs en rådande norm som innebär att dominerande 
genusstrukturer osynliggörs. Fenomenet lärarutbildning kan sålunda för-
stås som möten mellan högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter som 
personer, som kvinnor och män. 

Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta  
– om en möjlig lärarutbildning
Studien Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta beskriver 
lärarutbildning som komplext fenomen. Vad föreliggande studie gör an-
språk på, är att visa på olika innebörder av denna komplexitet. Att röra 
sig mellan det bekanta och det obekanta innebär en möjlighet att både 
känna igen och att förundras över det redan kända. Studien bidrar i den 
meningen med beskrivningar av bekant kunskap från en synvinkel, där 
det bekanta kan framträda i ljuset av det obekanta. Det betyder att mel-
lanrummet mellan det bekanta och det obekanta innefattar både en inne-
börd av lärarutbildning, som vi i vår naturliga inställning känner igen som 
”lärarutbildningen”, och en möjlig innebörd av lärarutbildning som riktar 
uppmärksamheten mot vad lärarutbildning skulle kunna vara. 

Studien Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta fokuserar 
levd erfarenhet. I den synvinkeln framträder lärarutbildning med de män-
niskor som gestaltar lärarutbildning. Det är högskolelärare, vfu-lärare och 
lärarstudenter, som aktörer och som personer, som kvinnor och män, som 
framträder i det institutionella sammanhang vi kallar lärarutbildning. Att 
studera lärarutbildning som levd erfarenhet öppnar för en synvinkel där 
de existentiella temana kroppslighet, tidslighet och rumslighet kan fram-
träda. Dessa teman visar på en förståelse av fenomenet lärarutbildning 
som sammanflätad med det levda och det levande livet. När lärarutbild-
ning levs sammanflätas känslor av närhet och främlingsskap med käns-
lor av styrka och svaghet, men även med känslan av att leva i en tid där 
lärarutbildning antar nya gestalter samtidigt som uppdraget att bibringa 
blivande lärare ”lärarkunskaper” kvarstår. 

Att se kunskapsbidrag som möjligheter innebär en uppmaning att se 
bortom det omedelbara nuet, att beakta det förflutna i ljuset av det fram-
tida, och att sätta det förgivet tagna på spel. Med kunskapsbidrag som 
möjligheter omformuleras frågan om innebörden av lärarutbildning till en 
fråga om möjliga innebörder av lärarutbildning och därmed en möjlighet 
att se på nytt, att i det bekanta se det obekanta.
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1 Merleau-Ponty skriver att all vetenskap har sin grund i den levda världen. Vetenska-
pen kan sålunda ses som en bestämning av den varseblivna världen. Det vi människor 
vet om världen, genom vetenskapen likväl som genom våra vardagliga erfarenheter, 
förstår vi utifrån vår personliga synvinkel i världen och det är genom den som ve-
tenskaplig kunskap, dess symboler och begrepp, får mening för oss (Merleau-Ponty 
1945, s i–xvi).

2 Sangeeta Bagga Gupta utgår från ett kritiskt etnografiskt perspektiv, där etnografiskt 
fältarbete förstås som skapande (eng. creation) av data. Hon menar att verkligheten 
inte låter sig fångas i någon slags neutral form. Forskaren, med hjälp av ”teknolo-
giska, analytiska verktyg, perspektiverar och skapar mening i sitt material” (Bagga 
Gupta 2002, s 26).

3 Jfr Clandinin & Connelly 2000, Sigrun Gudmundsdottir 2001.
4 För en diskussion om validitetskriterier inom kvalitativ forskning se t ex Kvale 1989, 

1997, Gergen & Gergen 2003, Larsson 2005, Ödman 2004, 2007, s 108–129.
5 Levering menar att igenkännandet som påminnelse om vad jag ”redan visste” ska 

ses som ett uttryck för trovärdighet. Det är vad vi finner möjligt som övertygar oss 
om att något är känt sedan tidigare (och därmed ”sant”) precis som det motsatta 
gäller för det vi uppfattar som föga övertygande (eller ”osant”). Levering drar slut-
satsen att ”[r]ecognition is of great importance, but it is not for recognition to de-
cide on what is true or untrue” (Levering 2006, s 456). 

6 En återkommande slutsats inom hermeneutisk fenomenologisk forskning idag är att 
en den fenomenologiska reduktionen i striktaste mening är ett omöjligt projekt och 
att vad Husserl uppmanar till är att utveckla strategier för att hantera implikatio-
ner av antagandet om livsvärlden som omöjlig att överskrida (Carr 2001, Levering 
2006, Matthews 2006).
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Summary

Introduction and aim 
This dissertation focuses on teacher education as a complex phenomenon, 
situated within a Swedish context. As a phenomenon teacher education 
is described from different points of view; it takes on different meanings 
and manifests itself as something to someone. The point of departure is a 
multifaceted research context, where the complexity of teacher education 
is both confirmed and disregarded. At the same time as teacher education 
is studied from many different research perspectives, it is also criticised 
and questioned as well as seen as a “problem”. A prevailing explanation 
is that teacher education builds on a weak and diversified knowledge base. 
Also, it is an established view that even though teacher education is recog-
nized as a complex phenomenon, this is ignored when research questions 
are posed. It is in this critique that this dissertation begins. 

An inquiry into what it means to approach teacher education from dif-
ferent theoretical perspectives, reveals teacher education as a phenome-
non which is studied from three prevailing perspectives. From a temporal 
perspective, teacher education is approached from an assumption that the 
nature of the “problem” of teacher education changes over time. A domi-
nant theme in teacher education that takes shape in an American context 
is a discursive construction of teacher education as a training problem, a 
learning problem and a policy problem. A recurrent approach in Swedish 
research on teacher education is to focus on teacher education in terms of 
tradition and change. Research that applies an institutional perspective is 
preoccupied with the question of how teacher education should be chan-
ged and adjusted to the demands of society, as expressed in national and 
international investigations on education and learning. In English-speaking 
countries this perspective is denoted by the prefix “re-“. The problem of 
teacher education is approached as a problem of re-structuring, re-desig-
ning, re-forming or re-thinking teacher education. Generally speaking, you 
could say that teacher education today, from an institutional perspective, 
is questioned with regard to its institutional structure, and that re-shaping 
teacher education means adjusting the institutional structure to demands 
on teaching and learning that are expected in the future.

In this dissertation teacher education is seen from a perspective focu-
sing on the actors within teacher education. It is a perspective which is 
considered as intertwined with the temporal and the institutional perspec-
tives as described above. An actor perspective implies an understanding 
of human beings as “persons”, i.e. as “a person who is a flesh and blood 
sense-maker” (van Manen 1997, p 14) and it occurs in research where 
human beings are seen as experiencing subjects. Studies on socialization 
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within teacher education are concurrent in this perspective, but above all, 
an actor perspective on teacher education focuses on what teacher educa-
tion means to teachers and student teachers in school and at the univer-
sity. This dissertation focuses on descriptions of lived experience made by 
university teachers, school teachers who supervise student teachers, and 
student teachers. Theoretically, this means that teacher education is stu-
died from a hermeneutical phenomenological perspective with the overall 
aim to explore teacher education as lived experience. The main question 
of the study: what meanings of the phenomenon teacher education emer-
ge, when teacher education is studied as lived experience? also implies an 
overall aim to contribute to a deeper understanding of teacher education 
as a complex phenomenon.

To empirically inquire into lived experience – theoretical 
assumptions and methodological implications
This dissertation aims at studying teacher education as lived experience 
from a hermeneutical phenomenological perspective. The point of depar-
ture is the assumption of the life-world as the complex, everyday world 
where we live our lives. The life-world is a world that is already there for 
us, a pre-given world and a world in which all science begins and ends. 
This assumption stems from the life-world concepts developed by Edmund 
Husserl, Alfred Schütz and Maurice Merleau-Ponty. In this study, it me-
ans an understanding of the life-world as an intentional, lived and social 
world, and an understanding of research as the study of lived experience. 
Lived experience, in an epistemological sense, implies an understanding 
of experience as an active reciprocal process, in which human beings in-
teract with each other and with the world. In a structural dimension, this 
is a dynamic process in which experience is transformed into lived ex-
perience. The past is evoked, and earlier experiences are re-lived in the 
present. Lived experience also implies a temporal dimension where expe-
riences are understood as possible human experiences. This means that li-
ved experience encompasses both personal and collective experience, that 
experiences have both a subjective and an intersubjective meaning. The 
meaning of lived experience, as described above, is defined in the work of 
Wilhelm Dilthey (1907–1908/1985). Hans-Georg Gadamer (1960/2004) 
contributes further by pointing to experience as a possibility to be open 
for experience. The hermeneutical phenomenological perspective used in 
this study is in accordance with the hermeneutical understanding of the 
concepts of openness, horizon and interpretation as developed by Gada-
mer, and a phenomenological understanding of the life-world as a com-
plex world where human beings act and interact with each other and 
with the world. This implies interplay between a phenomenological first 
person perspective and a hermeneutical third person perspective, as well 
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as a theoretical position in which theory is understood as a possibility to 
deepen the understanding of the world. 

A hermeneutical phenomenological perspective means asking the ques-
tion: “what is the nature of the phenomenon as meaningfully experienced?” 
(van Manen 1997, p 40). Living in the world we experience the world in 
our everyday actions. In our natural attitude we see the world as something 
that is there for us, that we take for granted and relate to. Still, the nature 
of meaning is hard to explicate. Questions about the meaning of being a 
teacher or the meaning of being a student teacher directs our attention to 
the study object of human research and its methodological implications. 
Doing research in a hermeneutical phenomenological perspective means 
focusing on the research object as meaningfully experienced by people. In 
other words, it is in answering the research questions that the meaning of 
the studied phenomenon emerges. It is the research questions that shape 
the study and it is to the research questions that the researcher returns to 
assess what has been achieved and to re-direct his or her attention. 

The empirical study within the dissertation project has been conducted 
at three universities in Sweden where the Teacher Education Programme 
is taught.1 The study took place on campus and in school. To enable ac-
cess to the life world of university teachers, school teachers and student 
teachers, participant observation and research interviewing were used as 
research methods. This choice made it necessary to develop a methodolo-
gical strategy which involved a flexible position as well as a wakeful po-
sition. A flexible position towards the research object meant negotiating 
participation with student teachers as well as teachers at the university 
and in school. Participant observations were conducted within the frame 
of everyday activities, such as lessons, formal meetings and group discus-
sions. Interviews were conducted in connection with these activities. Any 
activity, regardless of its form, turned out to be a good common ground 
for interviewing and for establishing a mutual relationship. In short, a 
flexible position paves the ground for a relational attitude. A wakeful 
position is the consequence of the ambition to develop a “conversational 
interviewing” strategy. Conversational interviewing is a concept introdu-
ced by Max van Manen (1997). It means that the purpose of the inter-
view is twofold: it aims at documenting lived experience through stories, 
and to develop a conversational relation with the interviewee with regard 
to the meaning of an experience. The interview guide was based on the 
researcher’s participation at the university or school in question, and the 
questions asked were the same for interviews on campus and in school. 
You could say that the actual phrasing of a question, examples used etc. 
described the particular situation, while the essence of the question app-
lied to the meaning of the phenomenon teacher education. The empirical 
documentation that was generated is understood as descriptions of lived 
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experience and it includes field texts, tape recordings and transcripts of 
interviews. These texts reflect different aspects of lived experience as it is 
transposed from experience as lived to a scientific text.

Empirical findings 
The results of the empirical study are presented in three in-betweens. Each 
of them focuses on a certain aspect of the life-world, as it emerges from 
the research question posed. The meaning of the phenomenon is under-
stood as the interplay between what appears to be familiar and what ap-
pears to be strange. 

Teacher education between actor and institutional setting (see chapter 
5) focuses on the meaning of teacher education as it emerges in the de-
scriptions of lived experience made by teachers and student teachers, when 
the life-world is assumed to be an intentional world. As mentioned above, 
the empirical study was conducted at three institutional settings. Each in-
stitutional setting included one university and two schools, where student 
teachers did their teaching practice. Focusing on the institutional settings 
separately, the meaning of the phenomenon teacher education manifests 
itself in three themes. The dominating themes are reflected in the labelling 
of the institutional settings. Consequently, they are called the University of 
Unity, the University of Role Modelling and the University of Marketing. 
The theme of unity takes shape between individuality and togetherness. At 
the University of Unity, student teachers and teachers in school and at the 
university all work together for a uniform teacher education. It is a sense 
of togetherness that directs the attention of teachers and students at the 
same time as they all enact teacher education in their own personal way. 
The theme of role modelling manifests itself between inventiveness and 
imitation. At the University of Role Modelling, teacher education means 
that teachers prepare student teachers for their future work as teachers. 
The teaching that takes place at the university focuses on subject matters as 
they are to be taught in school, while teaching at school means practising 
what you have learnt at the university. Student teachers become teachers 
by learning from experienced teachers in school and at the university. The 
third theme means being market-oriented, and it unfolds between autonomy 
and restriction. Teacher education at the University of Marketing means 
that what is offered by university teachers is directed to student teachers 
as well as teachers in school, while the offers of school teachers are direc-
ted to student teachers. Student teachers make their choices according to 
what they want to learn from teacher education. This means that student 
teachers choose among offers which they take or leave depending on what 
they think they will need in their future work as a teacher.

Teacher education between actor and task within teacher education 
(see chapter 6) focuses on the meaning of teacher education as it transpi-
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res in the descriptions of lived experience made by teachers and student 
teachers, when the life-world is assumed to be a lived world. Regarding 
university teachers, school teachers and student teachers as three groups 
of actors, the meaning of the phenomenon teacher education takes shape 
in three different situations, characterized by personal and collective expe-
rience. In the descriptions of lived experience made by university teachers, 
the meaning of teacher education emerges between a personal and a col-
lective teacher figure. Being a university teacher means offering your per-
sonal experience of teacher education and of being a teacher to student 
teachers in order to inspire them to develop their own personal teaching 
style. When the way in which university teachers do this is questioned by 
school teachers and student teachers, university teachers tend to discuss 
in working teams focusing on common issues, such as subject content and 
examination. In doing so, they draw upon collective experience. In the 
descriptions of lived experience made by school teachers, the meaning of 
teacher education comes forth between a personal and a strategic teacher 
figure. School teachers consider themselves to have expert knowledge of 
what it means to teach. Teaching student teachers what they need to learn 
to become teachers is described as a personal task, and it is something 
teachers in school manage to do regardless of the teacher education that 
goes on at the university. To deal with tasks that are imposed on them, 
like providing for student teachers in a certain way, or participating in 
courses and lectures at the university, the actions of teachers in school are 
shaped by collective strategies. In the descriptions of lived experience made 
by student teachers, the meaning of teacher education emerges between 
a confirming and a challenging teacher figure. When student teachers en-
counter teachers in school and at the university, they manifest themselves 
as teachers-to-be. They relate to the teachers they meet as teacher figures 
they admire or despise. Between personal and collective experience, the 
“Teacher”, as a collective teacher figure, is made visible. It is in the en-
counter between student teachers’ personal and collective experience, that 
the perspective of student teachers is transformed.

Teacher education between actor and actor (see chapter 7) focuses on 
the meaning of teacher education as it emerges in the descriptions of lived 
experience made by teachers and student teachers, when the life-world 
is assumed to be a social world. Focusing on the relations between uni-
versity teachers, school teachers and student teachers, the meaning of the 
phenomenon teacher education comes forth in three encounters, characte-
rized by varying degrees of concreteness and actuality. In the descriptions 
of lived experience made by university teachers and student teachers, the 
meaning of teacher education takes shape between person and ideal type. 
University teachers describe student teachers as teachers-to-be, while stu-
dent teachers experience university teachers as “teachers”. This means 
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that in the encounters between university teachers and student teachers, 
the other appears either as a person or as an ideal type. The degree of 
concreteness and actuality that shapes the encounters changes the appea-
rance of the other either as a concrete person of flesh and blood or as a 
type, with a specific function within the institutional setting. In the descrip-
tions of lived experience made by school teachers and student teachers, 
the meaning of teacher education unfolds between actor and observer. As 
observers, school teachers and student teachers interpret the acts of the 
“other” using their interpretive strategies for the social world in general. 
For student teachers and school teachers, being an actor brings a new ex-
perience in the sense that they not only interpret but also, in interaction 
with the “other”, transform and enrich their experience of the “other” and 
of people in general. Varying degrees of concreteness and actuality take 
shape in transitions between the positions of actors and observers. In the 
descriptions of lived experience made by university teachers and school 
teachers, the meaning of teacher education takes shape between fellow-
man and contemporary. University teachers and school teachers relate to 
each other as fellow men within the domain of directly experienced social 
reality. Accordingly, this domain implies a direct social relationship, whe-
re people interact with a high(er) degree of concreteness and actuality. In 
the social world of contemporaries university teachers and school teachers 
coexist, but not to encounter the “other” in direct experience also means 
a low(er) degree of concreteness and actuality. 

Conclusions
The results of the empirical study are presented in themes, situations and 
encounters that arise between actor and institutional setting, between ac-
tor and task, and between actor and actor. The results point to meanings 
that are recognized as recurrent and shared meanings within research on 
teacher education. This means that earlier findings are confirmed, but also 
that the complexity of the empirical documentation, as it manifests itself 
in contradictions, variations and differences, is placed in the background, 
and as a consequence of this, made invisible. To make the invisible visible, 
the results of the study are put at risk and into play by the use of corpo-
rality, temporality and spatiality as existential themes. In doing so, com-
plexity turns into a question of expressing uniqueness and difference, pat-
terns and deviances, and familiarity and strangeness. 

In the study, relations between actor and actor are formed between uni-
versity teachers and student teachers, between school teachers and student 
teachers, and between university teachers and school teachers. The results 
of the empirical study indicate that what teacher education means to the 
actor in question is related to the degree of concreteness and actuality of 
his or her relations to other actors. When corporality is introduced as a 
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fundamental life-world theme, gender structures within the phenomenon 
teacher education are made visible. Our bodily existence gives rise to ques-
tions about sex and gender. Even so, a recurrent finding in research on 
teacher education is that questions about gender seldom are posed, and 
when they are, they are perceived as “problems”. One conclusion from 
this study is that when university teachers, school teachers and student 
teachers take shape as men and women, as corporal beings, the meaning 
of the phenomenon teacher education unfolds from male and female per-
spectives. This conclusion challenges the gender neutral labels of women 
and men within teacher education as “teachers” and “students”. 

The results of the empirical study point to personal and collective ex-
perience as intertwined with the teacher models for university teachers, 
school teachers and teacher students. Teachers and students know what 
is expected of them from “experience”, and the relations between diffe-
rent groups of actors appear to be dominated by traditional, hierarchical 
power structures. At the same time, the idea of change, in the meaning of 
reshaping, reforming and restructuring, is a recurrent issue within research 
on teacher education. In the study, teachers in school and at the university, 
as well as student teachers, compare present teacher education to teacher 
education of the past. When temporality is introduced as a fundamental 
life-world theme, the institutional context stands out as a “given” order, 
where patterns and habits are shaped by the prevailing institutional tradi-
tion. The “given” order in the sense of familiar power structures is made 
visible, when the “university” is challenged by school teachers who refuse 
to co-operate, and when teachers in school and at the university are pro-
voked by student teachers who dress and act in a way that is perceived as 
strange. A second conclusion drawn from the study is that the meaning of 
the phenomenon teacher education is intertwined with situations where 
personal and collective experience is expressed in feelings of familiarity 
and strangeness. This implies that the past in the sense of what a “tradi-
tional” teacher education used to mean is challenged by transformation 
in terms of a possible teacher education.

The institutional settings, where the empirical study was conducted, 
were named the University of Unity, the University of Role Modelling and 
the University of Marketing. The labels illustrate the prevailing meaning 
of the phenomenon teacher education which characterise the institutional 
setting. A recurrent finding within research on teacher education is that 
the meaning of teacher education as a phenomenon differs from one in-
stitutional setting to another. However, when spatiality is introduced as 
a fundamental life-world theme, different meanings within the principal 
meaning of teacher education are revealed. A third conclusion of the study 
is that the meaning of the phenomenon teacher education always includes 
different meanings as well as a prevailing meaning that is interacting with 
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the institutional setting. This puts into play the assumption that traditions 
always stay the same, and that reproduction dominates transformation 
within teacher education.

1 The label “university” is used in a general sense, including both universities and uni-
versity colleges. This is to be consistent with the use of “högskola” in the Swedish 
context.
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Bilaga 1 

Översikt över deltagande observationer och 
intervjuer vid lärosätet Enheten

Lärosätet Enhetens platser är högskolans campusområde och två vfu-sko-
lor. De deltagande observationer jag genomfört gäller 

– två informationsmöten. Det ena riktade sig till nyantagna studenter vid 
lärarprogrammet och genomfördes på högskolan. Det andra informa-
tionsmötet ingick i en föreläsningsserie som kommun och vfu-skolor 
genomförde tillsammans och som riktade sig till samtliga lärarstuden-
ter vid kommunens vfu-skolor.

– två lärarmöten på högskolan. Det ena var ett arbetslagsmöte för lära-
re som undervisade inom allmänt utbildningsområde kurs A och det 
andra mötet var ett möte mellan högskolelärare och vfu-lärare som 
undervisade inom samma kurs. Mötets fokus var högskolelärares och 
vfu-lärares gemensamma lärarstudenter.

– ett personalmöte på en vfu-skola. Det var ett möte som ingick i det or-
dinarie veckoschemat och där de frågor som diskuterades gällde sko-
lans vardagliga sammanhang, från budget och ekonomi till elevfrån-
varo och föräldrasamverkan. Vid mötet presenterade jag mig och mitt 
projekt.

– informella samtal både på högskola och vfu-skolor. Sammanhangen 
gällde huvudsakligen samtal i personalrummet i samband med lunch 
och kaffe. Att vistas i personalrummet innebar för mig att prata med 
lärare som inte deltog i studien, men som ändå kan sägas deltog indi-
rekt i och med att de undervisade lärarstudenter och därmed deltog i 
lärarutbildning. Jag har inte gjort systematiska anteckningar från dessa 
tillfällen, men i de fall då de bidragit till att jag fått tillgång till en an-
nan synvinkel har jag noterat detta och tagit med mig frågan/proble-
met till studiens andra sammanhang och huvudaktörer.

– undervisningssammanhang både på högskola och vfu-skolor. På hög-
skolan deltog jag vid fem tillfällen och på vfu-skolorna under två da-
gar vardera. Hur den deltagande observationen genomfördes avgjordes 
av sammanhanget. Allmänt kan sägas att jag under mer föreläsnings-
liknande sammanhang förde anteckningar på ett ”elev/studentliknan-
de” sätt. Då undervisningen innebar diskussioner eller olika former 
av grupparbete deltog jag i dessa då jag bedömde att det var lämpligt, 
men det fanns också tillfällen då jag förhöll mig mer observerande än 
deltagande (se kapitel 4).



232

De intervjuer jag genomförde vid lärosätet Enheten var intervjuer med 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter. Totalt gjorde jag 

– tre intervjuer med högskolelärare. De ägde rum på högskolan, i ett fall 
före (Ingegerd) och i två fall (Örjan, Anja) efter det att jag genomfört 
deltagande observationer i samband med lärarens undervisning. 

– tre intervjuer med vfu-lärare. Jag intervjuade två vfu-lärare (Ingrid, 
Anna) på den ena skolan och en vfu-lärare (Evert) på den andra. Även 
dessa intervjuer ägde rum i anslutning till ett undervisningstillfälle där 
jag genomfört deltagande observationer. 

– sex intervjuer med lärarstudenter. Intervjuerna med lärarstudenter 
genomfördes både på högskola och vfu-skolor. Även dessa intervjuer 
ägde rum i anslutning till ett undervisningstillfälle. Jag genomförde en 
intervju med två lärarstudenter (Annelie, Inge) och en intervju med en 
lärarstudent (Annika) på högskolan. På vfu-skolorna gjorde jag sam-
manlagt fyra intervjuer, två på den ena skolan (Olga, Siw) och två på 
den andra (Arne, Elsa). 

– en gruppintervju med högskolelärare. I ett inledande skede av den del 
av studien som genomfördes på Enheten genomförde jag en gruppin-
tervju med fyra av de lärare som undervisade i det studieområde inom 
vilket studien genomfördes. Intervjun byggde på frågor som jag for-
mulerat efter mitt första möte med arbetslaget (se lärarmöten ovan) 
och den kom att ha betydelse för hur jag utformade intervjuguiden för 
lärosätet Enheten.
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Bilaga 2 

Översikt över deltagande observationer och 
intervjuer vid lärosätet Förebilden

Lärosätet Förebildens platser är högskolans campusområde och två vfu-
skolor. De deltagande observationer jag genomfört gäller 

– ett lärarmöte på högskolan. Det var ett arbetslagsmöte för lärare som 
undervisade inom den inriktning där studien genomfördes. Mötet in-
gick i det ordinarie veckoschemat och förutom att jag fick tid att pre-
sentera studien var mötets innehåll riktat mot kursplanering.

– ett personalmöte på en vfu-skola. Det var ett möte som ingick i det or-
dinarie veckoschemat och där de frågor som diskuterades gällde sko-
lans vardagliga sammanhang, från budget och ekonomi till elevfrån-
varo och föräldrasamverkan. 

– informella samtal både på högskola och vfu-skolor. Sammanhangen 
gällde huvudsakligen samtal i personalrummet i samband med lunch 
och kaffe. Att vistas i personalrummet innebar för mig att prata med 
lärare som inte deltog i studien, men som ändå kan sägas deltog indi-
rekt i och med att de undervisade lärarstudenter och därmed deltog i 
lärarutbildning. Jag har inte gjort systematiska anteckningar från dessa 
tillfällen, men i de fall då de bidragit till att jag fått tillgång till en an-
nan synvinkel har jag noterat detta och tagit med mig frågan/proble-
met till studiens andra sammanhang och huvudaktörer. 

– undervisningssammanhang både på högskola och vfu-skolor. På hög-
skolan deltog jag vid fyra tillfällen och på vfu-skolorna under två da-
gar vardera. Hur den deltagande observationen genomfördes avgjordes 
av sammanhanget. Allmänt kan sägas att jag under mer föreläsnings-
liknande sammanhang förde anteckningar på ett ”elev/studentliknan-
de” sätt. Då undervisningen innebar diskussioner eller olika former 
av grupparbete deltog jag i dessa då jag bedömde att det var lämpligt, 
men det fanns också tillfällen då jag förhöll mig mer observerande än 
deltagande (se kapitel 4).

De intervjuer jag genomförde vid lärosätet Förebilden var intervjuer med 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter. Det var 

– tre intervjuer med högskolelärare. De ägde rum på högskolan i direkt 
anslutning till det att jag genomfört deltagande observationer i sam-
band med lärarens undervisning (Ann-Catrin, Irja, Einar). 

– två intervjuer med vfu-lärare. Jag intervjuade två vfu-lärare (Ingbritt, 
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Stina) vid ett tillfälle och en vfu-lärare (Ann) vid ett annat tillfälle på 
den ena skolan. Intervjun med Ingbritt och Stina ägde rum i direkt an-
slutning till att jag genomfört deltagande observationer under deras 
och deras lärarstudenters (Erika, Nettan) undervisning. Intervjun med 
Ann var inte kopplad till något undervisningstillfälle, av praktiska skäl. 
På den andra vfu-skolan intervjuade jag inte någon vfu-lärare, men jag 
genomförde ett formellt samtal där jag, vfu-läraren Ulrika och hennes 
lärarstudent Sanna talade om sammanhanget vfu, och där jag anteck-
nade vad de sade. Det var strategin om följsamhet och lyhördhet som 
låg till grund för mitt beslut att inte ställa frågan om att intervjua Ul-
rika. 

– fem intervjuer med lärarstudenter. Intervjuerna med lärarstudenter 
genomfördes både på högskola och vfu-skolor. Även dessa intervjuer 
ägde rum i direkt anslutning till ett undervisningstillfälle. På högsko-
lan intervjuade jag tre lärarstudenter (Ann-Sofie, Axel, Erika) i anslut-
ning till tre olika undervisningstillfällen. Jag genomförde en intervju 
med två lärarstudenter (Anette, Sanna) och en intervju med en lärar-
student (Nettan) på vfu-skolan. Dessa intervjuer genomfördes i direkt 
anslutning till ett undervisningstillfälle där jag genomfört deltagande 
observationer och där lärarstudenten i ett fall (Nettan) undervisat.
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Bilaga 3 

Översikt över deltagande observationer och 
intervjuer vid lärosätet Marknaden

Lärosätet Marknadens platser är högskolans campusområde och två vfu-
skolor. De deltagande observationer jag genomfört gäller

– ett informationsmöte på högskolan. De riktade sig till lärarstudenter 
som skulle påbörja studier inom allmänt utbildningsområde kurs B.

– ett lärarmöte på högskolan. Det var ett arbetslagsmöte för lärare som 
undervisade inom allmänt utbildningsområde kurs B, vilket var ett av 
de utbildningsområden inom vilka studien genomfördes. Övriga om-
råden var allmänt utbildningsområde kurs C och inriktningsområdet. 
Mötet ingick i det ordinarie veckoschemat och förutom att jag fick tid 
att presentera studien var mötets innehåll riktat mot kursplanering.

– ett personalmöte på en vfu-skola. Det var ett möte som ingick i det 
ordinarie veckoschemat. Jag närvarade enbart inledningsvis, då punk-
ten allmänna frågor togs upp och där jag presenterade mig och mitt 
projekt. Huvuddelen av mötet ägnades åt elevärenden varför jag inte 
närvarade. 

– informella samtal både på högskola och vfu-skolor. Sammanhangen 
gällde huvudsakligen samtal i personalrummet i samband med lunch 
och kaffe. Att vistas i personalrummet innebar för mig att prata med 
lärare som inte deltog i studien, men som ändå kan sägas deltog indi-
rekt i och med att de undervisade lärarstudenter och därmed deltog i 
lärarutbildning. Jag har inte gjort systematiska anteckningar från dessa 
tillfällen, men i de fall då de bidragit till att jag fått tillgång till en an-
nan synvinkel har jag noterat detta och tagit med mig frågan/proble-
met till studiens andra sammanhang och huvudaktörer. 

– undervisningssammanhang både på högskola och vfu-skolor. På hög-
skolan genomförde jag deltagande observationer vid sex tillfällen och 
på vfu-skolorna under tre halvdagar vardera. Hur den deltagande ob-
servationen genomfördes avgjordes av sammanhanget. Allmänt kan 
sägas att jag under mer föreläsningsliknande sammanhang förde an-
teckningar på ett ”elev/studentliknande” sätt. Då undervisningen inne-
bar diskussioner eller olika former av grupparbete deltog jag i dessa 
då jag bedömde att det var lämpligt, men det fanns också tillfällen då 
jag förhöll mig mer observerande än deltagande (se kapitel 4).
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De intervjuer jag genomförde vid lärosätet Marknaden var intervjuer med 
högskolelärare, vfu-lärare och lärarstudenter. Det var 

– tre intervjuer med högskolelärare. De ägde rum på högskolan och i ett 
fall i anslutning till att jag genomfört deltagande observationer under 
lärarens undervisning (Olle). Intervjuerna med Agnes och Helena ge-
nomfördes inte i anslutning till ett undervisningstillfälle, utan av prak-
tiska skäl på andra tider. Däremot hade jag genomfört deltagande ob-
servationer i samband med att deras undervisning en kortare tid innan 
intervjun.

– tre intervjuer med vfu-lärare. Jag intervjuade två vfu-lärare (Ulf, Eva) 
på den ena skolan. Intervjun med Eva gjordes i direkt anslutning till 
att jag genomfört deltagande observationer i hennes klassrum, medan 
intervjun med Ulf inte genomfördes i anslutning till ett undervisnings-
tillfälle, utan av praktiska skäl på en annan tid. Däremot hade jag inn-
an intervjun genomfört deltagande observationer i samband med Ulfs 
och hans lärarstudenters (Andrea, Ingalill) undervisning. På den andra 
vfu-skolan intervjuade jag en vfu-lärare (Erik). Intervjun genomfördes 
i direkt anslutning till ett undervisningstillfälle, där Erik undervisade 
tillsammans med sin lärarstudent Tommy och jag genomförde delta-
gande observationer.

– sju intervjuer med lärarstudenter. Intervjuerna med lärarstudenter ge-
nomfördes både på högskola och vfu-skolor. På högskolan intervjuade 
jag två lärarstudenter (Camilla, Ellinor) i direkt anslutning till ett un-
dervisningstillfälle och en lärarstudent (Onny) vid ett tillfälle som inte 
hade anknytning till undervisning. Däremot hade jag en kortare tid 
innan intervjun genomfört deltagande observationer under ett under-
visningstillfälle där Onny deltog. På den ena vfu-skolan genomförde 
jag en intervju med två lärarstudenter (Jenny, Malin) och intervjuer 
med en lärarstudent (Tommy) vid ett tillfälle och en lärarstudent (Inge-
mar) vid ett annat tillfälle. Intervjun med Tommy genomfördes i direkt 
anslutning till ett undervisningstillfälle där jag genomfört deltagande 
observationer. Övriga intervjuer genomfördes av praktiska skäl vid 
tidpunkter som inte hade någon koppling till aktiviteter där jag och 
lärarstudenterna deltog gemensamt. Jag intervjuade två lärarstudenter 
(Andrea, Ingalill) vid ett tillfälle och en intervju med en lärarstudent 
(Janne) på den andra vfu-skolan. Samtliga intervjuer genomfördes i 
direkt anslutning till ett undervisningstillfälle där lärarstudenten un-
dervisat och där jag genomfört deltagande observationer.
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Bilaga 4

Intervjuguide för lärosätet Enheten

Utbildning och lärarutbildning
*Vad innebär det för dig att delta i lärarutbildning?
Vad innebär studier för att bli lärare, som du upplever det?
Berätta om något som hänt i samband med studierna som du särskilt fun-
derat över.

Det lika och det olika
*Hur utformar du och dina studenter/lärare undervisning?
Vad är din roll? Vad betyder undervisning för dig? Berätta om något du 
särskilt funderat över.

Utbildning för framtiden
*I lärarutbildningen, vad är det som gäller anser du, då, nu eller sen?
Vad utgår du från i dina uppgifter? Bidrar du till förändring? Berätta om 
något som du särskilt funderat över. Vad innebär det att vara högskolelä-
rare/vfu-lärare/lärarstudent om tio år?
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Bilaga 5

Intervjuguide för lärosätet Förebilden

*Utbildning – lärarutbildning
Vad innebär lärarutbildning för dig? Varför delta? Skillnad andra (ej lä-
rarutbildnings) kurser? Arbetsuppgifter? Arbetsveckan? Planering? Sam-
arbete? ”Ramen” möjlighet att utforma sitt eget (ur studentens perspek-
tiv), anpassning – undervisningens form och innehåll?

*Ämne – innehåll – inriktning
Studenternas olika kurser (”kursteman”) Vad innebär inriktningen? Upp-
gifter? Aktiviteter? Samtal om undervisning? Vad lär man sig (ska man 
lära sig)? Arbetssätt, lärarstudenterna innebär förändring? Reaktioner 
och förväntningar på vfu? 

*Lärare/didaktiskt perspektiv
Ämne - ämnesdidaktik? Läraryrket – undervisning, andra uppgifter? Lit-
teratur? Vilka frågor ställs? ”lärarkunskaper”, vad är viktigt? (Vfu-)lä-
raren som förebild? 
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Bilaga 6

Intervjuguide för lärosätet Marknaden

*Utbildning – lärarutbildning
Vad innebär lärarutbildning för dig? Varför? Upplevelser? Din roll? Vad 
gör du? Varför? Tillsammans med vem?

*Kursen (Auo, B,C, inriktning)
Vad innebär kursen? Innehåll? Utformning? Grupperingar? Skola-högskola 
(vfu)? Läraren – läraryrket – pedagogik? Psykologi? 
(skola: upplägg, planering, problematik, frågor)

*Didaktiskt perspektiv (”läreri”)
Vad innebär ’professionell yrkesutövning? Vad innebär ’test’ – testa ving-
arna, testa ledarskapet? Din upplevelse? Vad innebär pedagogik? Olika 
ämnen – olika metoder?
(skola: idéer, ”viktigt”, dina frågor, undringar)
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Bilaga 7a

Översikt över deltagande högskolelärare

Högskolelärare
n=9

Allmänt 
utbildningsområde

Inriktningsområde

Einar - x – tidigare år

Ann-Catrin - x – tidigare år

Irja - x – tidigare år

Örjan x

Ingegerd x

Anja x

Agnes x

Helena x x – senare år

Olle x x – senare år
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Bilaga 8a

Översikt över deltagande vfulärare

Vfulärare
n=10

Allmänt 
utbildningsområde Inriktningsområde

Ulrika – x – tidigare år

Ann x x – tidigare år

Stina – x – tidigare år

Ingbritt – x – tidigare år

Evert – x – senare år

Ingrid – x – senare år

Anna x x – senare år

Erik – x – senare år

Eva – x – senare år

Ulf – x – senare år
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Bilaga 9a

Översikt över deltagande lärarstudenter

Lärarstudenter
n=26

Allmänt 
utbildnings
område

inriktningsområde

Erika Tidigare år
Axel Tidigare år
Ann-Sofie Tidigare år
Sanna Tidigare år
Anette Tidigare år
Nettan Tidigare år
Tommy Senare år
Ingemar Senare år
Ellinor Senare år
Camilla Senare år
Onny Kurs B
Jenny Kurs B
Malin Kurs B
Andrea Senare år
Ingalill Senare år
Nisse Kurs C
Janne Kurs B
Oskar Kurs C
Eskil Senare år
Olga Kurs A
Inge Kurs A
Annelie Kurs A
Annika Kurs A
Elsa Senare år
Arne Senare år
Siw Kurs A
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Bilaga 9b

Översikt över deltagande lärarstudenters 
utsagor i avhandlingstexten

Aktörer

Mellan 
aktör och  

institutionellt 
sammanhang

Mellan 
aktör och uppgift

Mellan aktör  
och aktör

lärarstudenter beskrivningar citat beskrivningar citat beskrivningar citat

Erika – 1 1 1 1 2

Axel – 2 – 1 – 2

Ann-Sofie 1 2 1 - – –

Sanna 1 1 – 1 – 2

Anette – – – 1 – –

Nettan 1 4 – – 1 3

Tommy – 1 – – – 2

Ingemar – – – – – –

Ellinor – – – – – 1

Camilla – – 1 – 1 2

Onny – – – 3 – –

Jenny 2 5 1 – – 1

Malin – – – – – –

Andrea – 2 – – – 3

Ingalill 1 – – 1 – –

Nisse – 1 – – 1 –

Janne – – – 1 – 1

Oskar – – – – – –

Eskil 1 1 – – – 1

Olga 1 4 – 1 2 4

Inge – – – 1 – –

Annelie – 3 – – – –

Annika 1 1 – 1 – 1

Elsa – 2 – – – –

Arne 1 – 1 – – 1

Siw – 2 1 1 – 1
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