
Om lärarskapets moraliska dimension
– ett perspektiv och 
en studie av lärarstuderandes 
nätbaserade seminariesamtal 

SÖREN HÖGBERG
Pedagogik

Örebro Studies in Education 51  I  ÖREBRO 2015

ÖREBRO 
STUDIES IN 
EDUCATION

51

2015

SÖREN
 H

ÖGBERG 
Om

 lärarskapets m
oraliska dim

ension

sören högberg är verksam som lärarutbildare med tidigare 
erfarenhet av lärararbete framförallt i grundskolans år 4-6. 
Han har under doktorandperioden ingått i forskarskolan 
Teknikburna kunskapsprocesser som bedrivits i samarbete 
mellan Högskolan Dalarna och Örebro Universitet.

I enlighet med pragmatism ses moral som något som växer 
fram i interaktion lärare och elever emellan. Med denna 
utgångspunkt utvecklas i avhandlingens första del det pe-
dagogiskt didaktiska perspektivet lärarskapets moraliska 

dimension. Perspektivet synliggör att lärarskapet innehåller ett moraliskt 
ansvar att kontinuerligt växla intentioner för den pedagogiska verksamheten 
beroende på den interaktion som växer fram. De ständigt föränderliga om-
ständigheter som lärare har att respondera på föranleder en introduktion av 
begreppet pedagogisk rytm. Begreppet synliggör att lärare ständigt behöver 
bilda sig ett omdöme huruvida det pedagogiska arbetet ska förändras eller 
inte och i så fall i vilken riktning. De krav detta ställer på lärare leder till att 
ett antal kriterier föreslås för önskvärda samtal om lärares arbete i lärarut-
bildning för att möjliggöra för lärarstuderande att utveckla sitt lärarskap.

I avhandlingens andra del redovisas en observationsstudie av lärarstude-
randes nätbaserade seminariesamtal där det utvecklade perspektivet bildar 
teoretisk referensram. Analysarbetet av lärarstuderandes samtal vid 14 inspe-
lade seminarietillfällen har resulterat i en konstruktion av fyra centrum för 
omdömesbildande processer som lärarstuderande har möjlighet att genomleva 
i seminariesamtal. Med stöd av en analys av samtalens innehåll och deras 
reflektionsriktning konstrueras i avhandlingen ett existentiellt, ett performa-
tivt, ett kritiskt och ett professionellt centrum.  I förhållande till de villkor 
som urskiljs för nätbaserade seminarier förefaller framförallt ett performativt 
centrum och i viss mån ett kritiskt centrum att gynnas. Samtidigt visar resul-
tatet att ett professionellt centrum kan befrämjas av en nätbaserad omgivning 
under förutsättning att tillgängliga verktyg används på ett väl övervägt sätt.

Till sist i avhandlingens tredje del används perspektivet lärarskapets mo-
raliska dimension för att diskutera den empiriska undersökningens resultat. 
I diskussionen påvisas blivande lärares möjlighet att i interaktion med elever 
erhålla en moralisk och epistemologisk auktoritet samt vilken betydelse detta 
kan ha för lärares möjligheter att erhålla ett professionellt utrymme. Diskus-
sionen visar att perspektivet lärarskapets moraliska dimension kan bidra till 
att skapa förståelse för att lärarstuderande i sin utbildning behöver utveckla 
ett lärarskap som innefattar en disposition att ta ansvar för elevers utbildning 
på ett sätt som går utöver en redovisningsskyldighet.
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