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Sammanfattning: Ämneslärarstudenters utveckling av didaktiskt yrkeskunnande är 

en central pedagogisk fråga. I denna studie analyseras djupinter-

vjuer med sex VFU-handledare om kunskap, handledning och 

undervisning. Intervjuerna analyseras i ljuset av forskning dels 

om VFU-handledares inflytande på ämneslärarstudenter och dels 

om epistemiska praktiker och epistemisk kompetens – begrepp 

från en nyare pedagogisk-psykologisk forskningstradition. Syftet 

med studien är att öka förståelsen för VFU-handledares episte-

miska språkpraktiker som del i de epistemiska miljöer i VFU 

som ämneslärarstuderande formar sitt didaktiska yrkeskunnande 

i. Det inkluderar epistemisk kompetens – att kunna förstå och 

förhålla sig till kunskap på olika sätt beroende på krav och kon-

text. Eftersom epistemisk kompetens är kontextberoende, bör 

ämneslärarstudenter få träna att reflektera över uppfattningar, 

värderingar och språkpraktiker som rör kunskap och vetande i 

utbildningens verksamhetsförlagda del. Analysresultatet visar på 

likheter och skillnader i hur tydligt VFU-handledarna gör explicit 

och kontextualiserar vad kunskap är och hur man vet eller kan 

något. En slutsats är att ämneslärarstudenter och VFU-handledare 

kan behöva verktyg för att mer specifikt reflektera tillsammans 

kring epistemiska praktiker för att stärka studenternas, och i för-

längningen elevernas, epistemiska kompetens. 

Nyckelord: Ämneslärarutbildning, VFU, handledning, epistemiska praktiker, 

epistemisk kompetens, kunskap, lärande 
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Inledning 
Hur ämneslärarstudenter formar sin blivande yrkesroll och sina uppfattningar om kun-

skap, är av ständigt pedagogiskt intresse. Detta inkluderar inte minst deras utveckling 

under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU: n (Lindberg, 2003). På VFU: n får 

ämneslärarstudenterna en bild av hur undervisning görs. Hur centrala upplevelser i lä-

rarutbildningen påverkar blivande lärares förståelser för kunskap och kunnande behöver 

undersökas mer (Nilsson, 2008; Cochran-Smith & Zeichner, 2005). Hur stort inflytande 

VFU-handledning har på lärarstudenters uppfattningar och praktiker, saknas det tillräck-

lig empiri för att dra slutsatser om (Crutcher & Naseem, 2016). Dock finns flera studier 

som visar att lärarstudenter imiterar och på andra sätt påverkas av sin handledares sätt 

att undervisa och handleda (Morine-Dershimer & Leighfield, 1995). Särskilt när det 

uttalade målet är att undervisa på ett enligt handledaren effektivt sätt, snarare än utfors-

kande och undersökande sätt, börjar studenten lätt härma handledaren (Ottesen, 2007).  

Det finns relativt lite svensk forskning ur de yrkesverksamma lärares perspektiv som 

handleder ämneslärarstudenter i VFU. Det pedagogiska mötet mellan VFU-handledare 

och ämneslärarstudenter skulle kunna beskrivas på en mängd olika sätt – som ett lär-

lingskap eller legitimt perifert deltagande i en praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1991; 

Nielsen & Kvale, 2000); som lärande genom reflecting-in-action och reflecting-on-

action (Schön, 1983), eller som practical sense, den implicita praktikteorin som ryms i 

agerande utifrån Bourdieu (1990). Utbildningssociologiskt har det beskrivits som stu-

dentens socialisering1 där den samtidigt ska lära sig färdigheter för att verka i enlighet 

med skolans normer och regler, och i sin lärarroll hjälpa eleverna att fungera enligt 

samhällets normer och läroplanskrav på motsvarande vis. Jag har valt att närma mig 

relationen på ett nytt sätt, med begrepp från pedagogikens överlapp med psykologin: 

epistemisk kompetens och epistemiska praktiker. Dessa begrepp förklaras i litteraturö-

versikten, men kortfattat rör de medvetenhet om kontextvarierande kunskapsuppfatt-

ningar i bred bemärkelse2 och uttryck för sådana i handling. I en skolkontext överlappar 

det de klassiska didaktiska frågorna om vad som ska undervisas, hur, varför och av vem. 

Kan den pedagogisk-psykologiska forskningen om epistemiska praktiker belysa detta 

kärntema i undervisning på ett nytt sätt? Vad lyfts fram eller faller i skugga genom en 

sådan analys? Kan det bringa ny förståelse för VFU-handledningens utmaningar och 

möjligheter? Med sådana funderingar började arbetet med uppsatsen.  

                                                 

1 Exv. Jak Peterson, T. (1995). Vägen till yrket: Handledarens och handledningens betydelse för förskoll-

ärarstuderandes yrkessocialisation. Rapport 6. Linköpings Universitet, inst. för barn- och ungdomspeda-

gogisk utbildning; Wright, M.V. (1997). Socialisationsprocessen: metaforer och synsätt hos blivande 

lärare. Lic.-avh. Stockholm: Lärarhögskolan.  

2 ’Epistemisk’ används i denna forskningsgren om kunskapsuppfattningar i bred bemärkelse och är inte 

att förväxla med Aristoteles kunskapsuppdelning som inkluderar episteme, techne och fronesis.  
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Ämneslärarstudenterna kommer att få en viktig roll i hur deras framtida elever fostras in 

i ”ett förhållningssätt till kunskap och kunnande” (Lindfors, 2018, s.1)3. Sådana förhåll-

ningssätt har kopplats till olika sätt elever angriper uppgifter på och att de får olika re-

sultat (Lindfors, 2018). Lärarstudenten möter hos handledare, elever, i skolböcker, loka-

ler och kollegium olika värderingar och gestaltningar av vad kunskap och undervisning 

är och bör vara – ibland uttalat och ibland outtalat (Lindfors, 2018). Genom att under-

söka hur VFU-handledare pratar om kunskap och kunnande, flyttas fokus från neurove-

tenskapliga eller filosofiska frågor om hur kunskap skapas, överförs, utvecklas eller 

uppstår, till hur människor beskriver och skapar sina bilder av kunskap. VFU-

handledarnas beskrivningar av kunskapers natur, mål och värden i intervjuerna i före-

liggande studie, kallar jag för epistemiska språkpraktiker. Dessa har ämneslärarstuden-

terna att tolka och förhålla sig till i sina perioder av VFU. Jag förväntar mig att sådana 

språkpraktiker är blandat vanemässiga och reflekterade, del av diskurser eller egenpåhit-

tade. Hur ämneslärarstudenters handledare språkligt skapar rum (eller epistemiska mil-

jöer med Lindfors språkbruk; 2018) för ämneslärarstudenters utveckling av allmän- och 

ämnesdidaktiskt yrkeskunnande är förstås bara en sida av myntet – även hur handledar-

na agerar och synligt relaterar till andra bygger detta rum eller den epistemiska miljön. 

Ett ytterligare argument för att undersöka just språkpraktiker, är lingvistiska teorier om 

språkets inflytande över tänkandet, såsom B. L. Whorfs (1956). Utifrån hans hypotes 

om språkets inverkan på vår förståelse av omvärlden (eller våra subjektiva omvärldar) 

skulle VFU-handledarnas språkpraktiker vara en konceptuell mall genom vilken de 

själva uppfattar världen, förstår sina uppdrag och agerar som lärare och handledare. 

Whorf menade att språket är konfigurativt, inte bara genom specifika ord och namn, 

utan även genom mönstren i grammatik och satsbyggnader (Ibid.). Att undersöka 

epistemiska språkpraktiker hos VFU-handledare är också ett sätt att närma sig gestalt-

ningar av undervisning som ämneslärarstudenter möter men som inte nödvändigtvis är 

präglad av HFU-lärarnas uppfattningar, teoripreferenser eller trender inom lärarutbild-

ningen. Det kan också belysa variation mellan olika VFU-handledare. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för VFU-handledares epistemiska språkprakti-

ker som del i de epistemiska miljöer i VFU som ämneslärarstuderande formar sitt didak-

tiska yrkeskunnande i. 

Frågeställningar formulerades först efter att litteraturgenomgången skrivits. De present-

eras därför i slutet av densamma, på s. 17, efter att centrala begrepp har definierats.  

                                                 

3 När det gäller elevers skolframgång är lärarens beteende signifikant (Nordenbro et al., 2010). 



3 

Litteraturgenomgång och forskningsfrågor 
I detta kapitel förtydligas hur begreppen i analysen används och deras vetenskapliga 

förankring. Först beskrivs hur vetenskaplig litteratur valts och värderats, därefter redo-

görs för översättningar av centrala begrepp, varpå följer en översikt över tidigare forsk-

ning med två fokus: dels VFU-handledares perspektiv på kunskap, och dels epistemisk 

kognition och epistemiska praktiker. Slutligen formuleras tre forskningsfrågor.  

Litteratursökning och val av de källor som används i studien har skett i omgångar under 

januari-april 2019. Min ingång till forskningen om epistemisk kognition, var att jag ti-

digare under min utbildning funnit två artiklar: Moving beyond reflection: Reflexivity 

and epistemic cognition in teaching and teacher education (Feucht Feucht, Brownlee & 

Schraw 2017) och Changing teachers’ epistemic cognition: a new conceptual frame-

work for epistemic reflexivity (Brownlee, Ferguson & Ryan 2017). De ingår i ett speci-

alnummer av den högt rankade4 tidskriften Educational psychologist (vol 52, nr 4, 

2017) och kom att inspirera inriktning för den här studien. Inledande sökningar utifrån 

de två artiklarna gav bland annat Lindfors avhandling (2018) som är ett av få exempel 

på svensk forskning som använder dessa teoretiska begrepp. Handbook of epistemic 

cognition (Greene, Sandoval & Bråten) från 2016 fann jag inte mest relevant för studi-

ens område, utan valde istället andra specifika artiklar.  

Följande sökstrategier har primärt använts: 

• Sökning i LUBsearch5 och Scopus med inkluderingskraven fackgranskade, pub-

licerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, doktorsavhandlingar samt kapitel i 

forskningsantologier. Vid några sökningar användes en begränsning till de sen-

aste 10 och 20 åren, men framför allt provades olika kombinationer av trunke-

rade sökord på svenska respektive engelska. Oftast ögnades titlar och nyckelord 

på de första 100–200 träffarna och vid oklar relevansen lästes även abstracts.  

Exempel på sökslinga: (student teacher OR pre-service teacher OR trainee 

teacher OR teacher education) AND (practicum OR field work OR trainee 

placement OR school placement) AND (supervis* OR cooperating teacher OR 

tutor OR mentor) AND (personal epistemology OR epistemic).  

• Genomgång av titlar i referenslistorna i särskilt relevanta källor. 

• Funktioner av typen ’citeras av’, ’liknande träffar’ och ’andra läste också’ på ut-

givare av vetenskapliga artiklars hemsidor (exv. Taylor and Francis online). 

                                                 

4 Rankad 5 av 238 inom utbildning/utbildningsforskning, samt 2 av 59 inom pedagogisk psykologi, enligt 

tidskriftens information på förlagets hemsida.   

5 Lunds universitets digitala bibliotek med ca 320 000 e-böcker, 200 databaser och 78 000 e-tidskrifter.  

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=hedp20
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Inkluderingskriterierna för artiklar om empirisk forskning var att den berör verksam-

hetsförlagd del av lärarutbildning, där lärare från de anknutna skolverksamheterna har 

en handledarroll gentemot studenten, samt att handledare ingått i studien (alternativt, 

fast lägre prioriterat, att fokus är på deras roll ur exempelvis studenters perspektiv, eller 

handledarnas perspektiv eller roll belyses ur ett historiskt perspektiv). För att prioritera 

och avgränsa till en hanterbar mängd träffar, gavs ytterligare relevans åt artiklar där 

handledares perspektiv, syn eller påverkan på lärarstudenten var i fokus; kunskapssyn i 

någon bemärkelse var i fokus; kontexten var Sverige eller Norden; eller metasynteser 

eller analyser gjorts över tidigare empirisk forskning på området. Olika länder har olika 

mål, upplägg och styrning av lärarutbildningarna, även inom Sverige kan det skilja sig 

åt mellan lärosäten på flera sätt - ”[d]et pragmatiska värdet av internationella forsk-

ningsresultat för en specifik nations lärarutbildning är inte självklart” (Hegender, 2010, 

s. 21).  Försök till analytisk överförbarhet (Yin, 2009) bör därför göras med försiktighet. 

Jag har med få undantag valt bort forskning som delvis överlappar studiens ämne för att 

undvika ett alltför stort och ofokuserat urval. Exempel på vad som exkluderats är forsk-

ning om bedömning och betygsättning av VFU-studenter; uppfattningar handledare och 

studenter har om sina eller varandras roller; identitet och självbild; olika sätt att organi-

sera VFU; olika typer av feedback i VFU; elevers, studenters eller HFU-lärares uppfatt-

ningar om VFU; elevers epistemiska kognition i digitalt lärande; handledningens effek-

tivitet; reflektion i allmänhet kopplat till VFU; experimentella former för/interventioner 

i VFU; samt forskning om triaden student, VFU-lärare och HFU-lärare.  

Följande sekundärkällor har accepterats: metasynteser publicerade i vetenskapliga tid-

skrifter, en forskningsbaserad antologi (Bronäs och Selander, 2015; som dock används 

sparsamt) samt den vetenskapliga encyklopedin International encyclopedia of teaching 

and teacher education (Anderson, 1995). Den avser att ge en komplett bild av ämnet 

och ges ut av Elsevier Science som också publicerar vetenskapliga tidskrifter. Den byg-

ger huvudsakligen på vetenskapliga artiklar från 80-talet och jag utgår från att mycket 

har förändrats under de gångna 40 åren, därför används den mest för att ge en historisk 

bild. Generellt i de sökningar jag gjort, är att många träffar gäller forskning utförd i 

Storbritannien, USA och andra engelskspråkiga länder, samt en del i Europa, Mella-

nöstern och Kina. En mindre andel är afrikanska studier. I litteraturöversikten har 

svensk och annan nordisk forskning fått viss extra prioritet, eftersom epistemiska upp-

fattningar och epistemisk kognition varierar i olika kulturella kontexter, även mellan 

närliggande länder som Tyskland och Sverige (Lindfors, 2018).  

 

Översättningar och definitioner 

Studenter och elever  

Jag använder orden ’ämneslärarstudenter’, ’lärarstudenter’ och ’studenter’ synonymt, 

och åsyftar då studenter på ämneslärarprogrammen eller i kompletterande pedagogisk 
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utbildning (KPU) för blivande ämneslärare. Med ’VFU-handledare’ avses de behöriga 

lärare på skolor som är handledare för lärarstudenter under (oftast) hela deras samlade 

VFU. Lärarna på den högskole-/universitetsförlagda delen av utbildningen (inklusive de 

som från universitetens sida är ansvariga för och examinerar VFU-kurserna) kallar jag 

’HFU-lärare’6. Med ’elever’ avses högstadieelever och gymnasieelever på skolor där de 

intervjuade VFU-handledarna arbetar. Intervjupersonerna har främst handlett studenter 

från lärarutbildningarna vid Malmö och Lunds universitet (MAU och LU). 

VFU-handledare och HFU-lärare 

I internationell forskning figurerar många olika benämningar som kan förvirra. VFU 

kan i engelskspråkig forskning heta field experience, practicuum, trainee placement, 

med mera. För VFU-handledare och HFU-lärare figurerar (med blandade innebörder) 

mentor, supervisor, tutor, school-based teacher educator, designated support teacher 

och cooperating teacher, med mera (se t.ex. Turner, 1993). Det kan också vara svårt att 

utröna vilket upplägg det specifika landet där studien gjorts har på lärarutbildningens 

verksamhetsförlagda del (där en sådan finns – ibland sker istället handledning av en 

färdigutbildad lärare under hens första arbetsår). De engelska begreppen har jag översatt 

till VFU-handledare respektive HFU-lärare där jag bedömt deras beskrivna roller vara 

lika de svenska till innehåll och funktion, annars beskriver jag skillnaden.   

Epistemisk och kunskap 

Epistemic syftar här på individers antaganden och värderingar om kunskap/vetande och 

tillhörande praktiker (Lindfors, 2018; se forskningsöversikten). Begreppet, som det an-

vänds här, kommer ur konceptet personal epistemologies, som bar på idén om att indi-

vider har en personlig epistemologi. ’Personliga epistemologier’ har dock alltmer ersatts 

av ’epistemiska uppfattningar’ och ’epistemisk kognition’ för att tydliggöra skillnaden 

mot klassisk epistemologi, alltså teorier och läror om kunskap och vetande – det rör sig 

här istället om uppfattningar som kan växla mellan situationer och kontexter och inte 

alltid är så konsekventa. Jag har huvudsakligen översatt begreppen till svenska på 

samma sätt som Lindfors (2018). Undantaget är att jag översatt ’beliefs’ till ’uppfatt-

ningar’ (där valde hon att inte översätta just ordet ’beliefs’). Språkliga uttalanden om 

kunskap ingår i det som kallas epistemiska praktiker (Lindfors, 2018) och då detta är i 

centrum för min studie skriver jag för tydlighetens skull ihop det till epistemiska språk-

praktiker. I begreppet ’kunskap’ inkluderas här både propositionell kunskap (A vet att 

p), färdigheter som exempelvis att kunna gå, samt bekantskap med till exempel en per-

son. Jag gör i denna studie heller ingen distinktion mellan ’kunskap’ och ’vetande’ eller 

’kunnande’. Ordet ’lärande’ lyser med sin frånvaro i forskning om epistemisk kognition. 

Jag har behandlat uttalanden om lärande som direkt överförbart till uppfattningar om 

hur kunskap utvecklas, skapas eller emottas. 

                                                 

6 I forskning och av intervjupersoner kallas dessa HFU-lärare ibland ’handledare’, ’VFU-lärare’, etc., 

vilket jag dock bedömer ökar förväxlingsrisken med VFU-handledare. 
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Forskningsöversikt  

Det finns gott om forskning både i Sverige och internationellt om verksamhetsförlagd 

lärarutbildning. Mycket är undersökt ur lärarstudenters perspektiv och/eller handlar om 

integration av ’teori’ och ’praktik’ (se Hegender, 2010). Det finns också forskning som 

lyfter lärarutbildares perspektiv, men det är då oftast HFU-lärare. Jag har också funnit 

men exkluderat en stor mängd artiklar där VFU-handledning visserligen är i fokus, men 

ur lärarstudenters perspektiv, alternativt icke-empiriska studier där handledarnas roll 

analyseras. Forskning där VFU-handledares berättelser utgör empiri är färre. Först i 

översikten presenteras forskning om VFU-handledares gestaltningar av kunskap. Några 

källor som behandlar närliggande områden har också bedömts relevanta nog att inklude-

ras baserat på sin kontext. I del två av översikten introduceras epistemiska uppfattningar 

och epistemisk kognition. Begreppen, deras bakgrund och flitigt refererade verk presen-

teras. Därefter knyts dessa två spår i översikten ihop och leder fram till forskningsfrå-

gorna. I en litteraturöversikt med artiklar publicerade i European journal of teacher 

education de senaste 40 åren, identifierar Livingstone och Assunção Flores (2017) 

några forskningstrender som detta tangerar: lärarutbildares uppfattningar och attityder, 

samt lärares metakognition, reflektion och konceptualisering av kunskap. 

 

VFU-handledare  

Morine-Dershimer och Leighfield sammanfattar i Andersons (1995) International 

encyclopedia of teaching and teacher education forskning från främst 80-talet, om mot-

svarande VFU. Med exempel från USA och Israel konstaterar de att lärarstudenter ten-

derar att imitera VFU-handledare (cooperating teachers) snarare än att bredda sin reper-

toar. Handledarna beskrivs ge direktiv om vad studenten ska göra, ”apparently assuming 

that what works in their own situation will be appropriate for other situations, regardless 

of classroom context” (s. 591). Där beskrivs istället att HFU-lärarna var de som stöttade 

studenterna i att analysera arbetet. De identifierar främst två synsätt på VFU ur 80-talets 

forskning: lärlingskapet (den dominerande synen), med ursprung i Deweys texter och 

med målet att assistera lärarstudenten i hens utveckling av tekniker och självförtroende 

som kan hjälpa dem att ”överleva mer bekvämt inom existerande skolrutiner” (min 

övers., Cooper, 1995, s. 593 i samma encyklopedi), utan så mycket ifrågasättande – 

respektive laborativ erfarenhet, där studenten uppmuntras att överväga möjligheter 

även bortom status quo och handleds till att utveckla vanan att reflektera kritiskt om 

undervisningen och dess kontext. Här kan också Borko och Mayfields longitudinella 

forskning i USA nämnas (1995). De följde blivande mellanstadielärare i matematik un-

der slutet av deras utbildning och början av deras yrkestid. Samtliga deras 11 handle-

dare på mellanstadieskolor menade att man lär sig att undervisa främst genom erfaren-

het. Några var mycket fokuserade på att ge förbättringsförslag till lärarstudenterna, 

bland annat utifrån elevernas respons på deras undervisning. Andra hade synsättet att de 
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som handledare inte bör vara så direktiva utan bör låta studenten finna sitt eget sätt i 

olika situationer, då studenterna främst behöver tid för att utvecklas (Ibid.).  

För att jämföra kan vi också titta på en nyare litteraturöversikt, där Hoffman, Wetzel, 

Maloch, Greeter, Taylor, DeJulio och Vlach (2015) fokuserar på handledningsinterakt-

ionerna mellan VFU-handledare och lärarstudenter. Författarna ser undervisning som 

”learning through practice” och handledarna som ”mediators” av detta lärande (s. 99), 

med hänvisning till forskning om lärlingskap och deltagande av exempelvis Lave. De 

målar upp en bakgrundsbild av att VFU har blivit allt vanligare i lärarutbildningar och 

sker allt tidigare under utbildningen. Vidare ser studenter ofta VFU: n som det viktig-

aste inslaget för att känna sig förberedda för yrket, men att det finns upplevelser av mot-

sättningar mellan erfarenheterna i VFU och HFU (Ibid.). VFU: n riskerar också att soci-

alisera in studenterna i status quo undervisningsmetoder – detta tycks alltså vara en 

långlivad farhåga. Utifrån 46 studier publicerade sedan 1990 identifierar de 14 slutsatser 

med varierande grad av stöd och efterlyser bättre teoretiska verktyg för att förstå hand-

ledarnas roll i relation till lärarstudenterna. Bland slutsatserna finns att handledarna ofta 

är oförberedda för sitt uppdrag, samtalen mellan handledare och student fokuserar mer 

på planering och undervisningspraktiker än reflekterande coachning, handledarna ser 

det mer som sitt uppdrag att stötta än att utmana studenterna, lokal och nationell kontext 

påverkar handledares uppfattningar och mönster, samt att handledningsstilen återspeglas 

i handledarens egen undervisning av elever (Hoffman et al., 2015).  

I en amerikansk etnografisk studie följdes sex nyblivna naturkunskapslärare under en 

ettårig praktikperiod. Samtliga var enligt forskarna starkt influerade av handledarens 

praktiker (Rozelle & Wilson, 2012). Inledningsvis härmade de i hög grad sina handleda-

res undervisningssätt, både innehåll, presentation, anekdoter och skämt. Även när stu-

denterna successivt blev mer självständiga behöll de strategier som liknade handleda-

rens, oavsett hur lyckade de upplevde dessa. Sedan såg forskarna två olika utvecklingar: 

en där lärarpraktikanten blev skicklig användare av dessa undervisningsstrategier och 

uppskattades för det - då ändrades deras uppfattningar om god undervisning också i 

riktning mot deras handledares uppfattningar. Alternativet var där praktikanter försökte 

använda sin handledares sätt men inte upplevde att det fungerade eller uppskattades – de 

behöll då sina tidigare uppfattningar om vad bra undervisning är (Ibid.). 

Relationen mellan handledare och student har också undersökts i en storskalig utvärde-

ring av partnerskapet mellan Hong Kongs universitet och skolor knutna till lärarutbild-

ningen. Lärarstudenternas handledare (mentors) fick beskriva sin syn på sin uppgift. Det 

visade på en stark betoning av uppgiften att ge feedback och pragmatiska råd. För de 

mentorer som uppgav att deras synsätt ändrats över tid, hade riktningen dock gått mot 

att se sin roll alltmer som rådgivare, jämställd partner och kritisk vän, alltså mot större 

betoning av relationella perspektiv (Kwan & Lopez-Real, 2005). 
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För att skifta fokus till svensk kontext, vill jag först och främst nämna Frankes avhand-

ling (1990)7. Hon gör en detaljrik beskrivning och tolkning av uppfattningar om hand-

ledning bland VFU-handledare och lärarstudenter (blivande mellanstadielärare). Fran-

kes ansats är fenomenografisk och materialet är intervjuer och videoinspelade handled-

ningssamtal. 10 handledare (hälften var sk långtidsförordnade handledare med 5–15 års 

erfarenhet och hälften korttidsförordnade med 1–6 års erfarenhet) och 10 lärarstudenter 

deltog. Franke gör fenomenografiska beskrivningskategorier för en rad begrepp. Lärar-

kunskap beskrivs dels som en reflekterande kunskap, och dels som en förgivettagen 

kunskap. VFU-handledningen beskrivs dels som ett objekt för reflektion och dels som 

ett tillfälle för övning. Under rubriken ’handledningens funktion’ samlas uppfattningar 

om handledaren som förebild, korrigerande mästare, stödjande hjälpare, medskapande 

samarbetspartner respektive väktare av elevperspektivet i lärarstudentens undervisning. 

Det som beskrivs av studiedeltagarna som utmanande för handledaren, är att ge saklig 

kritik, att förmedla all sin kunskap, att inte ge dubbla budskap respektive att handledare 

och student kan ha olika synsätt på elever och undervisning. Vidare ses handledarens 

kompetens som förmågan att överföra kunskap, att se alternativa sätt att undervisa eller 

att ”vara en bra lärare” (s. 194). Även uppfattningar om handledningens utgångspunkter 

kan variera. Franke kategoriserar också uppfattningar om undervisning och lärarrollen, 

till exempel läraren som förmedlare av kunskap eller den som lägger en grund för vi-

dare inlärning, processhjälpare, stöd i elevens utveckling av självkänsla, att vara en le-

dare eller en förebild. Uppfattningar om lyckad undervisning innefattade när läraren 

upplever att eleverna lärt sig något, när eleverna upplever undervisningen som relevant, 

respektive när läraren lyckas väcka elevernas intresse. Franke identifierar uppfattningar 

om kunskap som ”avgränsade fakta”, ”allt man lär sig”, respektive att ”förstå omvärlden 

på ett bättre sätt” (s. 197). För elevernas lärande gör hon endast två beskrivningskatego-

rier: inlärning som att veta hur man tillämpar inlärningstekniker, samt inlärning som att 

etablera en relation till individens förkunskaper. Uppfattningar om handledningens 

form, klassar hon (Franke, 1990) som principinriktade handlingsstrategier (formuleran-

de, analyserande, argumenterande) eller episodinriktade handlingsstrategier (konstate-

rande, instruerande, bedömande).  

Bland svenska avhandlingar på närliggande områden ska jag endast nämna Erikssons 

(2009) och Hegenders (2010), som bidragit till min förförståelse. Hegender skriver om 

hur lärarkunskap formuleras och bedöms i VFU, inklusive en artikel8 om kunskapsmå-

                                                 

7 Även tidigare har området utforskats i Sverige av exempelvis Christer Brusling (1987) i en etnografisk-

naturalistisk intensivstudie med tre ämneslärarstudenter och deras handledare. Han gör en annan indel-

ning av approacher till handledning än ovan nämnde Cooper (1995), nämligen: klinisk, idiosynkra-

tisk/praktisk, färdighetsorienterad, samt kritiskt utforskande.  

8 Även enskild publicerad som Hegender, H. (2007). Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsför-

lagd utbildning. Ett mischmasch av teori och praktik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(3), 194–207. 
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len för VFU. Han diskuterar även yrkeskompetens och yrkesrelaterad handledning. I 

relation till den kan även Bronäs (2015) definition av ’beprövad erfarenhet’ för lärare 

nämnas – hon beskriver det som systematiserad erfarenhet som uppkommit genom 

handling, en specifik och vardagsnära kunskap, inklusive förmågan att tolka elever. 

Hegender (2010) riktar in sin analys på den långlivade diskussionen om teori och prak-

tik i lärarutbildningen, vilket jag inte kommer att gå närmre in på.  

I Erikssons etnografi från 2009 lyfts skillnaderna i lärarstudenters och lärarutbildares 

förväntningar på utbildningen. Lärarstudenterna i hennes studie önskar att HFU-lärarna 

hade varit bättre på att göra lärandeteorierna konkreta och användbara i undervisningssi-

tuationerna under VFU: n. Studenterna begärde inte samma förmåga av VFU-

handledarna, utan ville av dem snarare se hur lärares arbete kan utföras i praktiken, med 

eller utan teoretiska kopplingar. Även nyare forskning av Kalgraf och Lindhart (2018) 

beskriver en spänning mellan att lärarstudenten och VFU-handledaren å ena sidan vill 

att HFU-läraren ska bidra med de teoretiska perspektiven på VFU: n, men samtidigt 

bjuder motstånd, i rädsla för att för höga teoretiska krav ska försvåra deras arbete. VFU-

handledarna menade att de inte hade kunskap nog eller var tillräckligt uppdaterade för 

att kunna bidra till teoretiska analyser. Eriksson (2009) lyfter också att HFU-lärare re-

spektive VFU-handledare använder olika språkbruk i sina respektive kontexter. Hon 

tolkar det som att teorikunskaper bäddats in i praktiken hos VFU-handledarna: ”Att det 

förekommer få explicita kopplingar till ett teoretiskt resonemang under vfu-

handledningssamtalen beror förmodligen på att lärarnas teoretiska kunskaper ligger in-

bäddade i och kommer till uttryck i berättelser om arbets- och förhållningssätt i konkret 

handlande” (Eriksson, 2009, s. 229).  

 

VFU-handledares beskrivningar av lärarstudenters utveckling  

En annan svensk publikation är Nilssons avhandling (2008). I den tredje inkluderade 

artikeln märks att några lärarstudenter i naturkunskap och deras VFU-handledare båda 

upplevde att de utvecklade sin kunskap om undervisning när de fick tillfälle att obser-

vera och diskutera videoinspelningar av varandras respektive lektioner. Detta lärande 

upplevde de skedde genom att de diskuterade hur studenterna ställde och besvarade frå-

gor i klassrummet, hur de hanterade oförutsedda situationer och hur innehållet gjordes 

relevant för eleverna. Handledarna tyckte att de lärde sig av lärarstudenterna om veten-

skapliga metoder och undervisningsmetodik som problembaserat lärande, samt att dis-

kussionerna tydliggjorde för dem var de själva hade behov av att utveckla sina ämnes-

kunskaper och förmåga att stimulera elevernas intresse för naturkunskap. Både lärarstu-

denterna och VFU-handledarna i studien beskrev också att de lärde sig av att diskutera 

hur de tolkade elevernas kunskap, frågor, kommunikation och idéer, och hur de sedan 

kunde använda det för att utveckla sin undervisning. Nilsson inkluderar en samman-

ställning av kritiska aspekter för lärarstudenternas lärande (s. 75), uppdelat på ämnes-
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kunskap, pedagogisk kunskap och PCK (pedagogical content knowledge, ämnesdidak-

tiska kunskaper). Särskilt de två senare innefattar sådant som ofta lyfts under VFU: er-

farenhet av undervisning, diskussioner med handledare, förmågan att känna igen och 

förklara behoven av de tre olika kunskapsgrunderna (ämneskunskap, pedagogisk kun-

skap och ämnesdidaktik), självförtroende, att kunna se och tolka elevers behov och 

känslor, utveckla elevers förståelse och uppmuntra dem och deras lust att lära.   

Hultman, Wedin och Schoultz (2012) har intervjuat VFU-handledare om hur dessa ser 

och tolkar att en utveckling skett hos lärarstudenten. VFU-handledarna i deras studie 

såg utveckling hos lärarstudenten baserat på hur studenten ställde frågor, hur de såg 

individerna i elevgruppen, studenternas kroppsspråk (tolkat som social kompetens), att 

de agerade med ökad säkerhet och självförtroende, en didaktisk utveckling, samt att 

handledare upplevde att studenterna alltmer agerade "som lärare" (s. 338), som en jäm-

bördig kollega. Författarna undersökte också lärarstudenternas reflektioner, som i stort 

överensstämde med handledarnas bild. Deras vidare diskussion utgår från sociokultu-

rella perspektiv på lärlingskap och praktisk yrkesteori samt reflektion som medel för att 

utveckla komplext, nyanserat tänkande och yrkesskicklighet. Handledaren porträtteras 

som dels guru och förebild, och dels kritisk vän som problematiserar och diskuterar med 

studenten (Hultman et al., 2012). De skriver (s. 353):  

[Handledarna] vill således hjälpa lärarstudenterna att få en större repertoar att hämta 

handlingsalternativ ifrån. Att anknyta till teoretiska modeller och begrepp från teorin fö-

rekommer sparsamt. Däremot används, i handledningssituationen, den egna personligt 

praktiska teorin som grund för reflektion och diskussion. (…) En påtaglig utvecklings-

kedja är att den studerande går från en egocentrering till en mer emotionell relation till 

eleverna. Genom det skaffar de sig en bredare repertoar för att förstå de förutsättningarna 

som råder i undervisningssituationen. 

Här beskriver Hultman et al. (2012) att lärarstudenternas självförtroende utvecklas så att 

de blir mindre självcentrerade och mer närvarande med eleverna. De beskriver också 

upplevt handlingsutrymme som att ha en repertoar, olika pedagogiskt grundade hand-

lingsalternativ att välja mellan. Samma Hultman och Schoultz, fast i sällskap av Stolpe, 

har också gjort en litteraturöversikt (2011) där de beskriver ett spektrum av synsätt på 

VFU-handledning, från en styrande handledare där studenten imiterar handledaren, till 

att det finns ett spelrum för lärarstudentens egna ambitioner, stil och erfarenhetsskap-

ande (”man lär sig simma genom att kastas direkt i vattnet”, s. 133–134).  

Att beskriva praktisk kunskap i termer av repertoar eller verktygslåda, eller att lära sig 

simma genom att hoppa i vattnet, tangerar ämnet för Lindqvist och Nordängers artikel 

(2007) om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk, inklu-

sive användningen av metaforer. Deras studier har fokus på lärare (som inte nödvän-

digtvis också är VFU-handledare), dock förtjänar den en plats i denna översikt utifrån 

sina kvaliteter vad gäller gedigen empiri och analys av lärares och sätt att just prata om 

sina uppfattningar om hur kunskap utvecklas/förändras/överförs – det jag kallar episte-

miska språkpraktiker. De har under fem års tid inom ramen för två forskningsprojekt 
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samtalat med lärare (n = 25 + 16, huvudsakligen ämneslärare) om bland annat kunskap. 

De för ett resonemang om erfarenhet som tudelad i insikt respektive diskursiva tankar 

och undersöker användningen av metaforer som en genväg till att kommunicera praktisk 

kunskap, där tänkandets diskurser förbigås men insikten i erfarenheten kan greppas di-

rekt. För lärarstudenter och andra som inte är hemma i praktiken krävs dock ett stort 

mått medveten reflektion för att metaforerna ska kunna vara vitala och fungerande. Me-

taforer kan också användas oreflekterat, institutionaliserat, och dölja andra perspektiv 

på världen snarare än att förmedla en insikt. (Ibid.) Tolkning av metaforer problematise-

ras också av Alvesson (2011), som dock tillägger att vårt själva begreppssystem är me-

taforiskt (s. 71): …”man kan också se metaforer som något djupare. I en mycket bred 

och grundläggande mening är all kunskap metaforisk…”.  

I nyss nämnda artikel (Lindqvist & Nordänger, 2007) beskrivs lärares yrkesspråk som 

rikt på exempel och metaforer. När lärarna målar upp kärnan i sitt yrkeskunnande, 

nämns ofta särskilt meningsfulla ögonblicksbilder i nästan magiska ordalag, som stun-

der av ömsesidig insikt. Lindqvist och Nordänger citerar en intervjuperson (s. 181):  

Och det funkar, du får en känsla av att det funkar, så är det någon andäktig blick, någons 

huvud som annars är nonchalant, reser på sig och tittar och ger dig fokus, sätter dig i fo-

kus. Och då är det sådär små andäktiga och då på något sätt har man nuddat vid det där 

ljuvliga sättet att … vad säger man? … inte aha upplevelser …. Att här var någonting … 

vad var detta? Det känns som om något gott har snuddat, något viktigt, något värdefullt.  

Sådana upplevelser kan tolkas antingen som baserade på personliga egenskaper hos 

läraren eller som en pedagogisk kompetens. Lindqvist och Nordänger (2007, s. 181) 

förstår dem som ”avtryck av erfarenheter som har beröring med kärnan i lärares kun-

skap (och för de flesta lärare också upphov till tillfredställelse i arbetet), det vill säga 

förmågan att upprätta en speciell sorts relation med eleverna”. En del i kompetensen är 

alltså viljan till öppenhet och närvaro med eleverna. Lärarna beskrev sin yrkeskunskap 

som huvudsakligen utvecklad i VFU och genom yrkeserfarenheter. En del sågs som 

medfödd eller personlighetsgrundad och endast en mindre del anses kunna utvecklas i 

HFU. Erfarenhet ger förutsättningar för skicklighet, men – utifrån Dewey – blir erfaren-

heten lärande först när den reflekteras över genom framåt- och bakåtsyftande jämförel-

ser och kopplingar mellan handlingar och konsekvenser (Lindqvist & Nordänger, 2007). 

Lindqvist och Nordängers problemformuleringar ”Hur lär vi oss av vår och andras erfa-

renhet? När lär vi oss av andra? Hur och när omprövar vi våra perspektiv? Tror vi över-

huvudtaget på möjligheten att detta sker?” (s. 177) berör ämnet för nästa avsnitt.  

 

Epistemisk kognition och epistemiska uppfattningar 
When teachers reflect on practice, when they think back on their actions and consider 

what to do next, or what to do differently next time, they also engage in epistemic cogni-

tion, a set of mental processes that involve the development and employment of one’s 

conceptions of knowledge and knowing (Greene, Sandoval, & Braten, 2016; Hofer, 2016; 

Hofer & Pintrich, 1997). They draw on their own knowledge of the situation, of a particu-
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lar student, of prior practice, and perhaps (we might hope) on theory and research. They 

are thinking about what knowledge can best guide their decisions about pedagogical 

choices, often requiring an evaluation of competing claims.  

I ovanstående citat introducerar Hofer (2017, s. 299) ’epistemisk kognition’. Begreppet 

har sin historiska bakgrund i forskning om ’personal epistemologies’ och sedan 

’epistemiska uppfattningar’. Rötterna finns i gränslandet mellan pedagogik, psykologi, 

kognitionsforskning och vetenskapsfilosofi. Som tidiga centrala artiklar nämns ofta 

Perry (1970), Schommer (1990) och Hofer och Pintrich (1997). Begreppens utveckling 

och användning beskrivs förtjänstfullt och överskådligt av exempelvis Mason, Ariasi 

och Boldrin (2011) och Greene, Cartiff och Duke (2018, vilka också inkluderar en 

sammanställning över mått på epistemisk kognition som använts sedan 1990). En del av 

litteraturen fokuserar på teoretisk utveckling, modeller, metoder och begreppsförfining 

(exempelvis Chinn et al. 2011 och 2014), och en del är empiriska studier. Det har gjorts 

studier om lärares epistemiska kognition, dess koppling till undervisningspraktiker och 

samband till elevers resultat och/eller epistemiska kognition (sådana studier exemplifie-

ras exempelvis av Bråten, Muis & Reznitskaya, 2017). 

Metodologiskt har epistemisk kognition och epistemiska uppfattningar ofta mätts med 

omfattande självrapportering i frågeformulär. Det bär på antaganden om epistemiska 

uppfattningar som dels relativt stabila, och dels flerdimensionella. Exempelvis Hofer 

och Pintrich (1997, s. 119) antyder att de fyra dimensionerna, som aspekter av en indi-

vids personliga epistemologi, också är “related to each other in coherent and internally 

consistent ways (…) and may provide a causal-explanatory framework for thinking 

about knowledge”. Samtidigt diskuterar de att variationer kan bero på domän – akade-

misk disciplin, mellanmänsklig, religiös, eller någon annan typ av område.  

Just Hofer och Pintrichs The development of epistemological theories: Beliefs about 

knowledge and knowing and their relation to learning (1997) refereras det ofta till. I den 

gör de en kritisk, analytisk översikt av tidigare forskningsprogram om studenters upp-

fattningar och tänkande om kunskapens natur, hur kunnande och kunskap konstrueras, 

definieras, utvärderas och rättfärdigas, och finner att forskningen dittills byggt på olika 

definitioner, koncept och metodologier. De önskar att en större konsensus utvecklas och 

ger förslag på ett fyrdimensionellt ramverk baserat på sin analys och syntes av tidigare 

forskning. Dessa fyra dimensioner rör uppfattningar om kunskapens enkelhet (om den 

ses som uppdelad eller komplex och sammanvävd), kunskapens säkerhet (stabil och 

absolut eller föränderlig och preliminär), källor till kunskap (uppfattningar som att kun-

skap kan överföras från en auktoritet, eller konstrueras av individen själv), samt rättfär-

digande av kunskap (vad utgör tillräcklig säkerhet eller stöd för ett påstående). Detta har 

lagt grunden för mycket av senare forskning. Det var Schommer (1990) som några år 

tidigare etablerade den normativa benämningen av epistemiska uppfattningar längs en 

skala från naiva (enkla) till sofistikerade (komplexa), vilket använts i många artiklar 

men senare också kritiserats kraftigt. Hofer och Pintrich (1997) kritiserade tidigare mo-

deller, inklusive Schommers, för att sakna kontextperspektiv. De tolkar det som ett arv 
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mycket forskning om kognitiv utveckling bär på. De menar att många har fallit i fällan 

av ontogenetisk reduktionism – att behandla kognitiva scheman som individuella kon-

struktioner snarare än ”interactionist model[s]” (s. 121). De hänvisar också till Roth och 

Roychoudhury som redan 1994 förespråkade en mer kontextspecifik syn.  

Allteftersom begreppsanvändningen i den internationella forskningen på området gått 

ifrån epistemiska uppfattningar mer mot epistemisk kognition och den kontextuella 

tankeprocessen med ännu starkare betoning av situations-/ämnesbundna variationer hos 

en och samma individ, så har även en metodologisk förskjutning gjorts (Mason et al., 

2011). Det bär istället epistemologiska antaganden om att epistemiska uppfattningar kan 

aktiveras i vissa kontexter men inte i andra. …”epistemic beliefs (…) are spontaneously 

activated in a learning situation. Epistemic beliefs about knowledge and knowing are 

embedded in a given learning context.” (Ibid., s. 138). Hur den epistemiska kognitionen 

utvecklas i en specifik kontext, är avhängigt samspelet mellan individens epistemiska 

uppfattningar, emotioner, övrig metakognition, ämnesområde och annan kontext (Lind-

fors, 2018, s. 2). Metodtyper som blivit vanligare är exempelvis intervjuer, observation 

av epistemiska praktiker i specifika situationer, think aloud och stimulated recall 

(Greene et al., 2018). Senare års studier har fokuserat på exempelvis epistemiska upp-

fattningars relation till metakognition, textförståelse, förståelse av kontrasterande texter, 

konceptförändring, argumentation och strategier vid sökningar och bedömning av 

material på Internet (Mason et al., 2011).  

Den tidigare tendensen i personal epistemology-forskningen att kategorisera och profi-

lera individer, kan anas i ny skepnad i exempelvis Ferguson och Bråten (2013), där 

norska elever genom klusteranalys grupperas efter kunskapsnivå och typ av rättfärdi-

gande av kunskapsanspråk (rättfärdigande med hänvisning till auktoritet, antal källor 

eller personliga källor), med slutsatsen att de elever som hade hög kunskapsnivå och 

rättfärdigade kunskap genom antal källor presterade bäst i en uppgift om att förstå flera 

delvis motsägelsefulla texter (så kallad multiple-text comprehension).  

Viktiga tillskott har sedan gjorts av Knight och Littleton (2017; 2018) som menar att 

forskningen inom epistemisk kognition saknat tillräcklig analys av sociala och diskur-

siva aspekter. Kunskapspåståenden fyller en social funktion i sin kommunikativa, kultu-

rella och disciplinära kontext, de är normativa och pragmatiska. Det är också värt att 

minnas Laves (1996, s. 149) varning för att ett alltför individcentrerat perspektiv på 

lärande riskerar att resultera i fixering vid och naturalisering av olikheter på ett sätt som 

kan rättfärdiga social ojämlikhet:  

… Such theories are deeply concerned with individual differences, with notions of better 

and worse, more and less learning, and with comparison of these things across groups-of-

individuals. Psychological theories of learning prescribe ideals and paths to excellence 

and identify the kinds of individuals (by no means all) who should arrive; the absence of 

movement away from some putatively common starting point becomes grounds for label-

ing others sub-normal.  
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Istället för att studera epistemisk kognition som personlighetsdrag eller individuella 

konstrukt, så lyfter Knight och Littleton (2017) människors vardagsprat när de gör 

epistemiskt orienterade uppgifter i specifika situationer. Vilka kunskapsanspråk och 

begripliggöranden görs? Hur används och styrks de? Analys av ”discursive epistemic 

features” (Knight & Littleton, 2018, s. 68) innebär att fokus riktas mot hur personer 

pratar om kunskapens natur, snarare än att hur de kognitivt konceptualiserar den. Detta 

ligger således närmare analysen av epistemiska språkpraktiker i föreliggande studie.  

 

Epistemisk kognition och kompetens i skolkontext 

Flera forskare har argumenterat för att lärare och/eller lärarstudenter behöver hjälp att 

utveckla epistemiska mål, epistemisk kognition och epistemisk reflektion (exv. Feucht 

et al., 2017; Ferguson & Brownlee, 2018). Detta inte minst för elevernas skull, eftersom 

epistemisk kognition i skolan påverkar lärande och resultat, enligt Greene et al. (2018). 

De har gjort den första metaanalysen av förhållanden mellan epistemisk kognition och 

skolframgång (academic achievement). De ville undersöka om sambandet är olika starkt 

beroende på vilka mått som används för epistemisk kognition respektive skolframgång, 

utifrån 132 icke-experimentella studier. Deras övergripande slutsats var att det finns ett 

relativt litet men tydligt och signifikant9 positivt, predicerande samband mellan mått på 

epistemiska uppfattningar och skolframgång. "(...) epistemic cognition predicted aca-

demic achievement from elementary school through graduate school, suggesting the 

importance of studying epistemic cognition across all educational levels" (s. 1084). De 

menar dock att det finns starka indikationer på att problem som rör konceptualisering 

och mätning drar ner effektstorleken i artiklarna i metaanalysen, vilket ställer nya krav 

på framtida forskning som vill styrka ett orsakssamband. Tydligast stöd ser de för att 

epistemiska uppfattningar inverkar på konceptutveckling och argumentation (snarare än 

procedur- och deklarativ kunskap), samt för studier där måtten på epistemisk kognition 

och skolframgång är koherenta (aligned). Allra starkast samband såg de i studierna som 

utgått från uppfattningar om konstruktivistisk undervisning10, vilket ofta sammanblan-

das med epistemisk kognition. Svagast samband med skolframgång såg de för rättfärdi-

gande genom hänvisning till en auktoritet (Greene et al., 2018). Det är inte så konstigt, 

med tanke på vad exempelvis Alexander (2017, s. 311) fört fram om just att använda 

auktoriteter som stöd för kunskap – att, som Schommer (1990) klassa det som naivt 

                                                 

9 De jämför effektstyrkan med gränsen för praktisk signifikans i Hatties metastudier.  

10 Konstruktivistisk undervisning och/eller lärare med konstruktivistiska uppfattningar har både kopplats 

till skolframgång, djuplärande och ’sofistikerade’ epistemiska synsätt (att se kunskap som komplex, för-

änderlig och konstruerad, snarare än given av en auktoritet, enkel och fastslagen), se Bråten, Muis & 

Reznitskaya (2017). Konstruktivistisk lärandesyn i handledning av nyblivna lärare har kopplats till entu-

siasm, välmående och efficacy (Richter, Kunter, Lüdtke, Klusmann, Anders, & Baumert, 2013). 
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snarare än sofistikerat, är problematiskt med tanke på att ”there are times when ac-

cepting authority is a prudent choice (e.g., medical diagnosis) and where questioning 

authority can be unnecessary and nonproductive (e.g., warnings on medicine bottles)”. 

Hon kritiserar också slentrianmässigt antagande av dikotomin ’konstruktivistisk’ re-

spektive ’traditionell’ undervisning, eftersom olika pedagogiska mekanismer som före-

läsande och diskussioner inte i sig är bra eller dåliga. Hur lämpliga de är beror snarare 

på när, varför, hur, hur ofta och för vem de används, och i samband med vilken slags 

uppgifter (Ibid.). Det finns stöd för the alignment hypothesis – att elever med episte-

miska uppfattningar som överensstämmer med lärarens och kursens upplägg, eller det 

totala epistemiska klimatet i en viss kontext, får bättre resultat (Ibid.).  

Lindfors (2018) avhandling ”Kunskap är vad du vet, och vet du inte kan du alltid 

googla!” – Elevers epistemic beliefs i naturvetenskaplig undervisningskontext, är den 

enda svenska studien jag funnit som använder detta teoretiska perspektiv. Den handlar 

om elevers (åk 5 till andra året på gymnasiet) uppfattningar om kunskap, dess kon-

struktion och rättfärdigande, i naturkunskapsundervisning. Forskningen gjordes i både 

Sverige och Tyskland och delar av hennes resultat är därför jämförande. Hon undersö-

ker dels vilken grund mätinstrumenten (enkäter) för epistemiska uppfattningar ger för 

att dra slutsatser, och dels, i andra artiklar, relationer mellan elevers epistemiska upp-

fattningar och andra viktiga faktorer i lärandemiljön, samt elevernas epistemiska prakti-

ker i specifika skoluppgifter. Förutom enkäter (både cross-section och longitudinella) 

använder hon video- och skärmobservationer och intervjuer. Lindfors, precis som 

Greene et al. (2018) i föregående stycke, lyfter vikten för eleverna. Hon skriver (s. 2): 

Det är möjligt att ett elevcentrerat kunskapssökande blir ineffektivt för de elever som inte 

förstår det rådande epistemiska klimatet i undervisningskontexten och därför kanske inte 

heller tillägnat sig de grundläggande kunskapsfärdigheterna som krävs för att nå fram-

gång. För att kunna generera en solid bas för eleverna att stå på kunskapsmässigt är det 

oerhört viktigt att undervisning både stimulerar och triggar eleverna till att ägna sig åt så 

kallad epistemisk kognition. 

Inte bara för elever utan även lärarstudenter är den epistemiska kognitionen viktig. 

Fives, Barnes, Buehl, Mascadri och Ziegler (2017) lyfter vardagens komplexa realiteter 

för lärarstudenter och lärare i klassrum, i didaktisk planering och undervisningsmetodik. 

De uppmanar forskare att undersöka hur epistemisk kognition ofta är en dold praktik i 

sådan verksamhet, och behöver synliggöras och förstås i sina tillämpade sammanhang. 

VFU: n är en unik del av lärarutbildningen, genom att den är situerad i en sådan miljö 

som den blivande läraren kommer att vara yrkesutövare i. VFU-handledaren som 

förebild, mentor, coach eller kollega uttrycker enligt deras synsätt sin epistemiska 

kognition både som dold praktik och som uttalade synsätt, preferenser och attityder11.  

                                                 

11 Även Handal och Lauvås (2001) menar att VFU-handledare behöver medvetandegöras om sin praktiska 

yrkesteori, vilket kan anses besläktat med att medvetandegöra epistemisk kognition och -kompetens. 
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Även norsk forskning har nyligen tangerat epistemisk kognition och värdering av olika 

kunskap i VFU, men med andra begrepp; Raen undersöker "the epistemological pre-

mises that placement mentors rely on when they validate research-based knowledge 

(2017, s. 635), i en surveystudie med 45 norska VFU-handledare i grundskolan, knutna 

till samma lärarutbildning, samt intervjuer med fem av dem. Handledarna i studien såg 

sig som praktiker snarare än teoretiker och hade svårt att se hur de skulle använda 

forskningsresultat och teori. En annan norsk studie har även visat att handledare med 

handledarutbildning värderar teoretisk kunskap och forskning högre än de utan utbild-

ning, och har en bättre förståelse för HFU-lärarens uppdrag (Helleve & Ulvik, 2019).  

Både Hofer (2017) och Fives et al. (2017) beskriver reflexivitet som en epistemisk 

dygd. Hofer (2017, s. 299):  

Reflection on practice is a core principle for guiding improvement in professional work 

such as teaching and can be enhanced by reflection on epistemic cognition, the way we 

think about knowledge and knowing. Viewed as an intellectual virtue, a habit of mind, 

and a learnable skill, epistemic reflection can help teachers learn to critically question the 

source, certainty, reliability, and veracity of their own knowing. 

Hofer (2017, s. 299) nämner också Schöns begrepp epistemology of practice, vilket in-

kluderar det som kan användas i reflektion – ämneskunskaper, intuition, tidigare erfa-

renheter, återkoppling från kollegor och ”the knowing implicit in action”. Reflektionen 

triggas fram när något inte gått som planerat eller är tvetydigt, men kan också aktiveras 

medvetet. Brownlee et al (2017) och Feucht et al. (2017) beskriver epistemisk reflexivi-

tet hos lärare som att de, med hjälp av reflektion i form av en intern dialog, agerar för 

att kalibrera de epistemiska målen för undervisningen och processerna de använder för 

att nå dit, alltså transformerar och enhetliggör sina epistemiska praktiker. Ett närlig-

gande begrepp är epistemisk kompetens (Alexander, 2017). Alexander förklarar det som 

att vad som är ett gynnsamt eller framgångsrikt förhållningssätt till kunskap och värde-

ring därav i en viss situation inte nödvändigtvis är det i en annan, och att förmågan att 

uttolka detta är en central färdighet inte minst i skolkontext. Hänsyn behöver tas till 

ämnesområdets normer och standarder, men också den specifika uppgiftens typ, vikt, 

mål och eventuella bedömning (Ibid.). Om elever får hjälp av lärare/lärarstudenter att 

medvetandegöra, uttrycka och träna epistemisk kompetens, kan de bli skickligare i att 

värdera och bedöma kunskap i olika situationer och förbättra förutsättningarna för lä-

rande, vilket är särskilt viktigt för de elever som inte själva listat ut vilka angreppssätt 

som lärare förväntar sig av dem i olika situationer (Lindfors, 2018).  

I Sverige finns ytterst begränsat med forskning om just epistemisk kompetens. Dock 

skulle i någon mån delar av retoriken kunna ses som närliggande. Selander (2015), till 

exempel, skriver om topiskt12 tänkande som ett sätt att prova olika synvinklar på egna 

metaforer om kunskap. Med exemplen kunskap som ting (ikoniskt tänkande) och 

                                                 

12 Från retorikens begrepp topiker; mentala platser att betrakta världen från, såsom att prova att omväx-

lande tänka i linje med olika teorier (Selander, 2015).  
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kunskap som handling (symboliskt tänkande) kategoriserar han metaforer och uttryck. 

Exempel på förtingligande av kunskap är då uttalanden om överförd kunskap, frågor 

som ’vad är lärande?’ och analyser av kunskap som handelsvara. Kategorin kunskap 

som handling omfattar uttryck som: ’vad kan man förstå som lärande?’ och metaforer 

om lärande som dialog, delaktighet, något som skapas. Olika metaforer leder till olika 

förståelse och handlingsalternativ (Ibid.). Selander ser topiskt tänkande som en ”ökad 

repertoar”, en hjälp att ”få syn på sitt eget tänkande” och lättare se fler alternativ som 

giltiga, med mångsidig förståelse som mål (Ibid., s. 34). I samma antologi skriver 

Bronäs (2015, s. 131) också att ”lärare måste kunna skapa egna kunskapsteorier och 

egen praktisk yrkesteori. Framförallt måste de medvetandegöra sin yrkesteori”. Hon ser 

sådan yrkesteori som resultatet av lärarens egen reflektion och metareflektion och en 

mötesplats för teori och praktik.  

 

Forskningsfrågor 

Som jag tolkar den tidigare forskning som presenterats ovan, saknas framför allt VFU-

handledares egna berättelser, perspektiv och beskrivningar av mål och tillvägagångssätt 

i VFU-handledning – de studier som gjorts har väldigt få deltagare. Det framstår också 

som svårt att helt exkludera elever och undervisning när VFU-handledning undersöks, 

eftersom denna undervisning är vad VFU-handledarna ska guida studenterna i. På ett 

sätt kan ju VFU-handledning förstås som undervisning om undervisning; en förlängning 

av samma praktik. Därför blev det ett viktigt inslag i studien att också behandla VFU-

handledarnas berättelser om undervisning. Forskningen om epistemisk kognition och 

epistemiska praktiker belyser särskilt det kontextberoende i uttryck för värderingar och 

antaganden om kunskap, och det kan därmed hjälpa till att belysa eventuella skillnader i 

VFU-handledarnas berättelser om handledningen och undervisningen de gör. Följande 

tre forskningsfrågor växte fram succesivt, i linje med syftet att öka förståelsen för VFU-

handledares varierande epistemiska språkpraktiker som del i de epistemiska miljöer i 

VFU som ämneslärarstuderande formar sitt didaktiska yrkeskunnande i. 

1) Vad beskriver VFU-handledarna som viktigast i handledning och undervisning? 

2) Vad finns det för likheter, skillnader och eventuella motsägelsefullheter i hur in-

tervjupersonerna uttrycker sig om kunskap, handledning och undervisning?  

3) Vad kan VFU-handledares epistemiska språkpraktiker innebära för ämneslärar-

studenters möjligheter att utveckla epistemisk kompetens genom VFU?  
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Metod 
Detta kapitel är indelat i positionering, kontext och tillvägagångssätt. Det rymmer mina 

utgångspunkter, en överblick av VFU i Sverige och vid MAU, samt resonemangen 

bakom val av tillvägagångssätt. Metodlitteraturen jag använt är dels välkända, etable-

rade och flitigt refererade verk (exv. Holstein & Gubrium, 1995; Yin, 2009 och Al-

vesson, 2011), och dels artiklar i vetenskapliga tidskrifter (exv. Kleven, 2008 och Zahle, 

2017). Studien genomfördes under vårterminen 2019. Forskningsprocessen har inte 

skett i kronologiskt eller analytiskt separata steg utan kan beskrivas som en väv där trå-

dar lagts till, dragits ifrån och riktats mot successivt tydligare forskningsfrågor. 

 

Epistemologisk positionering 

Liksom många pedagogiska forskare använder jag huvudsakligen litteratur som är ve-

tenskapsfilosofiskt positionerad som kritisk realism eller mjuk konstruktivism (Kleven, 

2008). Kritisk realism innebär ontologiskt att en verklighet antas existera och måste 

antas existera för att de naturliga och kulturella fenomen vi upplever ska kunna beskri-

vas och förklaras på ett meningsfullt sätt. Kunskap om både sinnet och naturen är dock 

avhängiga vår perception och kognition och kan ifrågasättas då dessa är beroende av 

biologiska eller kulturella filter som språk och ideologi. Både den antagna ’verkliga’ 

världen och människors sociala konstruktioner spelar in i hur vi skapar kunskap och 

visshet (Kleven, 2008, i en jämförande diskussion om realistisk ontologi och epistemo-

logisk relativism hos Shadish, Cook & Campbell, 2002 och Jensen, 2002). Empirisk 

forskning bygger i någon mån på att det finns just empirisk verklighet att förhålla sig till 

– dock behöver det inte ses som en enda, sann och enkelt beskriven sådan. Flera tänk-

bara tolkningar och konstruktioner kan göras, och jag har därmed att argumentera för 

min tolknings rimlighet och användbarhet (Larsson, 2005). 

Vetenskapliga arbeten förväntas ha en inre logik där dess olika delar vilar på samma 

grundantaganden (Larsson, 2005). I mitt fall innebar dock inte detta att en tidigt formu-

lerad forskningsfråga styrde val av metod och teori, utan snarare att mina epistemolo-

giska grundantaganden påverkat metodpreferenser och kunskapsintressen. Jag ser kun-

skapskonstruktion som något som härrör ur den innebörd vi ger och de förståelser vi 

utvecklar i interaktion med varandra och miljön omkring oss, därför är metoder som 

sätter sådan interaktion i centrum särskilt intressanta för att förstå just hur kunskap och 

mening konstrueras. Metoder är inte neutrala utan är förknippade med perspektiv (Lars-

son, 2005). Det är också vanligt inom närliggande ansatser, som etnografi, att inte ha ett 

snävt på förhand formulerat fokus utan vara öppen för vad som utvecklas när forskarens 

förtrogenhet med fältet utvecklas, för att då kunna göra en intressantare insnävning 

(Larsson, 2005). Även om det var utmanande inledningsvis att inte ha klara forsknings-

frågor än, är jag övertygad om att inriktningen sedan blev mer adekvat än om det gjorts 
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på ett tidigare stadium, för att det var bättre underbyggt. Först efter pilotintervjun och 

flera veckors läsning formulerade jag syfte och fokus för studien. 

Det finns alltid en perspektivberoende tolkning i allt meningsfullt tänkande – redan vid 

första mötet med det som skall tolkas, har vi en föreställning om vad det betyder. Att 

explicitgöra förförståelsen gör utgångspunkten för tolkningen tydlig (Larsson, 2005). 

Inför studien bar jag ett antagande om att olika VFU-handledare har olika personliga 

preferenser och uppfattningar om kunskap och undervisning, och även i väldigt olika 

grad, ibland kanske inte alls, gör explicita epistemiska reflektioner om dessa i dialog 

med lärarstuderande. Annan förförståelse som jag bedömt relevant för läsaren presente-

ras nedan, inklusive när och varför val av metod och analytiska perspektiv gjorts. På så 

sätt kan läsaren lättare bedöma resultatets rimlighet och användbarhet (Larsson, 2005; 

Geertz, 1973). Jag skriver också med en författarröst i första person som ett led i att 

synliggöra mig som forskare och att min tolkning inte är, eller skulle kunna vara, neu-

tral och oberoende, eftersom jag inte kan existera åtskild från sociala normer, vardags-

teorier och utbildningssocialisering (Larsson, 2005; Hammersley & Atkinsson, 1987). 

Detsamma gäller för intervjupersonernas berättelser, som inte bör tolkas som speglingar 

av verkligheten, utan som kontextberoende utsagor vid ett specifikt tillfälle. Rådande 

ideologiska diskurser, tolkningar, (dåligt) minne och personliga motiv påverkar hur vi 

formulerar oss (Alvesson, 2011; Alvesson & Deetz, 2000; Yin, 2009).   

Dessa grundantaganden har gett återklang (resonates, som Lincoln & Guba, 1990, 

vackert beskriver det) i hur jag har arbetat med intervjuer som metod. Jag har sett inter-

vjutillfällena som ömsesidiga samtal, där jag, förutom vid pilotintervjun, också explicit 

har uppmuntrat intervjupersonen att vara aktiv, ställa frågor till mig och växla mellan 

perspektiv (Alvesson, 2011; Holstein & Gubrium, 1995). Avsikten var att undersöka 

hur intervjupersonerna formulerar sina tolkningar och åsikter om handledning, under-

visning och kunskap i en konstruktionsprocess under intervjun. De fick göra en berät-

telse både om hur de agerar i relationen till en lärarstudent, hur de resonerar kring 

undervisning och handledning, samt kunskap generellt. I samtalet kunde de fördjupa 

sina resonemang och reflektioner. Jag benämner intervjupersonernas utsagor ’berättel-

ser’ snarare än ’data’ eller ’information’ som kan antyda oföränderlighet. Jag undviker 

att spekulera om eventuella underliggande uppfattningar hos intervjupersonerna utifrån 

deras ordval. Det är trots allt inte handledarnas uppfattningar utan deras språkhandlingar 

(samt andra agerade praktiker) som lärarstudenterna möter. Studenterna kommer direkt 

från en akademisk kontext, liksom jag själv, med kursinnehåll som behandlar både 

undervisning och epistemologi. Jag finner det rimligt att anta, att handledarna förhåller 

sig och pratar om undervisning, handledning och kunskap på ett överlag liknande sätt 

(med liknande metaforer, ordval, anekdoter och ställningstaganden) med mig som peda-

gogikstuderande och med VFU-studenter, även om sådana samtal troligtvis varierar 

beroende på individuella skillnader och personkemi, tid, och så vidare, i handledningen.  

Vetenskap är ett åtagande, där vi står i skuld som forskare gentemot den omvärld som 

gett oss (möjligheter till) allt det vi har och tänker oss kunna (Ingold, 2014). Intervju-
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personerna påverkar mina möjligheter att utvecklas akademiskt, genom att välja att delta 

och genom vad de delar med sig av. Jag står i tacksamhetsskuld till dem för detta och 

känner ett ansvar att presentera deras berättelser på ett sätt som tydliggör ett allmänt 

värde i dem (Limerick, Burgess-Limerick & Grace, 1996). 

Om begreppet validitet förstås som hur väl underbyggd, rimlig och trovärdig en tolk-

ning eller slutsats är utifrån ett givet material och tillvägagångssätt, blir det användbart 

även för konstruktivistisk och kritisk realistisk forskning. Beroende på vilka slutled-

ningar som görs (snarare än beroende av empirityp) är olika typer av validitetskriterier 

relevanta (Kleven, 2008). Validitetkriteriet av att ge en rättvisande bild, hanterade jag 

bland annat genom att inte ha en a priori bestämd teoretisk tolkningsram, utan beslutade 

om sådan parallellt med analysen av intervjupersonernas berättelser, för att försäkra mig 

om dess relevans. För att stärka validiteten gör jag i detta kapitel också en omfattande 

beskrivning av forskningsförfarandet, för att låta läsaren bedöma studiens eventuella 

analytiska generaliserbarhet (Yin, 2009), eller som Bohlin (2010, s. 176) formulerar det: 

”[g]enom att bedöma i vilken utsträckning ett givet falls karaktär sammanfaller med 

specifika omständigheter som i detalj beskrivs i någon studie kan man avgöra huruvida 

ett mönster som dokumenteras i studien även kan gälla det aktuella fallet”.   

 

Kontext 

Studiedeltagarna har främst handlett studenter från MAU, vars VFU-organisering därför 

beskrivs något mer utförligt här. VFU i ämneslärarutbildning i Sverige omfattar totalt 

20–25 veckor, alltså en termin. Dessa veckor kan vara fördelade olika – till exempel 

ligger VFU-delkurser i termin 2, 6 och 7 för blivande årskurs 7–9-lärare vid MAU, när 

utbildningen läses som ett sammanhållet program. En HFU-lärare knuten till aktuell 

VFU-kurs besöker studenten och VFU-handledaren på skolan vid minst ett tillfälle för 

att bedöma studenten när hen håller i en lektion, samt diskutera detta i ett obligatoriskt 

trepartssamtal med studenten och handledaren. Vid MAU används de båda skrifterna 

Handbok för VFU, där ansvarsområdena tydliggörs, samt På väg mot läraryrket, som 

innehåller kursmålen (s. 9 och 11) för de fem delkurserna i VFU och information om 

bedömning (Malmö universitet, 2019). Där ingår också en matris för hur studenten, 

VFU-handledaren och HFU-läraren ska förstå progressionskraven genom VFU-

kurserna, avseende analys- och reflektionsförmåga, ämneskunnande och ämnesdidaktisk 

kompetens, samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (Ibid.).  

Universiteten har ramavtal med Skånes kommuner för lärarstudenters VFU-placeringar, 

som tydliggör aktörernas ansvarsområden. Det sker ett fördjupat samarbete med 

partnerskolor som i högre utsträckning än andra tar emot VFU-studenter. Formellt 

knyts lärarstudenter till ett partnerområde, men avsikten är att de ska vara på samma 

specifika skola genom hela sin utbildning. Det sker ingen pedagogiskt informerad 

matchning mellan student och VFU-handledare utan det är praktiska omständigheter 

och i viss mån studenters önskemål om geografiskt område som avgör placeringen.  
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Under drygt fem år har det löpt en regeringsfinansierad försöksverksamhet med så kal-

lade övningsskolor, som 20 kommuner inklusive Malmö stad deltar i (det avslutas nu till 

sommaren 2019)13. Syftet är att utveckla kvalitén och samarbetet kring VFU långsiktigt 

och erfarenheterna ska gynna även övriga partnerskolor (Malmö universitet, 2019). Öv-

ningsskolorna tar emot fler VFU-studenter och har under försöksperioden en lä-

rare/VFU-handledare med avsatt tid (upp till 20 % av heltid) för att vara VFU-

koordinator. Koordinatorer, VFU-handledare samt HFU-lärare träffas även i olika nät-

verk. En stor majoritet av VFU-handledarna på övningsskolor ska ha gått en handledar-

utbildning på 7,5 hp vid MAU; efter fem terminer som övningsskola ska samtliga hand-

ledare ha gjort det. Kursen ges också i en utlokaliserad variant vid ett tillfälle när en 

skola antagits till projektet. På de övningsskolor där jag gjorde intervjuer, hade många 

men inte alla gått kursen. Övningsskolorna ska också hålla seminarier med samtlig per-

sonal om övningsskolesamarbetet, leda kompetensutveckling för handledare och studen-

ter, delta i MAU: s VFU-handledarseminarier, samt ge skickliga handledare förutsätt-

ningar att medverka i vissa delar av HFU. Projektmedlen går till både MAU och öv-

ningsskolorna, dessutom höjs ersättningen till övningsskolorna med 250 kr per student 

och vecka (utöver ramavtalets 735 kr), vilket innebär 1000 kr extra per VFU-kurs ("In-

formationsmaterial om försöksverksamheten", 2019).    

Delvis parallellt med försöksverksamheten med övningsskolor, fick Universitetskans-

lersämbetet 2014 i uppdrag att följa upp VFU inom lärar- och förskollärarutbildningarna 

i Sverige. Rapporten kom 2015 och innehåller en analys av hur VFU genomförs, inrap-

porterade uppfattningar från studenter och VFU-handledare, en SWOT-analys samt 

goda exempel. Dels gjordes en survey med enkäter vid sex lärosäten och dels fördju-

pande intervjuer. Deras slutsatser var att VFU fungerade betydligt bättre än tidigare, 

kvalitetssäkras i betydligt högre grad och att studenterna överlag var mycket nöjda. 

VFU-handledarna beskrivs som i stor utsträckning behöriga och erfarna som lärare och 

handledare, dock att få genomgått handledarutbildning, särskilt bland gymnasielärare.  

Det är också dåliga ekonomiska förutsättningar för skolor att ta emot VFU-studenter 

(Hejzlar, Gleichmann Linnarsson, Svensson, & Östberg, 2015).  

MAU har organiserat lärarutbildning länge och flera granskningar och utvärderingar har 

gjorts tidigare14. Malmö universitet (då högskola) drog i rapporten ”Lärande för livet – 

verksamhetsförlagd utbildning” (Bergqvist, Hansson, Leisnert, Lindhagen, Rohlin & 

                                                 

13 Håkan Larsson har utrett försöksverksamheten knuten till Stockholms universitet. Hans rapport inne-

håller även bakgrunden till övningsskoleprojektet och kan hämtas via URL:  

https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/2.20419/reportage-och-artiklar/rapporten-framtidens-

%C3%B6vningsskolor-och-vfu-modeller-1.323493 

14 Se exempelvis Thavenius, J. (2004). Utvärderingen av lärarutbildningen i Malmö – några synpunkter. 

Rapporter om utbildning 13/2004. Malmö: Malmö universitet [då Malmö högskola]. Jan Thavenius, tidi-

gare professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, granskar tolv utvärderingar (av bl.a. Jan Nils-

son, Berit Wigerfeldt, Tuija Muhonen och Calle Rosengren) som gjorts av lärarutbildningen i Malmö.  

https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/2.20419/reportage-och-artiklar/rapporten-framtidens-%C3%B6vningsskolor-och-vfu-modeller-1.323493
https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/2.20419/reportage-och-artiklar/rapporten-framtidens-%C3%B6vningsskolor-och-vfu-modeller-1.323493
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Stölten, 2006) slutsatserna att studenterna var oförberedda för VFU: n och att det fanns 

klyftor mellan flera av utbildningarnas huvudämnen och studenternas erfarenheter under 

VFU: n, men att studenterna upplevde att de var till nytta på skolorna. Senare utvärde-

ringar har gjorts Åkesson, lektor vid Linnéuniversitetet, på uppdrag av MAU, varav en 

inkluderar VFU-handledares perspektiv. I den ingår 177 handledare (30 % svarsfre-

kvens; ca 80 procent kvinnor). Inkluderat även enkätsvaren från studenter (n=333; 

grundlärarstudenter och förskollärarstudenter) och HFU-lärare (n=51) omfattar under-

sökningen 555 svar. De flesta studenterna var nöjda/mycket nöjda med sin VFU. HFU-

lärarna som ansvarade för VFU-kurser följde 2–44 studenter, i snitt 19. VFU-

handledarna hade i snitt 1,4 studenter. 93 % av handledarna var behöriga i ämnena de 

handledde i. Färre än hälften hade gått handledarutbildning, likväl ansåg 95 % att de 

hade tillräcklig kompetens för att handleda. Hälften ansåg att de hade för ont om tid att 

handleda men ändå tog sig tid (Åkesson, 2015). 

 

Tillvägagångssätt 

Framväxande design 

Jag och min handledare, som också undervisar ämneslärarstudenter, diskuterade våra 

respektive bilder av VFU-handledning som något ämneslärarstudenter tycks uppleva 

och värdera ganska olika. Utifrån de tankar som väcktes, sökte jag efter forskningsartik-

lar om VFU-handledning och lärarutbildning samt lärarutbildare (jag övervägde initialt 

att inkludera HFU-lärare i studien). En inledande kontakt med MAU: s och LU: s VFU-

samordnare gav dock bilden av intervjutrött personal vid MAU efter en omfattande ut-

värderingsstudie av UKÄ, samt en omogen VFU-organisation under uppbyggnad i 

Lund. Jag övervägde då möjligheten att inkludera lärarstudenter om hur de tolkar sina 

handledares språkpraktiker. Valet att begränsa studien till att enbart omfatta VFU-

handledare och djupintervjuer som metod, möjliggjorde dock ett tydligare, djuplodande 

och nyanserat underlag för analys (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Avgränsningar och urval 

Parallellt med designens framväxt funderade jag kring lämpliga urvalskriterier, geogra-

fiska och strategiska avgränsningar. Av praktiska hänsyn (tid) begränsades det geogra-

fiska området till sydvästra Skåne och antalet preliminärt till 5-7. Därför har intervju-

personerna främst handlett studenter från MAU och i viss mån LU. Eftersom studien är 

explorativ valdes ett strategiskt variationsurval (purposeful maximum variation samp-

ling, Creswell & Poth, 2018), i avsikt att teoretiskt möjliggöra en rik variation. Det ga-

ranterar inte att det faktiskt blir en bred variation, eftersom individuella, på förhand 

okända, skillnader kan antas utgöra en betydande del av variationerna (Kleven, 2008), 

men jämfört med ett bekvämlighetsurval eller snöbollsurval kunde de på förhand identi-

fierade faktorerna som misstänktes kunna influera epistemiska språkpraktiker låtas vari-

era. Beroende på när intervjupersonen gick sin lärarutbildning, var denna upplagd på 
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olika sätt och grundad på olika styrdokument, samt troligtvis präglad av olika pedago-

giska teorier och synsätt. Även intervjupersonens distans till sin utbildning väntade jag 

mig skulle kunna ge olika tyngdpunkt på teorier respektive beprövad erfarenhet, där de 

mer nyutbildade skulle kunna tänkas ha teorier från HFU mer färskt i minnet. I brist på 

tidigare forskning som kunde motivera någon specifik brytpunkt för definition av lång 

respektive kort erfarenhet, utgick jag från att mindre än fem år kan anses vara kortare 

erfarenhet och mer än fem år en erfaren lärare – dock ville jag också gärna intervjua 

någon eller några med betydligt längre erfarenhet. Först efter pilotintervjun (se nedan) 

fattade jag de sista besluten kring urvalskriterierna efter att ha fått större insikt i sådant 

som skulle kunna innebära skillnader, till exempel vilka som är partnerskolor eller öv-

ningsskolor med extra satsningar på VFU-handledning.  

Jag sökte tidigt i processen efter en person att pilotintervjua, för att få en inblick i VFU-

handledning och kunna precisera ett relevant fokus. Jag kontaktade VFU-ansvariga vid 

MAU och LU, informerade om studien och frågade efter VFU-samordnare i kommuner 

eller direkt på skolor. Då jag initialt funderade på om handledare upplevde några skill-

nader mellan VFU-studenter från LU respektive MAU, skrev jag i de mailen att inter-

vjupersonerna helst bör ha handlett lärarstudenter kopplade till båda dessa universitet. 

På eget initiativ vidarebefordrade en person på MAU mailet från mig till sin kontaktlista 

med VFU-samordnare på skolor. Jag fick ett tiotal svar från intresserade VFU-

handledare, men eftersom jag inte specificerat den geografiska avgränsningen i det mail 

de sett, fick jag tacka nej till några. Däremot valde jag en person bland dessa till pilotin-

tervjun, utifrån att hen hade tid inom kort. Efter pilotintervjun kontaktade jag ytterligare 

tre av de som hört av sig. De resterande kontaktades genom att jag via VFU-samordnare 

på kommunnivå fick mailadresser till specifika skolors VFU-samordnare och/eller rek-

torer, och dessa i sin tur hörde med sina kollegor och/eller valde att delta för egen del. 

Med mailen bifogades deltagandeinformation (se bilaga 1).  

Efter att ha genomfört några intervjuer och noterat en frånvaro av SO-ämneslärare sökte 

jag specifikt efter en sådan. Likaså kriteriet om olika lång erfarenhet krävde att jag tack-

ade nej till vissa och sökte efter andra. Antalet intervjupersoner15 begränsar vilken vari-

ationsrikedom som materialet kan få och att det blev just dessa sex personer inverkar 

naturligtvis på studiens resultat. De är alla, troligtvis, relativt engagerade och intresse-

rade av handledning eftersom de valt att delta trots vad de alla beskriver en omfattande 

arbetsbörda och tidsbrist. Intresse och engagemang behöver förvisso inte nödvändigtvis 

hänga samman med någon viss epistemisk språkpraktik. Att enbart välja intervjuperso-

ner på övningsskolor och partnerskolor med stor erfarenhet hade däremot riskerat att 

minska variationen genom att fler skulle ha deltagit i handledarutbildning och kollegiala 

samtal om handledning, och därmed kanske i högre utsträckning socialiserats in i ett 

visst sätt att prata och tänka kring handledning. Andra grunder för variation var okända. 

                                                 

15 Sju intervjuer genomfördes, men den sista har inte transkriberats och använts på grund av tidsbrist. 
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Urvalet påverkas också av annat än forskarens strategi – till exempel av vilka perspektiv 

intervjupersonerna väljer att ta (Holstein & Gubrium, 1995, s. 75): 

“The possibility of positional shifts means that sampling can, and does, shift during the 

interview itself, contributing in the process to what is communicated. When the inter-

viewer explicitly encourages or seeks to clarify such shifts, he or she is, in effect, actively 

modifying the sample, similarly, the respondent has a hand in sampling too.” 

 

Informerat samtycke och integritetsskydd 

Forskaren och intervjupersonerna agerar i ömsesidig påverkan (Alvesson, 2011). Jag 

utgår från att vår interaktion under intervjun väckt tankar, att vi tolkat och bedömt 

varandra utifrån utseende och beteende, hur frågor ställts, och så vidare. Påverkan har 

potential att upplevas som både besvärande, kränkande och gynnsam, varför etiska re-

flektioner är viktiga. Här har jag utgått från Vetenskapsrådet (2011) och Zahle (2017).  

Intervjupersonerna fick information om studien och deltagandets frivillighet (se bilaga 

1) inför intervjuerna per mail, samt utskrivet i samband med intervjun. De fick då läsa 

igenom och signera att de förstått hur de drar tillbaka sitt deltagande innan intervjun 

påbörjades. Där anges också att ljudinspelningarna och transkriberingarna kommer att 

förstöras när uppsatsen är klar och godkänd, så att inte materialet används till något an-

nat (autonomikravet/nyttjandekravet; Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom studien fick ett 

justerat fokus efter pilotintervjun, mailade jag den intervjupersonen om det, varpå hen 

gav mig förnyat samtycke att använda intervjumaterialet (Zahle, 2017). En intervjuper-

son bad mig stänga av inspelningen under när hon pratade om något som hon var orolig 

kunde ställa hennes chef i en position för kritik (trots att hen var informerad om sin kon-

fidentialitet). En annan intervjuperson hade missat att intervjun skulle spelas in och jag 

upplevde hen först som spänd när detta gick upp för hen. Intervjupersonen upprepade 

dock tydligt sin vilja att genomföra intervjun, och vi gick tillsammans noga igenom in-

formations- och samtyckesbrevet (bilaga 1), vilket jag uppfattade lugnade hen helt.  

Vad gäller deltagandets frivillighet, noterade jag att vissa intervjupersoner är VFU-

samordnare16 på sin skola. Kan det ha fått dem att känna att de borde ställa upp på inter-

vju? Jag finner det dock osannolikt att någon överordnad skulle ha pressat dem att delta 

i en studie på masternivå och eventuella egna känslor av ”borden” bör ha vägts upp av 

att frivilligheten betonades och jag tydligt informerade om hur deltagande avbryts. 

Intervjupersonernas integritet (Vetenskapliga rådet, 2011) skyddades genom att be-

handla information om dem i rapporten med avseende på namn, genus och arbetsplats 

konfidentiellt. Däremot är konfidentialitet inte alltid helt lätt att jämställa med anonymi-

tet. En intervjuperson, till exempel, var disputerad och det finns ett begränsat antal dis-

                                                 

16 Samordnarna kompenseras i varierande utsträckning – allt ifrån någon kompdag per år till att ha avsatt 

20 % av heltid, beroende på om de är med i övningsskolesamarbetet, är partnerskola eller ingetdera. 
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puterade lärare i sydvästra Skåne. Ämnet för avhandlingen har dock utelämnats. En an-

nan intervjuperson beskrev en ovanlig hobby som hen använder sig av i undervisningen. 

Där valde jag att byta ut hobbyn mot en annan som inte förändrar analysen. Flera av 

intervjupersonerna har undvikit att nämna kollegor eller lärarstudenter de berättat om 

vid namn inför mig, vilket jag tolkat som att de själva är måna om den etiska aspekten 

och anonymitet för dessa personer. En nyckel med intervjupersonernas namn, arbets-

plats och undervisningsämne fanns i ett dokument på min dators hårddisk, som är lö-

senordskyddad, och de inspelade intervjuerna som jag förvarat först i min telefon och 

därefter på Google Drive har inte varit namngivna utan enbart numrerade. 

Deltagandet i studien bör inte ha kostat intervjupersonerna något mer än arbetstiden de 

avsatte för intervjutillfället och deras aktiva närvaro och ansträngningen att fundera över 

mina frågor och skapa sina berättelser i samtalet med mig. Deltagandet kan ha haft ett 

värde för dem genom att de fick en chans att få syn på sina egna reflektioner kring 

undervisning, handledning och kunskap, och kanske väcker läsningen av uppsatsen nya 

tankar för någon av dem om hur epistemisk kompetens (Lindfors, 2018) kan utvecklas. 

 

Intervjupersoner17 

Tabell 1: Intervjupersonerna i överblick 

Intervjuperson ”Mia” ”Adnan” ”Thea” ”Mads” ”Birgitte” ”Reneé” 

Grundskola eller gym-

nasium 

GY GY GY GY GR GR 

Ämnesbehörighet Engelska, 

tyska 

Matematik, 

engelska 

Matematik, 

fysik 

Musik, 

engelska 

So-ämnen Religion, eng-

elska, svenska 

Behörig lärare > 5 år Ja 

5–10 år 

Nej Ja Ja 

10–40 år 

Ja 

10–40 år 

Ja, 5–10 år 

Handlett > 5 år Ja Nej, ca 1 år 

(2 ggr) 

Nej, ca 4 år Ja Ja Nej, ca 1 år (2 

ggr) 

Övningsskola  Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Är VFU-samordnare på 

skolan 

Ja Nej Nej Nej  Ja Ja  

Gått handledarutbild-

ning på MAU 

Ja Ja Nej Nej, men 

motsv.  

Nej Nej 

Handlett studenter 

från MAU och LU 

Ja Nej, bara 

MAU 

Ja Ja Ja Nej, bara 

MAU 

                                                 

17 Intervjupersonerna har här fingerade namn som kan ha annan könskodning, generations- eller etnisk 

klang än deras riktiga namn. 
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De flesta av intervjupersonerna har handlett lärarstudenter från både LU och MAU, men 

flera sa att de sällan vet vilket universitet studenterna kommer ifrån, och ingen beskrev 

några skillnader. De med kortast erfarenhet har handlett i drygt ett år, men har ändå 

hunnit handleda två lärarstudenter. Två intervjupersoner är lärare på samma skola, och 

jag är osäker på om de vet att den andre också har deltagit i studien – varken de eller jag 

har tagit upp detta, de intervjuades på olika plats och vid olika tillfällen.  

 

Förberedelser och intervjuguide   

Ett intervjutillfälle är alltid del av en specifik kontext där olika normer och skript påver-

kar i bakgrunden. En aktiv medvetenhet om det kan ge ett rikare resultat (Alvesson, 

2011). Inför pilotintervjun gick jag igenom de åtta utmaningar som Alvesson (2011, s. 

86) menar att intervjupersonen har att lösa eller förhålla sig till under intervjun. Jag re-

flekterade kring dem och skrev ned vad jag skulle kunna säga eller göra för att under-

lätta för intervjupersonerna, punkt för punkt. Jag gick också igenom dem med ombytt 

perspektiv, alltså vad som skulle kunna uppstå som jag själv måste hantera, och skrev 

ned korta svar på det. Detta läste jag sedan igenom före varje intervju. Det kan ha bidra-

git till att jag kände mig bekväm och trygg vid intervjutillfällena.  

Jag skissade upp en intervjuguide inför pilotintervjun – via den ville jag dels få en bättre 

bild av hur VFU är organiserad, och dels ganska brett och explorativt undersöka hur 

VFU-handledning kan upplevas ur handledarens perspektiv. Pilotintervjuguidens (bi-

laga 3) frågor var breda och öppna för att möjliggöra för intervjupersonen att mer fritt 

göra sin berättelse. Guiden innehöll också förslag på strukturerande och tolkande följd-

frågor. Frågorna var systematiskt ordnade i guiden men där intervjupersonens berättelse 

ledde in på en senare fråga, lät jag hen göra det (Kvale & Brinkmann, 2015; Cohen, 

Manion & Morrison, 2011). Frågorna rörde dels intervjupersonens tillvägagångssätt och 

dels åsikter och synsätt om handledning. Min förhoppning var att genom pilotintervjun 

få en chans att få syn på mina förutfattade meningar, öka min generella bakgrundskun-

skap om VFU för hur den verksamhetsförlagda utbildningen är organiserad och funge-

rar, samt märka om något i intervjuguiden var svårbegripligt. Sådant som ingick i pilot-

intervjun sedan togs bort, var frågor om relationerna med studenternas universitet, spe-

cifika arbetssätt för att integrera teori och praktik under VFU: n och praktiska omstän-

digheter kring att vara partnerskola eller övningsskola gentemot ett universitet.  

Parallellt med transkribering av pilotintervjun läste jag vidare i tidigare forskning och 

fick bättre kännedom om vad som redan är undersökt. Jag omarbetade utifrån det inter-

vjuguiden för att möjliggöra större vetenskapligt värde, med fokus på epistemiska 

språkpraktiker. I den nya intervjuguiden (bilaga 2) började jag med frågor om undervis-

ning, därefter handledning och sist kunskap, eftersom frågor om vad kunskap är lätt kan 

framstå som överväldigande abstrakta, särskilt innan en förtroendefull relation hunnit 

etableras i intervjumötet. För respektive tema började jag med en öppen fråga men hade 

också skrivit ner flera förslag på följdfrågor, ifall de behövde hjälp att närma sig ämnet. 
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Jag hade först uppskattat tidsbehovet till en timme, men märkte i pilotintervjun att det 

blev lite stressigt. Därefter bad jag efterföljande intervjupersoner avsätta mer tid om 

möjligt, vilket några kunde – den längsta intervjun varade en timme och fyrtio minuter. 

 

Intervjugenomförande 

Jag erbjöd mig att komma till intervjupersonernas skolor, eftersom de träffade mig un-

der sin arbetstid. Detta var även en förutsättning för några för att kunna delta. Att låta 

intervjupersonerna välja plats var också ett sätt att öka deras trygghet, särskilt eftersom 

jag gjorde en ljudupptagning, vilket kan ge en känsla av utsatthet (Alvesson, 2011). Det 

har också en teoretisk fördel, eftersom epistemiska praktiker studeras bäst på den plats 

där de är situerade (Lindfors, 2018). Några hade bokat ett grupprum, andra letade rätt på 

ett tomt rum när jag kom, och två ville sitta i personalrummet. Dessa var i båda fallen 

inledningsvis var tomma men stundtals med fikande kollegor närvarande. Detta blev 

något besvärande, på grund av bakgrundsljud i inspelningen och viss oro från min sida 

att det skulle hämma intervjupersonen. I det ena fallet tycktes intervjupersonen helt obe-

rörd, och eftersom det då inte var så lång tid kvar, satt vi kvar. I det andra fallet enades 

jag och intervjupersonen snabbt om att pausa intervjun och gå till ett annat rum. En in-

tervjuperson ville vid intervjuns slut visa mig sitt klassrum, och jag spelade då även in 

det samtal som vi fortsatte där. Hen visade där hur hen arbetar med eleverna kring vad 

betygsmålen i olika ämnen innebär för olika sätt att uttrycka kunskap. 

Baserat på den förberedande analysen beskriven ovan och synen på intervjuempiri som 

något som skapas gemensamt (Kvale & Brinkmann, 2015; Holstein & Gubrium, 1995), 

ville jag förmedla till intervjupersonerna att jag gärna såg ett ömsesidigt aktivt samtal. 

Därför uppmuntrade jag dem att ställa frågor, tänka högt, växla fritt mellan sina olika 

perspektiv som handledare, lärare, före detta lärarstudenter och VFU-studenter och före 

detta elever – det som kallas multivocality (Holstein & Gubrium, 1995). Jag dröjde mig 

också kvar lite extra när de bytte perspektiv eller tycktes besvärade av att inte ha ett 

tydligt svar på en fråga. Genom att ställa frågor från olika synvinklar (vilket jag gjorde 

dels genom att närma mig kunskap även genom undervisning och handledning, och dels 

genom att fråga efter deras erfarenheter när de själva var lärarstudenter) ökar variation-

en, nyanseringen och fylligheten, vilket är särskilt viktigt när antalet intervjuer är litet 

(Holstein & Gubrium, 1995). Det aktiverar mer av intervjupersonens tankar och 

meningshorisonter om fenomenet (Ibid., exv. s. 76). En aktiv intervjuare, utifrån det 

synsättet, kontaminerar inte intervjun utan möjliggör för intervjupersonen att tydliggöra 

sin berättelse (Holstein & Gubrium, 1995). I vissa situationer upplevde jag det som en 

konflikt mellan att ställa frågorna i intervjuguiden bokstavligen (formulerade öppet och 

minimalt ledande), vilket jag kände skulle kunna uppfattas formellt och stelt, och att 

bibehålla en avslappnad, trygg och tillåtande stämning under intervjun. I flera lägen 

valde jag att låta frågorna få en mer talspråklig form, och istället desto mer uppmuntra 

intervjupersonen att justera mig, lägga till saker eller säga emot. Jag försökte skapa en 
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tillåtande atmosfär med hjälp av kroppsspråk, röst, blick och annat som påverkar stäm-

ningen. Jag upplevde det ibland som att vissa frågor var för abstrakta för att bli tolkade 

som jag avsett – kanske för att intervjupersonernas vardag huvudsakligen har mer kon-

kret innehåll med undervisning anpassad efter elevernas åldrar. 

Under intervjuerna tolkade jag spontant intervjupersonerna, så som sker i alla mellan-

mänskliga möten. Jag uppskattade automatiskt den ’personkemi’ jag upplevde att vi 

hade. Vissa personer hade jag lättare att vara avslappnad och bekväm med än andra, 

någon gång var jag trött, och så vidare. Även intervjupersonerna analyserar inte bara 

frågorna som ställs utan också situationen och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2015; 

Alvesson, 2011). De kan tänkas ha känt sig olika mycket bekväma och trygga med mig 

och situationen, olika trötta eller pigga, olika intresserade av att svara på frågorna, och 

så vidare. Sådant (men även deras personlighetsdrag) kan påverka hur mycket de kom 

att tänka på, vad de valde att säga, hur lätt de hade att formulera sig (Alvesson, 2011). 

Det faktum att jag är en masterstudent i pedagogik skulle kunna tänkas påminna dem 

om deras egen utbildning. Några intervjupersoner associerade mig som student i peda-

gogik till de pedagogiska/utbildningsvetenskapliga kurserna under sin utbildning, och 

det hände då att de ursäktade sig eller skrattade till (vilket jag tolkade som genans eller 

en signal på potentiellt känsligt innehåll/att de var osäkra på hur jag skulle ta det) när de 

uttryckte kritik eller bristande intresse för den delen i sin utbildning. ”Det här kanske du 

tar som kritik mot pedagogiken nu, men…” (Thea). Jag berättade då att jag inte tog det 

minsta illa vid mig utan bara var nyfiken på deras tankar och känslor, samt signalerade 

uppmuntran med leenden och gester. Deras antaganden om eller tolkningar av mina 

egenskaper kan ha påverkat vad de valde att berätta (Alvesson, 2011) men också vilka 

tankegångar som aktiverades hos dem (Holsten & Gubrium, 1995). Ändå valde alltså 

flera att berätta om pedagogiska kurser som de var kritiska mot eller funnit irrelevanta. 

Eftersom samtliga behöriga lärare också är akademiskt utbildade och sannolikt själva 

har genomfört intervjustudier, bör de också ha viss förståelse för att jag kan göra en mer 

värdefull studie om de uttrycker även kritiska reflektioner i sina berättelser. 

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra noggrann transkribering, samt för mig att 

vara närvarande och lyssna mer aktivt än om jag hade antecknat (Kvale & Brinkmann, 

2015). Inspelningarna gjorde jag med hjälp av en app i min smartphone och laddade 

därifrån över den till Google Drive. Jag hade också en backup sparad på min dator.  

 

Transkribering och analys 

För att inte i förväg stänga dörren för vissa typer av analys, transkriberades intervjuerna 

relativt detaljerat. Ord som intervjupersonerna betonade kursiverades, men med oraffi-

nerade kriterier – jag har lyssnat om och sedan fattat ett beslut om ett ord varit tillräck-

ligt betonat. Min upplevelse är att kursiveringarna är konsekvent gjorda inom en och 

samma intervju, men kanske inte mellan dem, eftersom personernas mönster för emfa-

ser varierar. Pauser när intervjupersonerna tänkt eller tvekat har markerats med ”…” 
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eller för längre pauser ”… …”, även där utan exakta gränsvärden. Det gjorde det lätt för 

mig att minnas intervjupersonens röst och uttryck, när jag läste transkriptionerna. 

När de sista intervjuerna transkriberades läste jag parallellt i Saldaña (2015) för att 

friska upp minnet kring olika sätt att koda. Kodning är att fånga essensen i ett uttalande 

och är en tolkningshandling som görs utifrån syftet för att skapa en vetenskapligt rele-

vant innebörd och fånga det allmänna i intervjuerna (Ibid.). Olika kodningsmetoder be-

lyser olika aspekter och valet av sådana är därför avgörande för resultatet. Efter att ha 

provat några olika metoder, fann jag en teoretisk kategorisering (lumper coding; 

Saldaña, 2015) bäst lämpad för en koherent analys där det epistemiska innehållet i in-

tervjuerna belystes tydligast (se också Kvale & Brinkmann, 2015 om teoretisk läsning 

av intervjutranskriptioner). Jag bytte då från Nvivo till Word för att koda i tabellform. 

Ett teoretiskt verktyg som användes i analysen är AIR. Chinn och Rinehart (2011) och 

Chinn, Rinehart och Buckland (2014) har i den utvecklat Hofer och Pintrichs (1997) 

flerdimensionella ramverk till tre kategorier. AIR står för epistemiska aims, ideals och 

reliable processes. Epistemiska mål innefattar även hur högt eller lågt målen värderas 

och prioriteras. Kategorin inkluderar mål om kunskap, uppfattningar om visdom, sann 

tro, rättfärdigad tro, att undvika felaktiga uppfattningar, förståelse, bevis, goda förkla-

ringar och bättre analysfärdigheter. Icke-epistemiska mål kan också påverka episte-

miska mål och om de nås eller ej, på flera olika sätt (Chinn et al., 2014).  

Kategorin epistemiska ideal är utvecklad utifrån vetenskapsteoretiska ideal om forsk-

nings förklaringsvärde, till exempel att en teori är god om den förklarar många observe-

rade fall, inte motsäger befintlig kunskap eller andra bevis och är användbar. En persons 

epistemiska ideal i vardagen är på motsvarande vis de måttstockar den använder för att 

bedöma om kunskap är rimlig och trovärdig. Här ger Chinn et al. (2014) fem exempel: 

intern struktur (såsom att förklaringen är tillräckligt komplex, konsekvent och gör ett 

orsakssamband), knyter an till/står inte i konflikt till annan kunskap, har en empirisk 

koppling (förklarar observerade händelser, hjälper att förutsäga händelser), vilka stan-

darder vi kräver för att tro någon annans vittnesbörd (exempelvis att en person som är 

professor och känd för att vara saklig är mer trovärdig än en svetsare när det gäller ett 

visst ämne och vice versa), samt idealet om begriplighet och god presentation, alltså att 

övertygas mer av bättre kommunicerade åsikter. Därmed slår de ihop de kategorier som 

i tidigare forskning om epistemisk kognition (baserat på Hofer & Pintrich, 1997) kallats 

kunskapsstruktur respektive rättfärdigande av kunskap, vilket Chinn et al. (2014) moti-

verar med att de båda rör vilka typer av stöd och belägg som ges för att rättfärdiga ett 

kunskapsanspråk, en teori eller förklaring. Idealen kan variera beroende på situation och 

ämne, och värderingen av idealen kan också variera beroende på detta (Ibid.).  

AIR-modellens R står för ’reliable processes’, alltså pålitliga processer ”for producing 

epistemic products” (exv. sann tro, utvecklad förståelse; Chinn et al. 2014, s. 436). 

Detta grundar de i Goldmans teori om processreliabilitet. Ett exempel de tar, är uppfatt-

ningen att läsning av horoskop inte en reliabel process för att uppnå sann tro om någons 
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personlighet. Ibland är processreliabilitet villkorad – till exempel i uppfattningar som att 

det är pålitligt att med ögonen avgöra var i rummet en fåtölj står, men endast om belys-

ningen är god nog. Sådana kognitiva scheman använder vi som riktlinjer för hur vi 

själva ska kunna skapa sann tro eller bättre förståelse, för hur vi bedömer andras san-

ningsanspråk, samt för vår metakognition om på vilka grunder vi ska tro eller avfärda 

någons förklaring. Olika epistemiska reliabilitetsprocesser är olika krävande och de kan 

därför anses mer eller mindre värda att lägga tid och energi på i olika situationer. Chinn 

et al. (2014, s. 441–443) ger åtta exempel på kognitiva scheman över reliabla processer, 

exemplifierar dessa och kontrasterar med etablerade vetenskapliga bedömningar av 

dessa processers reliabilitet. Exempelvis observation och minne har låg reliabilitet i 

forskning om vittnesmål, men ges i individers epistemiska kognition ofta en relativt hög 

reliabilitet. Fler exempel på uppfattningar om reliabla processer, är om en känslosam 

person anses mindre trovärdig i sak än en som inte visar känslor, och att någon som 

endast lyssnar på likasinnade eller är trångsynt mindre sannolikt uppnår sann tro än en 

som är öppen för att höra många olika argument (Ibid.).  

Knight och Littletons (2017; 2018) betonar att kognition är en social och diskursiv pro-

cess. De har inte gjort någon modell för detta utan beskriver sina artiklar som en start-

punkt för utveckling av ett sådant perspektiv. Jag analyserade därför intervjumaterialet 

främst utifrån AIR-modellen (Chinn et al. 2014), men med försök till reflektion kring 

epistemisk diskurs, inspirerad av Knight och Littleton (2017; 2018). Där såg jag även 

tillbaka på den tidigare forskning om VFU-handledning och metaforanvändning som 

presenteras i litteraturöversikten.  

Slutligen har jag använt Ferguson och Brownlee (2018) när jag analyserat intervjuper-

sonernas berättelser om hur och varför deras handlednings- och undervisningspraktiker 

har utvecklats över tid (om de upplever att den har gjort det). De orsaker som de ser i 

den förändringsprocessen beskrivs som sociala (beror på politiska förändringar, resurs-

förändringar och liknande), individuella (lärarstudenterna/eleverna är annorlunda nuför-

tiden) eller epistemiska (det finns ny kunskap från forskning eller erfarenheter; Ibid.).  
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Resultat och diskussion 
I detta kapitels första avsnitt jämförs intervjupersonernas utsagor om kunskap, handled-

ning och undervisning. I vilka ordalag beskrivs kärnan, essensen, det mest centrala i 

undervisning och deras uppdrag som lärare och handledare? Utgångspunkten är forsk-

ningsfrågorna 1 och 2 (se s. 17) och AIR som analytiskt ramverk (Chinn et al., 2014). 

Kapitlets andra avsnitt berör forskningsfråga 3, med en analys av studenternas teoretiska 

möjligheter att utveckla epistemisk kompetens som del i sitt didaktiska yrkeskunnande.  

 

Epistemiska språkpraktiker 

Epistemiska mål 

A: et i AIR står för ‘aims and value’ och avser mål, syften eller avsikter och hur högt de 

värderas – exempelvis att utveckla kunskap, färdigheter, förståelse, goda förklaringar, 

sann övertygelse, användbara modeller, visdom, sanning, korrekta, balanserade uppfatt-

ningar och att undvika falsk tro (Chinn et al., 2014). Till epistemiska mål hör utsagor 

om vad elever eller lärarstudenter bör kunna eller lära sig och varför. Som Mads (gym-

nasiet; musik och engelska) uttrycker det: ”[det viktigaste] är väl att förmedla kunskap, 

alltså hunger18 till kunskap och förmedla tron på sig själv att ta till sig kunskap… att allt 

är möjligt om man kämpar och vill”. Där tycks han korrigera sin formulering om att 

”förmedla” kunskap till att ”hungra efter” kunskap. Mads uttrycker generellt inte mål 

lika explicit som de andra intervjupersonerna, men däremot implicit genom värderande 

uttalanden som exempelvis att det är viktigt för demokratin med kunskap och att det är 

”jätteviktigt att alla ska ha möjligheten att läsa vidare, ingen ska stängas ute från det, 

det tycker jag är fantastiskt bra”. Att utveckla kunskap och insikter som krävs för att 

vara en demokratisk medborgare är ett tydligt epistemiskt mål (Ibid.).  

Att kunna läsa vidare är inte i sig ett epistemiskt mål; det skulle dock kunna tolkas an-

tingen som ett interagerande mål eller en reliabel process mot utökat kunnande, eller 

tvärtom att kunskapen är ett interagerande mål till det primära (icke-epistemiska) målet 

att få ett arbete. Även uttalanden Mads gör om motivation, framtidshopp och arbetsro 

skulle kunna tolkas antingen som mål i sig eller som reliabla processer mot kunskapsut-

veckling. Det framstår därför som att en uppdelning av hans målformuleringar som 

epistemiska eller icke-epistemiska i flera fall blir tämligen artificiell. Överhuvudtaget 

separerar intervjupersonerna generellt inte de epistemiska målen om att lära sig kunskap 

och färdigheter från de icke-epistemiska målen att till exempel väcka intresse eller att 

                                                 

18 Kursiv text i citaten ur intervjutranskript signalerar att intervjupersonen betonat ett ord särskilt mycket. 

[U:] visar mina uttalanden som intervjuare. 
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eleverna känner sig trygga, eller beskriver dessa som förutsättningar för lärande – Renée  

(åk 7–9, svenska och engelska): ”blir du kränkt kan du inte lära dig”. Ett sådant utta-

lande ger bilden av lärandet som överordnat epistemiskt mål och att undvika kränkning-

ar som underordnat eller som ett icke-epistemiskt mål som interagerar med målet om 

lärande. Jag ser sammanvävningen av epistemiska och icke-epistemiska mål tydligare i 

intervjuerna med grundskollärare än gymnasielärare, och än mindre i beskrivningar om 

relationen till lärarstudenter, vilket alltså möjligen kan tolkas som relaterat till ålder och 

mognad. Likaså relationens funktion som trygg ram och möjliggörare för lärande beto-

nas i intervjumaterialet som helhet mer för yngre elever/lärarstudenter, medan undervis-

ningsämnet och didaktiken betonas mer för de äldre eller mer erfarna.  

Epistemiska mål som Birgitte (So-ämnen, åk 7–9) uttrycker, är att eleverna ska förstå 

kursmålen, bli medvetna om omvärlden (vilket jag tolkar som att de får kunskap om och 

förstår sin omvärld), och att de ska ha de kunskaper som behövs för att inte upprepa 

historiska misstag. De ska också kunna ”använda” sina kunskaper, förklara orsaker, och 

sen att förhålla sig själva till, värdera, tolka konsekvenserna, se fördelar och nackdelar 

och se hur man kan manipuleras till att tycka olika saker. Eleverna ska också få en bra 

”ryggsäck” med studieteknik. Birgitte kopplar också ihop målen med motivation: 

Och sen så måste jag också kunna motivera dem att träna. När du tränar nu så samtidigt, 

när du läser om detta så tränar du hur du ska skriva eller söka kunskap, eller hur du ska 

visa att du kan nånting… så du håller på att öva med att ta fram begrepp och hur man för-

klarar begrepp… och för det tredje så måste du ha ett mål som individ, vad du ska ha den 

här kunskapen till… dels så är det att du ska bli en vettig individ och kunna påverka, och 

så vidare, och dels så vill du komma in på gymnasiet. 

Icke-epistemiska mål som Birgitte beskriver inkluderar att eleverna ska känna en lust att 

lära, känna att det de gör i skolan är bra att ha, att de når kursmål och betygsmål (även 

om kursmålen i sig är epistemiska mål, så är Birgittes mål att eleverna ska nå dem inte 

nödvändigtvis epistemiskt, utan kan handla om betygens funktion som urvalskriterium 

på arbetsmarknaden, till exempel), att ingen är rädd att säga fel, att alla är trygga och 

känner att de räknas. Hon vill att de inte bara ska lära för betygens skull utan för att de 

genom sina kunskaper och färdigheter kan ”få en trygghet i sin personlighet” och ”for-

mas bra, som ung”. Hon betonar vikten av att ”möta” eleverna, ”nå fram” och att de ska 

bli ”sedda” av både henne själv och lärarstudenten – ”det är det viktigaste”.   

En del mål Birgitte nämner framstår som knutna till formella mål och läroplanen. Hon 

betonar också att eleverna ska förstå vad som krävs för de olika betygsnivåerna (vilket 

alltså är ett epistemiskt mål). Detta beskriver hon som väldigt svårt för eleverna, men 

också föräldrar och andra, eftersom de i sin nuvarande form ställer mycket höga krav 

och är abstrakt formulerade. Hon beskriver det som tre nivåer: 

”…för min del så brukar jag säga till dem, att det viktigaste inte är att vara papegoja. Vi 

kan ju slå upp det mesta på Wikipedia och få reda på när och var och hur, men att sen an-

vända dem, kunskaperna, till, vad det nu skall vara, är nästa steg, så det pratar man ju 
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mycket om. Och det är ju att kunskapa (…). När nånting var, och hur, beskrivande, är ofta 

den första nivån, den måste man ha. Sen kommer varför och då börjar man förklara orsa-

ker och sånt, och kanske konsekvenser också, men sen finns det en nivå till, att förhålla 

sig själv till detta: Hur kan det påv[erka], alltså (…) varför är det viktigt att veta om naz-

ismen och Stalins tid? Då är det den sista nivån, och där ligger, och det är det på läropla-

nen också, en form av värdering, att dra konsekvenserna, att se att historia kan användas 

på positivt och negativt sätt. Och det tränar man såklart men det krävs ganska mycket för 

att komma dithän (…). Att se att man kan manipuleras på olika sätt till att tycka saker 

inom religion. Eller att man kan se likheter och skillnader, fördelar och nackdelar. 

Vid ett tillfälle byter Birgitte position och uttrycker sig mer personligt om mål med 

undervisningen: ”har jag haft dem i SO i alla år så ska jag lämna ifrån mig elever som 

alltid kommer att rösta, oavsett vad de röstar. Jag kommer lämna ifrån mig medvetna 

konsumenter, så fördomsfria som möjligt, källkritiska och med en tanke om att jorden 

ska vara hållbar.” Att eleverna ska rösta är förvisso kanske inte i sig ett epistemiskt mål, 

men jag förstod det som att hon menar att de ska rösta utifrån förståelse och insikt i 

samhällsfrågor, och klassar det därför som ett epistemiskt mål (samtidigt var detta en 

återkommande svårighet i analysen, vilket jag ska återkomma till i diskussionskapitlet). 

Adnan (gymnasielärare i matematik och engelska) uttrycker på liknande sätt målet att 

hans elever aldrig ska ta sms-lån eller köpa lotter – det är då dels uttryck för ett episte-

miskt mål om förståelse och dels ett epistemiskt ideal i form av standard för om han har 

lyckats med sin matematikundervisning om sannolikhet och räntor. Han har också som 

mål att ”oskadliggöra matten” – att eleverna inte ska känna att matte är ”farligt”. 

De epistemiska mål Thea beskriver för sina gymnasieelever i fysik överensstämmer 

med hennes beskrivning av sitt egna lärande inom ämnet – målet är att eleverna ska 

börja tänka kring och fascineras av hur världen hänger ihop och hur obegriplig den sam-

tidigt är. Detta ser jag som relativt personligt och frikopplat från formella läroplansmål:  

... det viktiga är att dels då försöka få eleverna att förstå nån slags helhet, hur allt hänger 

ihop, och dels börja tänka själva och inse hur konstig både matematiken och världen är. 

Alltså det här dubbla… hur oerhört mycket vi har tagit reda på om universum, men sam-

tidigt hur lite vi i grunden förstår. Det är väl det, som jag känner är målet. (...) Så att man 

mer och mer ’oh! ja, det finns nån ordning i universum och det hänger samman’ liksom… 

samtidigt som man förstår att (...) det finns i grunden frågor som vi inte vet. Det är det här 

märkliga med den mänskliga existensen, att vi kommer in i ett universum som vi inte har 

en aning om vad det är, och antagligen kommer vi inte få reda på det heller! Och så är vi 

här en stund, liksom. Att få in eleverna på det här spåret, att börja reflektera ...  

Thea gör en distinktion mellan matematik och fysik, där målet för hennes elever i ma-

tematik är att de dels ska förstå hur matematiken är uppbyggd och dels hur den kan an-

vändas. Där beskriver hon också en egen stark upplevelse av ”tjusning” i att matematik, 

som enda område, rymmer ”vattentäta resonemang och säker kunskap” som är definitivt 

giltig. Denna fröjd och drivkraft att förstå mer vill hon också att eleverna ska känna. 

Thea pratar betydligt mindre, knappt alls, om mål kopplade till betyg eller läroplan – 

kanske kan de antas vara underförstådda i läraruppdraget. Theas mål för lärarstudenter-
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na hon handleder uttrycks likartat de målen för eleverna: de ska ”komma igång med sin 

process” och att det ska ske en utveckling där de ”tar till sig” sådant de gemensamt pra-

tat om. Dock betonas för lärarstudenterna mer att de ska ”odla fram nåt som fungerar” 

genom att testa olika sätt, reflektera och gemensamt analysera undervisningen: ”hu-

vudmålet är att de ska få testa på så mycket som möjligt av vad det är att vara lärare så 

att de sen när de kommer ut ensamma känner att de har nån bild av var de ska börja”. 

Hon säger också att ett centralt mål är att lärarstudenten ska gå från att fokusera på att 

visa upp sina egna ämneskunskaper till att faktiskt fokusera på eleverna och att ”vara 

lärare”. Eftersom hon undervisar i gymnasiets mest avancerade matematik-/fysikkurser 

kan detta vara en utmaning för de lärarstudenter som inte ännu läst sitt ämne, samtidigt 

är det mindre ”mattemotstånd” bland elever än i tidigare kurser och är på så vis kanske 

lättare på andra sätt. Där kan det också ske en krock mellan hennes epistemiska mål för 

eleverna respektive lärarstudenten – hon vill själv att fysikundervisningen ska genomly-

sas av ett visst perspektiv, vilket inte lärarstudenterna har i sin undervisning och att det 

därför blir ett avbrott i det för eleverna. Även Mia och Reneé nämner att det kan bli en 

målkonflikt, dels eftersom det är svårt att hinna göra allt de ska när handledningen tar 

mycket tid, men också, som Mia säger: ”om man har en klass som behöver lugn och 

struktur så vill man kanske inte ha för mycket lärarstudenter eftersom eleverna har en 

tendens att tycka att det inte är lika viktigt då... men oftast går det bra”. Det påminner 

om ’handledaren som väktare av elevperspektivet’ som Franke nämner (1990).  

Mia (gymnasiet; engelska och tyska), gör följande beskrivning av det viktigaste i under-

visningen, med epistemiska mål om lärarens kunskaper och färdigheter:  

Nu är det här gymnasiet. Jag kan tycka att det är viktigt med ämneskunskap för läraren. 

Så att man kan, så att det känns liksom äkta och trovärdigt, man kan förstå vad ska man 

säga, hur, när man ska gå på djupet och inte, och ha den här möjligheten som lärare, det är 

en stor trygghet. Men det är också viktigt att få eleverna engagerade, det är det viktigaste. 

Undervisning måste ju bygga på att eleverna blir engagerade, och då menar jag kanske 

inte att de med liv och lust ska känna bara wohoo! utan att de blir aktiva, att de inte bara 

sitter av, utan att de… att det blir ett lärande liksom. Det tycker jag är det viktigaste. 

Reneé gör också ett uttalande om att eleverna inte nödvändigtvis måste tycka att det är 

jätteroligt i skolan (”det är inte fel att ha kul i skolan, men vi är verkligen inte här för att 

ha kul!”) eftersom försök att underhålla lätt blir krystade och att eleverna ser igenom det 

– man ska snarare utgå från att de faktiskt vill lära sig och visa hur intressant man själv 

tycker att något är. Reneé ger både emfas till sina epistemiska mål om att eleverna ska 

”få med sig” vad de ska, och de icke-epistemiska målen att ”se” gruppen och individen: 

Att vara lärare och undervisa är hemskt mycket att vara ledare. Och veta precis, kunna ba-

lansera, vara ledare, förstå människor, kunna skapa relation till alla elever. Du kan inte 

undervisa någon om du inte har en relation till eleven. Det är nästan helt omöjligt. För når 

du inte fram till eleven så når du inte fram! Då kommer den eleven inte ta emot det bud-

skapet och då blir det ett problem. Och det kan man ju inte komma ifrån, att det är ju inte 

alla elever man når alla dagar. Men du måste ha en övergripande, liksom, förmåga till det. 
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Och på nåt sätt så måste man ju både se gruppen och individen på en gång. Och jag vet 

inte hur man gör det, men man gör det. På nåt sätt. Och samtidigt som man har sitt stoff. 

Men sen är jag väldigt mån om att de ska få med sig det de ska få med sig. Kunskaps-

mässigt, liksom. Men samtidigt som jag säger det, så det går inte utan… Man kan se ord-

ning och relationen som ramen för att kunna undervisa. Har man inte det så kan man 

glömma, kan man gå hem.  

Reneé är den enda av intervjupersonerna som upprepade gånger använder ordet ”ledar-

skap”. Ibland pratar hen om ledarskap som att skapa en trygg relation och ram för ele-

verna, och ibland används det ihop med uttryck för ett mer styrande ledarskap, som att 

få eleverna att ”fokusera” och stå still, vända mot tavlan.  

Både Mia och Birgitte beskriver att det ingår i deras uppgift att lärarstudenten inte ska 

börja sin VFU med att känna att den misslyckas, utan att den ska få så pass mycket 

guidning och hjälp i början att den känner att den duger. Studenten ska bli alltmer trygg 

och mindre nervös, och därmed också mindre ”upptagen med sig själv” (Mia) och istäl-

let fokusera mer på elevernas aktivitet – liknande uttrycks av samtliga intervjupersoner 

(alltså närmast identiskt med Hultman et al, 2012). Jag tolkar det som ett epistemiskt 

mål i form av en yrkesfärdighet. ”Lärarstudenten ska kunna… undervisa!”, säger Mia. 

När jag frågar vad hon menar med det, säger hon att det främst handlar om att ”se ele-

verna och samspela med dem” på ett alltmer intuitivt sätt. Reneé uttrycker mål för lärar-

studenten i termer av att denna ska kunna ”ta människor” och utveckla någon slags erfa-

renhetsbaserad pondus och förmåga att se sammanhang. Hen tycker också att lärarstu-

denten måste vilja lära sig mer hela tiden och se sin yrkesroll som en där man aldrig blir 

färdig utan måste fortsätta att bilda sig på eget initiativ. Studenten kan också mycket väl 

ta efter Reneés sätt att undervisa, men ”jag vill att han ska veta varför han gör det (…) 

man måste göra det till sitt.” Hen säger också att det inte går om studenten är ”rädd för 

eleverna” utan att den måste vilja umgås, prata och interagera med dem, vilket jag tolkar 

som ett epistemiskt lärandemål i form av en insikt eller färdighet studenten ska ha.     

Birgittes mål avseende handledningen av lärarstudenter handlar delvis om andra saker 

än hennes mål för eleverna och delvis om samma. Likheterna ligger i betoningen av att 

lärarstudenten ska ”se” eleverna och känna att hen själv lyckas eller är bra nog, ”räcker 

till” – under förutsättning att de inte är ”helt fel” och hon måste avråda, vilket hon be-

skriver som väldigt jobbigt. ”…vi har ju two stars and one wish, egentligen är det ju 

samma sak, det jag gör till eleverna, det blir ju precis samma förhållningssätt till en lä-

rarstudent, att se till att du lyckas, du kan.” Vikten av att stötta studentens självförtro-

ende betonar hon särskilt för de som tidigare blivit underkända på en VFU-kurs och fått 

en andra chans. Hon framhäver också de stora individuella skillnaderna mellan olika 

lärarstudenter, vilket hon bland annat kopplar till ålder och tidigare erfarenheter av ar-

betslivet eller vikariat som lärare, eller att redan ha läst ämnena separat. De studenter 

som går det sammanhållna programmet på 5–5,5 år har delvis VFU redan innan de läst 

ämnena de ska undervisa i, vilket påverkar målen Birgitte har i handledningen av dem. 
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Allteftersom går handledningen mer in på att studenten ska få testa olika sätt och hitta 

metoder som känns naturliga för dem i sin lärarroll. Detta uttrycks som något som lärar-

studenten ska utveckla och mogna i, alltså tolkar jag det som epistemiska mål. På frågan 

vad som är viktigast att lärarstudenten utvecklar eller lär sig, svarar Birgitte:  

Ja, de måste se individerna, de måste liksom gå ifrån att … förr så trodde man att det 

fanns en lärarroll som man gick på och - oh, nu tog jag på mig en kofta så blir jag en lä-

rare… men nej, att de hittar sin egen styrka och vad de är bra på, och att de också knyter 

an, och det ser man ju, vissa kan vara, jag hade nån lärarstudent som, hm, var inte jättero-

lig till att undervisa, men var jättejättebra till att möta eleverna, se dem, fick snabbt kon-

takt. Han var ung, men det var hans styrka. Och sen kunde jag ju hjälpa honom med tek-

niken. Så, det viktigaste är nog för alla att se, att vara, se eleverna. Att möta dem.  

Mads nämner en del väldigt konkreta och högt prioriterade mål i handledningen av lä-

rarstudenter, som också rör sådant som han själv fann värdefullt under sin egen VFU – 

detta är vad han kallar ”hantverksbiten”. Med det menar han sådana arbetssätt som spa-

rar tid, vilket han beskriver som nödvändigt för att man som lärare ska ”överleva” trots 

den höga arbetsbelastningen. Detta inkluderar tidseffektiva sätt att rätta, göra individu-

ella anpassningar till elever i behov av särskilt stöd och sätta betyg, samt att lära sig det 

kollegiala arbetet med sambedömning så att man har ”verktygen” för att exempelvis 

motivera för en förälder varför en elev fått ett visst betyg. Just att överleva inom skolans 

rutiner beskriver Cooper (1995) som en av huvudkategorierna för synsätt på lärlingskap, 

inriktat mer på bekväm funktion än ifrågasättande av rådande arbetssätt. En sådan hand-

ledningsstrategi är episodinriktad (instruerande) i Frankes kategorisering (1990). Att 

lärarstudenten inser vikten av det kollegiala samarbetet är också ett mål Mads beskriver. 

Slutligen nämner Mads, Mia och Renée alla det övergripande målet att få ut fler bra 

lärare som ”brinner för yrket” (Mads) och att själv få nya pedagogiska influenser via 

studenten. Samtliga säger att de kan lära sig nya saker av studenten och deras gemen-

samma reflektioner, vilket även deltagarna i Nilssons studie beskrev (2008). 

 

Epistemiska ideal 

AIR-modellens I står för ’ideals’. Det åsyftar kriterier och standarder som en person 

använder för att utvärdera om ett epistemiskt mål har uppnåtts. Det inkluderar uppfatt-

ningar om egenskaper och attribut hos bra förklaringar. Idealen kopplas ofta antingen 

till kunskapens struktur eller rättfärdigande av förklaringar och övertygelser. En individ 

kan uttrycka ett epistemiskt ideal som till exempel att en sann eller bra förklaring inte 

ska motbevisas av hens erfarenheter, eller att trovärdiga teorier kommer från vissa auk-

toriteter på området. Man kan ha olika ideal beroende på situation, det kan till exempel 

villkoras ämnesområde (Chinn et al., 2014). Jag har således tolkat som epistemiska ide-

al uttryck för standarder som exempelvis användbarhet (modellen för språkutvecklande 

arbetssätt är bra för att den är användbar för alla yrkeskategorier i skolan, enligt Mads), 

att något stämmer med egen erfarenhet eller att det kommer från Skolverket som är en 
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trovärdig källa. Kriterier för att ett epistemiskt mål har nåtts inkluderar även uttalanden 

om observationer av vissa ljud eller utseenden i elevens ansikte eller kroppsspråk (om 

’ett ljus tänds i blicken’ har eleven förstått – variationer på det uttrycket ges av samtliga 

intervjupersoner), samt att uppleva en skillnad mellan förr och nu (så syns och känns det 

lärande som skett, menar Adnan). Även variationer på temat ’en bra förklaring gör ele-

ven när den/eleven visar att den förstår när den: kopplar ihop, jämför och värderar olika 

kunskaper och perspektiv’ (Birgitte, Mads) uttrycker ett epistemiskt ideal.  

Genomgående i intervjuerna, nämns i väldigt liten utsträckning eller inte alls formella 

prov och uppgiftsresultat som bevis på att lärande har skett. Det skulle kunna vara så att 

det tas som självklart, men jag noterar också att tre av intervjupersonerna spontant ut-

tryckte starkt motvilja och kritik mot betyg som kvantifiering eller spegling av kunskap 

(i några fall med hänvisning till att det tar för mycket tid från undervisningen och i ett 

fall beskrivs det som en absurditet i sig). Istället nämns huvudsakligen olika typer av 

observationer som de tolkar – alltså kriterier för det man ser, känner och förstår genom 

sin grundläggande sociala förmåga. Intervjupersonerna använder metaforer i stil med att 

de ser att ”det går upp ett ljus hos eleverna” eller uttrycker med ljud exempel på elevers 

reaktioner ”ahaaaa!” (Adnan) att de märker om eleven förstått. Thea:  

…man får liksom ’oh! Universum liksom hänger ihop! (…) om eleverna ser intresserade 

ut och man känner att ‘det här gick hem’ och här hade de liksom många frågor och bör-

jade tänka, då tänker jag att man kan ta med det, men om eleverna sitter ganska likgiltiga 

och ser uttråkade ut då får man försöka nåt annat till nästa år. 

Detta liknar de erfarenhetens avtryck som Lindqvist och Nordänger (2007, s. 181) be-

skriver, när de citerar lärare som lyriskt beskriver närvaron och känslan av att ha berört 

något värdefullt: ”du får en känsla av att det funkar, så är det någon andäktig blick, nå-

gons huvud som annars är nonchalant, reser på sig och tittar och ger dig fokus (…) då 

på något sätt har man nuddat vid det där ljuvliga (…) att här var någonting”. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att de ”läser av” eleverna och ”ser” om de förstått eller blir 

engagerade av en uppgift, eller inte. ”Jag grundar mycket på erfarenhet, på vad jag har 

sett funkar och vad jag inte har sett funkar” (Reneé). Dock säger Birgitte också att det är 

viktigt att inte utgå från att man har tolkat en situation eller elev rätt. Hon tycker till 

exempel att lärarstudenten borde stämma av mer med eleverna om hen förstått dem rätt.  

Thea beskriver också att det kan märkas att eleverna lär(t) sig genom att de är engage-

rade, frågar och vill diskutera. Hon hänvisar till vad hon ”rent empiriskt” observerat 

(och använder därmed ett mer vetenskapligt språk, vilket skulle kunna hänga ihop med 

hennes höga utbildning i fysik). När jag ber henne förtydliga hur hon märker att elever-

na inte förstått något i undervisningen, svarar hon: ”ja, alltså, de är rätt duktiga på att 

tala om det!” Utöver sådan verbal återkoppling nämner hon också vilka följdfrågor ele-

verna ställer och om de arbetar med uppgifterna de får eller börjar prata om annat, som 

tecken på om de arbetar med uppgiften. När det gäller Theas epistemiska mål om att 
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eleverna ska förstå fysiken som en vetenskaplig metod för systematiskt ifrågasättande, 

formulerar hon inget tydligt epistemiskt ideal knutet till det: ”det vet man ju inte om 

man lyckas med”. Det är ett av få exempel i intervjuerna där intervjupersonen explicit 

säger sig inte kunna veta om eleven/studenten lärt sig det de avsedda.  

I samtalet med Renée beskriver hen sin vana att hälsa på eleverna genom att ta i hand i 

början av varje lektion. Eleverna ska också stå tysta bakom sina bänkar vända mot tav-

lan både vid lektionens början och slut. I samband med hälsningen säger hen att eleven 

får en chans att meddela om det är något särskilt. ”Jag kan också läsa eleven. Var är den 

här eleven när den kommer in… jag kan se om någon är dödstrött eller arg… kan man 

se ibland, inte alltid, eller om det är nånting” (Reneé). Detta kan tolkas som ett ideal 

kopplat till det icke-epistemiska målet att eleverna ska känna sig trygga för att kunna 

lära sig (det beror som sagt på var man drar skiljelinjen mellan epistemiskt och icke-

epistemiskt och hur rimligt det är att särskilja dem alltid) – eller som en reliabel process 

kopplat till Reneés mål om relationen och den trygga ramen för undervisningen. Även 

här ser jag alltså en viss otydlighet i skiljelinjen mellan epistemiska ideal och reliabla 

processer. Att genom observation ”se” om en elev har förstått, är ett kriterium (ideal) för 

att konstatera om eleven uppnått ett visst epistemiskt mål, men en metod (process) för 

läraren/handledaren att nå insikt/förståelse (vilket ju också är en epistemisk produkt) för 

vad eleven kan eller inte. Detta återkommer jag till i diskussionen. 

De epistemiska ideal Birgitte huvudsakligen uttrycker om sin egen kunskap, är att den 

grundas på egen erfarenhet, inspiration från hennes egen handledare under lärarutbild-

ningen, samt i viss mån nyare teorier. Hon beskriver formell kompetensutveckling om 

formativ bedömning som en ”jättekick” och betonar att det är ”nyare” teorier än de hon 

själv läste på lärarutbildningen för många år sedan. Samtidigt knyts även dessa till hen-

nes egna erfarenheter snarare än till forskaren som auktoritet, då hon menar att hon gjort 

det mesta redan innan, när hon under alla år plockat in det hon tycker fungerar i sin egen 

praktik. Hon beskriver sig överlag som en praktiker som inte blir så inspirerad av att 

läsa teori för sakens skull, men samtidigt bär med sig ”grunderna” om lärande och män-

niskosyn från sin utbildning. Precis som Eriksson (2009) beskriver det, tolkar jag det 

som att Birgittas teoretiska kunskaper i hög grad bäddats in i hennes yrkespraktik – nå-

got som också kan bero på att hon har varit verksam i yrket länge.  

Betygskriterier, kursmål och läroplan tolkar jag som institutionaliserade och lagstyrda 

ideal som innehåller både kunskapsstruktur och värderingar. Det framgår inte om Bir-

gitte personligen helt delar dessa ideal, men de är centrala i en lärares yrkesutövande. 

Följande citat av Birgitte anknyter tydligt till betygskriterierna, till exempel: 

det är ju en väldig skillnad idag med målrelaterade betyg… på gott och på ont. Förr så, nu 

har jag ju varit lärare så länge så jag har varit lärare med ett och tre, två och tre och alli-

hopa, och… då fanns det, då tänkte man att det finns en kunskap och du är nog en fyra el-

ler en femma, och sådär, och… det liksom… ett allmänt medvetande, du är nog det. [U: 

Du menar ett sånt betyg då] Ja. och då hade ju inte vi standardprov i SO-ämnena, utan… 
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men… idag, så… har man ju målrelaterade betyg, och de ska veta… Så då går man ifrån 

kunskaper mer mot färdigheter, och nu är vi ju tillbaka igen lite till kunskaper, för… ele-

verna kan vara duktiga på att ha kunskaper, men inte koppla samman dem. Och då måste 

man få dem till att tänka - jag måste ju ha kunskaper… sen kan jag med hjälp av kun-

skaperna börja bolla och plocka in och sånt, men utan dem kan jag inte resonera om sa-

ker, jag kan inte värdera, jag kan inte… jämföra. Och det är väl de faktorerna vi har 

framför allt. Så då börjar vi på kunskaper. Och sen så övar vi de andra färdigheterna. 

Motsvarande epistemiska ideal för lärarstudenten i handledningen, är att denna själv 

kommer och säger till henne att hen har idéer som hen vill testa, är trygg i sig själv och 

hittar sina egna sätt att lära och undervisa – detta beskriver också Birgitte som när det 

blir som allra roligast med handledning och mest lärorikt för henne själv. Hon beskriver 

också exempel på hur hon ”ser” att studenten ”möter” eleverna som individer: ”när de 

säger hej, här är jag, jag kan inte alla namn än men…” snarare än tittar ner i sina papper. 

Även Mads uttrycker det ”är väldigt synligt” om lärarstudenten kan skapa den relation 

till klassen och eleverna som han anser är nödvändig. Detta stämmer väl med resultaten 

i Hultman, Wedin och Schoultz studie om hur VFU-handledare tolkar att lärarstudenten 

har utvecklats (2012). Handledarna i den studien tolkade studenternas kroppsspråk, 

självförtroende, vilka frågor studenten ställde och hur studenten såg eleverna. Birgitte 

uttrycker också kriterier för ämneskunskaperna och problematiserar att VFU ligger ti-

digt i lärarprogrammet: ”man kommer hit och undervisar utan att kunna ämnet. [U: 

Mm, så att de inte kan svara på frågor och så] Nej, de kan ingenting! Alltså, det blir… 

som att den bästa eleven i klassen skulle kunna ha läst sidorna”.  

Mia formulerar epistemiska ideal för lärarstudenten som att ”det måste ha hänt nånting” 

när VFU: n går mot sitt slut. Som exempel på det ger hon att studenten själv känner sig 

säkrare och att hen behärskar undervisningen, kan variera den, ”ta kommandot” och få 

igång elevaktivitet i ett alltmer intuitivt samspel. Hon själv å sin sida kan ”märka hur 

studenten själv faktiskt kommer med bra idéer och gör dem och det blir bra”. Mia säger 

att hon själv gör saker som hon tycker passar henne, hennes personlighet och hennes 

ämnen, men att hon inte tror att det är hon själv som kommit på det utan att hon har 

snappat upp saker ”här och var” och att hon bara inte kommer ihåg just vilken teori eller 

forskare en viss metodik kommer från. Hon säger samtidigt att det är viktigt att ”hålla 

sig till” teorier och forskning. Det uttrycker hon liknande även när det gäller hennes 

kunskapsutveckling i det kollegiala lärandet:  

(…) och vi har jobbat med de där modulerna från Skolverket, läslyftet, och det är ju 

forskning och sånt i de artiklarna man utgår ifrån. Och det har vi tyckt är viktigt. Så vi 

inte sitter här och hittar på nåt eget utan att det känns viktigt att vi gör nåt som forskare 

har jobbat fram. De har ju samlat ihop det åt oss där, och det har varit bra. Det gör ju de 

flesta förstelärare, vi har utgått från dem under de här senaste åren, så när vi träffas i nät-

verken så är det i nån slags gemensam, ja vad ska man kalla det, källa till hur vi jobbar. 
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Förutom Skolverket som källa till pålitlig kunskap nämner Mia den handledarutbildning 

hon gått på MAU, även om hon beskriver den som alltför grundläggande. Lärarutbild-

ningen hon själv gick är hon kritisk mot. Hon hade läst språkämnena separat och upp-

levde lärarutbildningens mer allmänna kurser som ”flummiga” och oseriösa, med allde-

les för låga krav, ostrukturerade diskussioner och lärare som lät studenter ”sitta av” ut-

bildningen och läsa vilken kurslitteratur de själva ville.   

…det tyckte jag inte var bra, och det vill jag inte att lärarstudenter ska behöva uppleva för 

jag tycker nog att läraryrket behöver ha mer… ja, dels är det ju det här med statusen, men, 

man kan ställa krav och man vill kunna prestera på hög nivå. (…) jag tycker det är viktigt 

att det ska vara seriöst liksom. Och det är viktigt att man får det redan under sin utbild-

ning att det är ett viktigt jobb, du kommer ha och du behöver ha mycket kött på benen, 

stor kunskap och så också, tänker jag.  

Här ger Mia uttryck för ideal om lärarkunskap som något omfattande och som man be-

höver läsa sig till och diskutera kring på ett strukturerat, seriöst och teoretiskt djuplo-

dande sätt på lärarutbildningen. Thea uttrycker också viss kritik mot utbildningen, dock 

i hennes fall för att hon fann de pedagogiska teorierna i sig bristfälliga, framförallt ge-

nom att de i hennes tycke så lätt kan användas lite hur som helst för att till synes passa 

till vad som helst, och då tappar sin skärpa. Därmed uttrycker hon epistemiska ideal för 

goda pedagogiska teorier, som teorierna underutbildningen inte nådde upp till.  

Exempel på kriterier och standards för att bedöma om lärarstudenten lärt sig vad Thea 

anser att den ska lära sig under VFU: n, är att studenten ska ha påbörjat en process av att 

testa olika saker, olika sätt att undervisa, och reflektera kring det. Studenten ska kunna 

grundläggande praktiska saker som tavelteknik men också ha fått sådan inblick i hela 

yrket, så att ”när de kommer ut ensamma så känner de att de har nån bild av var de ska 

börja”. Hon beskriver också en ”duktig” student hon handlett i termer av att denna 

gjorde noga förberedda, ambitiösa lektioner med många olika moment där eleverna 

skulle diskutera och presentera. Hon tillägger: ”om man ska vara ärlig så kanske varje 

lektion inte är så i en gymnasieskola”. Thea berättar också hur hon ibland varit tveksam 

till om hennes egna handledares återkoppling stämt, och skrattar åt sin skepsis mot auk-

toriteter. Då tyckte hon att hon själv ”visste allt”, hade precis läst fysik på hög nivå och 

hade helt andra uppfattningar om fysik än sin handledare. 

Adnan uttrycker huvudsakligen epistemiska ideal grundade i hans egna betraktelser och 

insikter, framförallt genom att jämföra nuet med tidigare tillfällen, vilket han tycker 

tydliggör och synliggör en ökad kunskap eller förmåga. Samtidigt nämner han flera teo-

retiska traditioner, pedagogiska tänkare, poddar och andra inspirationskällor. När han 

kan koppla ihop någon auktoritets budskap med något han själv finner logiskt, intressant 

eller relevant i egna erfarenheter beskriver han det som extra användbart. Adnan hänvi-

sar till pedagogiska och psykologiska teorier som ”ett enormt potpurri av olika saker 

som är olika relevanta beroende på vilken person man hanterar” i olika situationer och 

kontexter, vilket jag tolkar som varianter på metaforen om en verktygslåda. Adnan: 
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… saker och ting kan hända i klassrummet, och så kan man tolka det med olika linser, 

olika perspektiv. Och man kan välja, jag vill ha ett sociokulturellt perspektiv, eller jag vill 

ha ett psykodynamiskt perspektiv, och så vidare. Jag tror inte att rent strikt behavioristiskt 

perspektiv är särskilt praktiskt att tillämpa på alla scenarion, på samma sätt som att rent, 

strikt sociokulturellt perspektiv inte är bra i alla scenarion, utan man får välja och plocka 

vad man tycker funkar vid olika tillfällen. Däremot är det väldigt skönt att veta att det här 

fenomenet jag observerat väldigt mycket, finns det några pedagogiska teoretiker som tän-

ker om detta och har nån åsikt? Det kan jag använda som inspiration för att sen färga min 

undervisning på det sätt som jag tror skulle passa mina elever och passa mig.   

En intressant aspekt av Adnans epistemiska ideal, är att de ibland inte är ideal för om 

viss kunskap eller förståelse finns hos eleven eller lärarstudenten, eftersom han säger sig 

inte se kunskap som entydigt (”att säga ’är du smart eller inte?’ är en felaktig fråga, att 

säga ’hur är du smart?’ istället, det är mycket bättre”) och dessutom beskriver det som 

att eleverna redan vet allt, de ska bara få ord för det. Som exempel ger han våra indivi-

duella upplevelser av färgen blå även innan vi har ordet för blått eller olika blå nyanser: 

”vi är inte bundna av de här begreppen vi får, utan vi använder dem själva som byggste-

nar för vårt eget vetande”. Han beskriver på liknande vis handledarens roll som att ställa 

frågor till lärarstudenten för att stödja denna i att ”sortera” sitt eget, redan befintliga, 

vetande. Detta skulle kunna tolkas som en motsättning till hans flera uttalanden om 

NPL (neuro-linguistic programming), alltså att språket styr hur och vad vi tänker, vilket 

han ger flera exempel på hur han arbetar med i undervisning och handledning.   

Exempel på Adnans epistemiska ideal gentemot lärarstudenten, är kriterierna ”nyanse-

ring”, ”vetenskapligt tankesätt” och en villighet till dialog som attribut eller kriterier för 

bra kunskap och lärande hos lärarstudenten. På motsvarande sätt värderar han ”binärt” 

och ”dualistiskt tänkande” lågt, eftersom han tycker att lärarstudenten stänger dörren till 

lärande när hen ser något som svart eller vitt, sant eller falskt. Han ger exempel på en 

student som inte höll med honom och inte heller var beredd att se Adnans tolkning som 

en möjlighet, vilket enligt Adnan då omöjliggjorde lärande.  

Adnan beskriver känslan av att ha lärt sig något, på ett sätt som påminner om idealen 

för hur han ser om en elev förstått något: ”oooooh! Just den här… gnistan, det här, det 

dyker upp nånting, ett litet ljus tänds, jag kan binda samman de här klustren i en, nu 

fattar jag vad det är…! nu hör jag nånting som passar in i min redan existerande kun-

skap… nu kan jag modifiera den och förstå den”. Adnan beskriver också hur mycket 

han uppskattade en reflektionsuppgift med jämförande av sin kunskap då och nu, under 

sin egen lärarutbildning. Jag tolkar också Mias (”det ska ha hänt nåt”) och Theas (”man 

ser nån slags utveckling”) som liknande epistemiska ideal – upplevelsen av förändring. 

En formell aspekt av epistemiska ideal i handledningen är hur handledaren bedömer om 

studenten bör få godkänt (det är HFU-lärare som sätter betyg men VFU-handledaren ger 

en rekommendation och ska vid behov signalera i god tid till universitetet om studenten 

har sådana problem att den inte förväntas få godkänt). ”Vi ger bara omdömen, men det 
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är ju jag som märker om det här inte kommer att gå” (Mia). Det finns kursmål för VFU-

kurserna som handledaren fått ta del av, samtidigt beskriver flera av intervjupersonerna 

istället en ”känsla” för vad det är rimligt att förvänta sig av en lärarstudent. Mia:  

[U: Har ni nån gemensam idé upplever du, bland handledarna, vad som är rimligt eller 

orimligt då?] Ja, men det har vi nog. Nåt outtalat, ingenting som står nerskrivet eller är 

bestämt men vi har nog nån slags känsla, tror jag… vad man ska kräva, tänker jag. Mm. 

Så den studenten jag har nu som kommer i tyska, då tänker jag ju att hon måste kunna 

prata tyska med eleverna. Kan hon inte det så får jag ju, då kommer det inte att gå. 

Dock beskriver ingen av dem att de varit oeniga i bedömningen av någon student i tre-

partssamtalet med HFU-läraren, så denna känsla kanske är mer influerad av de formella 

målen än vad de ger uttryck för? Även Birgitte beskriver kriterier för när kunskapen, 

färdigheterna och förståelsen kan anses tillräckliga eller inte; studentens undervisning 

måste vara begriplig för eleverna, de måste ha ”kontakt” och det måste vara på rätt nivå 

för att eleverna ska kunna lära sig – detta kan också läsas som epistemiska mål. Hur 

bedömer då Birgitte om studenten faktiskt har lyckats med detta eller ej? Precis som 

Mia beskriver Birgitte det utifrån tolkning av vad som händer i klassrummet: 

Det är när [de] inte når fram till eleverna. När man känner att eleverna blir lidande. Att lä-

rarstudenten är här, och här finns eleverna, och det finns ingen kontakt. Ibland kan det 

vara för att man är på helt fel nivå, och det vet jag, den gången så fick den personen göra 

om, och så göra på gymnasiet. Jag såg, sista lektionen när de var från lärarhögskolan och 

vi bedömde tillsammans, då hade jag sett att det hade uppstått kontakt en gång, och den 

här personen ville jättegärna, det var drömmen att bli historielärare, och så var det helt fel 

nivå. [U: Alltså den la det på för svår nivå?] Ja! Och kanske på gymnasiet där man har 

elever som älskar historia på nåt specialprogram så kan det fungera, men en sjua… det 

fanns det inte, och det var liksom… Jag var tvungen att sitta hela tiden och se till att de 

gjorde nånting, genom min närvaro fungerade det, hade jag gått ut hade det varit kaos.  

Mads nämner också en student som underkändes på grund av otillräckliga röstresurser 

(”när bara en fjärdedel av klassen hörs vad som sägs, det går ju inte”) och en där det 

uppstod problem i skriftlig kommunikation på grund av dyslexi där studenten inte an-

vände tillgängliga hjälpmedel för stavningskorrektur. I sådana fall har studenterna fått 

göra om VFU: n, vilket då görs på en annan skola. Mads säger att studenten var ”feno-

menal” som lärare men behövde förstå vikten av att ta hjälp av kollegiet och använda de 

resurser som finns för kommunikation, som stavningskontroll. 

Mads uttrycker också epistemiska ideal angående det språkutvecklande arbetssätt som 

ledningen introducerat – han beskriver det som väldigt bra utifrån två olika standarder: 

dels för att han tycker att det är relevant för hela yrkeskåren och inte bara några, och 

dels för att han beskriver det som den största utmaningen i skolan idag, ”just språket 

och att göra sig förstådd, alltid”, oavsett om eleverna är nyanlända eller har bott länge i 

Sverige. Han berättar om att det ofta visar sig att eleverna inte har den vokabulären man 

tror, och att han nyligen fick lägga mycket tid på att förklara för sina gymnasieelever 

vad ’apartheid’ innebär, eftersom några aldrig hade hört det ordet förr.  
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Reliabla processer 

Sista delen i AIR rör genom vilka processer epistemiska mål kan nås och under vilka 

förhållanden processerna är pålitliga (Chinn et al., 2014). Hit hör uttalanden om hur 

intervjupersonen, människor i allmänhet, elever eller lärarstudenter kan utöka sitt kun-

nande och vetande, samt eventuella förutsättningar för det. Exempel på vad jag tolkat 

som beskrivningar av reliabla processer i intervjuerna, är: 

• Observation och tolkning av elevernas/studenternas sociala signaler är en pålitlig 

metod för att veta om de har förstått (samtliga) 

• Att diskutera olika synsätt leder till bättre förståelse, förutsatt att ståndpunkterna 

grundas i ”kunskap” (Birgitte); att diskutera tillsammans är ett bra sätt för både 

studenten och handledaren att bli klokare (Thea) 

• Elever lär sig när man nästlar in något nytt koncept i det de redan vet (Adnan) 

• Otrygghet och nervositet hämmar utvecklingen av eller mottagligheten för kun-

skap hos student och elev, alltså gynnas lärandet av trygghet (Reneé, Mads) 

• Att läsa en metodikbok är ett bra sätt att förbereda sig för en lärarstudent utan er-

farenhet av att undervisa (Birgitte) 

• Att pröva olika sätt hjälper en att hitta sitt eget sätt att undervisa, eller hjälper en 

att hitta rätt sätt för en viss typ av situation (Birgitte, Adnan, Thea) 

• Om läraren/studenten ”möter” eleven möjliggörs hens lärande (Mads, Birgitte) 

• I engelskan ska man inte störa dem när de producerar språket, man får ta gram-

matiken vid ett senare tillfälle (Reneé) 

• Inom matematiken finns alltid ett rätt svar, det är bara att följa ekvationen (Thea) 

 

Reliabla processer är den AIR-kategori som rymmer flest av intervjupersonernas utta-

landen. Att utöka elevers kunskaper och färdigheter är förstås lärares övergripande upp-

drag, och hur detta bäst åstadkoms är yrkets kanske mest centrala fråga. Det kan också 

hänga samman med att mål och ideal är mer formellt styrda av läroplan, kursmål och 

betygskriterier – lärare har något mer utrymme att variera när det gäller vägarna dit. De 

processer som beskrivs i intervjuerna, och villkor för deras reliabilitet, kan ofta kopplas 

till de (epistemiska eller icke-epistemiska) mål som intervjupersonerna också uttryckt. 

Till exempel i citatet väver Mads samman mål (att hjälpa elever i sin utveckling), ideal 

(det går att se om studenten har det genuina intresset) och reliabla processer (att utgå 

från relationen med ungdomen och därifrån börja bygga vidare kring ämnet):  

det är väldigt synligt om den som ställer dig inför en klass älskar att jobba med ungdomar 

och är genuint intresserad av ungdomar, eller enbart är intresserad av sitt ämne. Och är 

man enbart intresserad av sitt ämne, så avråder jag starkt från att bli lärare. Men om man 
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har ett genuint intresse i att jobba med ungdomar, i att skapa relationer med ungdomar 

och man har ett intresse för sitt ämne, så ska man jobba som lärare. Det måste ju börja 

där, i intresset för relationerna med ungdomar och att hjälpa dem i sin utveckling. 

Samtliga intervjupersoner kontextualiserar exempel på lärandeprocesser till de(t) 

ämne(n) de undervisar i, samt åldersgruppen. Flera av dem hänvisar också till vad som 

”passar” dem själva och, särskilt Mads, arbetet med individuella anpassningar för ele-

ver. Birgitte gör exempelvis följande skillnad: för att kunna grunderna i historia krävs 

mer än i religion, historia är ”tyngst”, med ”många bitar som krävs innan grunden är 

klar”. Hon beskriver också hur hon anstränger sig mer för att få sjuorna ”på kroken”, 

håller högre tempo, undviker att ”mala på” och gör det lite teatraliskt ibland, medan 

niorna ser igenom sådant och då är hon snarare lite bestämd och varierar undervisningen 

för att hålla dem ”vakna”. Både Birgitte och Mads pratar också om att det finns många 

olika lärostilar i en klass, och att alla ska få både utmanas och känna sig duktiga. 

Flera av intervjupersonerna ger uttryck för vad jag tolkar som varianter på den reliabla 

process som Chinn et al. (2014, s. 442) kallar ”personal evidence-gathering process”, 

nämligen det kognitiva schemat att sanna uppfattningar mer sannolikt kan utvecklas om 

olika perspektiv tas i övervägande och man är öppen för att se och bedöma flera olika 

händelser. I Birgittas fall, uttrycker hon sådan värdering och jämförande av olika per-

spektiv som steg två och tre i elevernas kunskapsutveckling utifrån läromålen, där steg 

ett är att ha ”baskunskaper”. Som exempel nämner Birgitte kunskap om vad en diktatur 

är, vilket är grunden för att kunna förstå och resonera kring propaganda, världskrigen, 

med mera. Birgitte beskriver också vikten av ett eleverna själva förstår den processen: 

…det är jättesvårt för en elev att veta – vad är det egentligen jag ska kunna? Vad är det 

där konstiga där borta, att jag kan resonera? Att värdera. Och då måste man ju träna sig, 

att här var ett bra exempel, vad sa den eleven nu, vad var det som var bra som den sa? 

Och då finns det nån som nappar: ”jaa, men den sa eftersom… och så ledde man tillbaka 

det och så knöt man ihopa säcken”. Vad betyder det, att knyta ihop en säck, och hur gör 

man det? Detta är det man måste träna mest, om och om igen, och då kvittar det vilket 

ämne det är, när man ska förklara nånting, så man inte bara stannar på första nivån. Och 

det övar vi, och det tränar vi… Så då går man ifrån kunskaper mer mot färdigheter, och 

nu är vi ju tillbaka igen lite till kunskaper, för… eleverna kan vara duktiga på att ha kun-

skaper, men inte koppla samman dem. Och då måste man få dem till att tänka: jag måste 

ju ha kunskaper, sen kan jag med hjälp av kunskaperna börja bolla och plocka in och sånt, 

men utan dem kan jag inte resonera om saker, jag kan inte värdera, jag kan inte jämföra. 

Angående engelskundervisning nämner både Mads och Reneé olika sätt att komma över 

lärandehindret med elevers blyghet för att prata inför klassen. Adnan och Thea som un-

dervisar i matematik på gymnasiet uttrycker sig mer olika, kanske eftersom Adnans 

uttalanden om ”matteångest” och att ”oskadliggöra matten” är mindre relevanta för den 

generellt mer dedikerade och intresserade grupp som Thea undervisar, då hon har gym-

nasiets svåraste matematikkurser. I Adnans fall syns vad jag tolkat som ett konstruktiv-

istiskt tema i hans intervju, nu i form av reliabla processer för lärande: ”lärande sker ju 
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inombords eleven. Det finns ingen liksom yttre transplantation av kunskap”. Detta me-

nar han är en kontroversiell uppfattning och säger att många andra lärare pratar om sin 

undervisning som att de ger eleverna kunskap. Adnan säger också (till synes i motsätt-

ning till föregående uttalande, om man endast analyserar språket och inte gissar vilken 

innebörd han lägger i det) att han försöker ”nästla in”, ”baka in” eller ”assimilera” något 

nytt i elevernas befintliga kunskap. Det hänvisar han till forskning om att man lär sig ett 

nytt språk mest effektivt när det bara är några procent av det man hör som man inte för-

står. Han nämner också Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Samtidigt säger 

han att ”kunskapen har alltid funnits hos eleven, eleven ska bara finna vägen dit”.  

Adnan beskriver frågorna han ställer som det mest centrala i handledningen. Han berät-

tar att ordet ’handledare’ användes som en metafor på handledarutbildningen, fast med 

studenten som den som leder och att handledaren följer och ställer frågor. Det gemen-

samma, analytiska samtalet kretsar kring vad som hände, varför något blev som det blev 

och vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. På så vis bygger han sin handledning 

kring att ”forecasta, genomföra och sen reflektera”. Det är en beskrivning av epistemisk 

kognition (Hofer, 2017) och epistemisk reflexivitet (Brownlee et al., 2017; Feucht et al., 

2017). Adnans betoning av framåt- och bakåtsyftande reflektion, samt sammankopp-

lingen av erfarenhet och reflektion som grund för lärande, kan ses som en del i det pe-

dagogiska arvet efter John Dewey (Lindqvist & Nordänger, 2007). Samma grundmetod 

för reflektion i handledningen uttrycks av alla intervjupersoner på ett självklart sätt, 

närmas förgivettagen. Det överensstämmer också med det Franke (1990) kallar episod-

inriktad (analyserande) handledning. Adnan: 

Det finns ju inga rätt eller fel, det finns olika bra och dåligt i olika situationer… Och där-

för är det så: jamen vad är svaret? It depends. It depends on what? Okej, nu kom vi nån-

stans! Nu kollar vi på vilka elever har vi, vilka mål har vi, hur vill vi göra, hur kan vi göra 

detta på bästa möjliga sätt? Det är jättekul att känna det och sen reflektera över, okej, hur 

var min, synkade jag rätt vid det här tillfället? La jag mig på rätt fokus nu? Prioriterade 

jag rätt grejer just nu? Det är jättekomplicerat! Det är så dynamiskt!  

Adnan också lärarstudenten att testa många olika metoder och arbetssätt för att bygga en 

egen erfarenhetsbank. Liknande uttalanden görs egentligen av alla intervjupersoner, och 

stämmer med vad Hultman et al. (2012) skriver om att handledare vill hjälpa studenten 

att få en större repertoar med handlingsalternativ och större förståelse för undervisning-

ens förutsättningar och möjligheter. Det faller också inom den av Coopers (1995) två 

huvudsynsätt på lärlingskap som främst värderar laborativ erfarenhet och kritisk reflekt-

ion (med det andra synsättet ligger fokus istället på att smidigt fungera inom skolans 

rådande rutiner). Adnan tillägger också att det är viktigt både för honom själv och stu-

denten att inte vara för kritisk och perfektionistisk i utforskandet.  

Vissa reliabla processer som Adnan nämner kretsar kring språkets och ”inställningens” 

makt över tänkandet (han nämner mindset, grit och neuro-lingvistisk programmering): 
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…så om man då har väldigt negativt språk om matte, det färgar ens tankar, vare sig man 

vill det eller inte. Så jag försöker alltid, liksom, I’m calling students out, alltså jag upp-

märksammar dem att, hallå, nu sa du nånting väldigt, väldigt negativt. Så ibland har jag 

haft elever som räcker upp handen, och så kommer jag till dem och så säger de: jag är 

dum i huvet, hur ska jag göra? Så säger jag: stopp! Innan jag gör det ens, innan jag ens tit-

tar på uppgiften - du får inte lov att säga så när du är i mitt klassrum. Du pratar inte så om 

dig själv. … jag tycker inte om att höra det. Liksom det… tänk istället, säg istället “detta 

är svårt för mig just nu” eller “detta utmanar mig, kan du hjälpa mig här?” Alltså, bara en 

sån ändring, det får eleverna att må bättre, inte se sig som ett misslyckande, framförallt 

inte se sig som dum, för om man ser sig som dum, ja det leder till dåliga saker, tänker jag. 

Adnan beskriver på motsvarande sätt hur han kan uppmärksamma en kollega eller lärar-

student på språket, om den exempelvis refererar till elever som ”svaga” eller ”starka”. 

Han menar att han kanske inte direkt kan ändra deras sätt att tänka, men åtminstone göra 

dem medvetna och erbjuda alternativ. Adnan beskriver också ett arbetssätt som går ut på 

att bryta ner svåra uppgifter i små bitar och ta en åt gången, samt att knyta dem till ele-

vernas vardag för att göra dem mer relevanta. Vardagsanknytning är ett exempel på en 

process mot lärandemålen som Adnan ger hög reliabilitet, men som en annan intervju-

person – Thea – tycker är storligen överskattad. Thea berättar om ett trepartssamtal där 

HFU-läraren menade att lärarstudenten bör koppla ämnet fysik till elevernas vardag:   

…den första [HFU-läraren] som var här, hon var jätteduktig och hade jättemycket insik-

ter, men en sak som jag inte höll med henne om, det var att hon tryckte väldigt mycket på 

att det var viktigt att koppla fysik till elevernas vardag, vilket är en sån sak som jag: nej! 

[skratt] Alltså, det är liksom rent så, det är aldrig då som det största intresset väcks. Nu 

ska jag förklara hur ditt kylskåp fungerar hemma… utan det är alltid så: svarta hål eller 

big bang. Så den biten där, vardagskopplingen, tycker jag är oerhört överdriven. Jag me-

nar, den här klassiska, ni behöver matte för att kunna räkna ut hur mycket ni ska betala i 

affären och så - nej, det, sluta! Kassörskan i kassan gör ju det, det behöver du inte alls...  

Till skillnad från Thea gör Adnan också upplevelsen av personlig relevans stort ut-

rymme när han beskriver sitt egen lärande och vad som väcker intresse hos honom. Där 

säger han att nästan vad som helst blir spännande om han kan koppla ihop det på ett 

logiskt sätt med sina tidigare kunskaper och erfarenheter och förankra det i sitt eget liv.  

Thea berättar om processen mot det epistemiska målet att eleverna, likt henne själv, ska 

förundras och fascineras över universum och allt det obegripliga människan ännu inte 

vet, och se fysiken som en metod för systematiskt ifrågasättande, även om inga slutsat-

ser om absoluta sanningar kan nås. Hon beskriver en svårighet i det, att inte fastna i 

ständigt ifrågasättande och frånvaro av sanningar, utan att också presentera de resultat 

som fysiken gett oss hittills – men att försöka presentera det som teorier snarare än ”det 

här vet vi, såhär fungerar det”. I praktiken blir det kanske lite förenklat för att det ska bli 

meningsfullt för eleverna: ”jag tror inte, alltså, i undervisningen kan man inte alltid be-

finna sig på de här jättestora frågorna… för då blir det för märkligt, och det går inte 

riktigt.” Thea försöker då åstadkomma ett växelspel mellan det mer konkreta och att se 

fysiken som metod, och försöker leda eleverna framåt genom dialog kring de tankarna. 
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Hon tycker att falsifikationismen, Popper och att det inte finns vetenskapliga fakta inom 

något annat än matematik är ”tillräckligt revolutionerande” för gymnasieeleverna, och 

att vidare ifrågasättande kan vänta till högre utbildning. Som reliabel process mot bättre 

förståelse hos eleverna kring ”mänsklighetens kunskapsutveckling” förespråkar Thea 

också tvärvetenskapliga samarbeten, till exempel mellan fysik och historia.  

En annan process som Thea beskriver som reliabel, är föreläsningar och genomgångar 

vid tavlan. Detta upplever hon att HFU-lärarna ser ner på och att de kritiserar VFU-

studenterna på trepartssamtalet om dessa gjort sådant mycket. Här tycker Thea tvärtom 

att det ibland är en överlägsen metodik, inte minst när matematiska härledningar ska gås 

igenom, förutsatt att taveltekniken är bra och eleverna blir engagerade: ”om man då hela 

tiden får dem med sig så att de själva tänker ‘vad ska vi göra i nästa steg’ och så vidare, 

då blir det… väldigt bra. Det är rent så empiriskt som jag har sett, tycker jag, att ju mer 

matematiskt ett resonemang är, desto bättre lektioner blir det”.  

Thea skrattar och berättar om sin egen tid som elev och student, att hon alltid älskat ”de 

bra” föreläsningarna och lätt förlorar sig i böcker, men att hon varit fullt medveten om 

att inte alla fungerar likadant och att hon därför inte ville undervisa för mycket så när 

hon själv blev lärare. Trots det, tycker hon sig ha märkt att den metodiken hon själv 

trivts bäst med också ofta ”fungerar” bäst, när hon har testat sig fram och jämfört olika 

metodik – kanske just för att hon trivs med den: ”då är man ju själv mer med liksom, 

och det driver ju lektionerna”. Samtidigt betonar hon att hon har en konstruktivistisk 

grundsyn och att eleverna måste bli engagerade och inte bara lära utantill för att det ska 

vara meningsfullt. Hon beskriver en väldigt spännande föreläsning hon själv varit på 

som student, där föreläsaren pliktskyldigt ville få igång diskussion på slutet men ingen 

av studenterna ännu ”bottnade” i resonemangen och det hela blev ”som en trött efterfest 

när folk försöker vara djupa”. Därför är utmaningen att läsa av om en föreläsande 

undervisning ”gått hem” hos eleverna eller behöver göras på annat vis – det diskuterar 

Thea också med lärarstudenter i handledningen.  

När det gäller processer i handledningen, beskriver Thea att hon använder sokratiska 

frågor, diskussion och reflektion tillsammans med lärarstudenten och att denna ska få 

testa olika sätt att undervisa. Hon beskriver att hon själv fick många insikter under sin 

VFU. Hon säger att det kan vara svårt att veta hur mycket återkoppling hon ska ge om 

förbättringsmöjligheter eftersom hon inte vill verka alltför kritisk, och att någon annan 

säkert hade kunnat kritisera hennes egen undervisning lika mycket. Precis som Adnan 

sa att ”jag är inte Gud” så säger Thea att ”det är ju ingen som är mästare, som vet precis 

vad som fungerar i undervisning… men där sitter man liksom och säger så ska du göra 

eller inte göra och hur väl vet man det själv egentligen?” 

Vad gäller processer mot god kunskap i sitt eget yrkesutövande betonar både Mads och 

Birgitte sina erfarenheter och personligheter, snarare än särskilda pedagogiska teorier. 

Detta har också betonats av motsvarande handledare i tidigare studier (såsom Borko & 
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Mayfield, 1995). De är också de två med längst yrkeserfarenhet och är längst i tid från 

sina respektive lärarutbildningar. Båda framställer sig som ”praktiker” (Birgitte) som 

inte följer någon viss ”profet” (Mads). Båda nämner dock att deras respektive skolor på 

senaste tiden arbetat med nyare pedagogiskt material om språkutvecklande arbetssätt 

respektive formativ bedömning, och båda uttrycker sig mycket uppskattande kring det 

arbetet. De är också de intervjupersoner (tillsammans med Reneé) som starkast betonar 

hur viktig relationen till eleverna är som första steg innan lärande av ämnet ens är möj-

ligt. De nämner också båda vikten av kreativitet och erfarenhet i undervisningen. Bir-

gitte beskriver hur hon försöker begripliggöra kursmålen och betygskriteriernas kun-

skapskrav för eleverna. Hon använder klassrummet och planscher på väggarna som spe-

cifikt ska stötta eleverna i detta lärande, och hjälpa dem med vad jag tolkar som episte-

misk kompetens (Alexander, 2017; Lindfors, 2018). Birgitte beskriver hur hon i under-

visningen försöker vara tydlig med eleverna att det handlar om två saker: ”dels så hand-

lar undervisningen om själva innehållet, att vi läser kanske om rasismen (…) men sam-

tidigt så handlar det också om att träna sig att lära. Och ju äldre de blir desto lättare har 

de att se det. Det är en träning i studieteknik och i att framföra sina kunskaper”. Birgitte 

tillägger att hon tycker att de nya betygskriterierna ställer omöjligt höga krav på elever-

na och att hon ”hatar bedömning”, men att hennes elever är otroligt duktiga.  

Mads berättar främst om processer han tycker är bra i olika situationer i engelskunder-

visningen. Dels ger han generella exempel på hur han gör för att få alla elever att våga 

prata inför klassen och dels specifika arbetssätt han tar till med de allra mest skoltrötta 

eller av samhället ”kantstötta” som saknar självförtroende. I det senare fallet tar Mads 

gärna till ”extrema metoder” och berättar hur han till exempel tagit med elever till bå-

ten, som är hans privata hobby, och låtit dem segla och sköta roder med mera samtidigt 

som de bara har pratat engelska. Han betonar också starkt vikten av fungerande elev-

hälsa och ledning på skolan för att det ska bli ”trygghet och arbetsro” i klassrummen, att 

elever med rätt till särskilda stöd ska få det, och först då mår alla bra nog för att under-

visningen ska fungera. På ett liknande sätt pratar Birgitte om individuella skillnader 

bland eleverna, där vissa är extremt motiverade och pliktmedvetna och att andra har det 

tufft privat och skolkar. För sådana situationer beskriver hon delvis andra processer: 

”där får man försöka bygga upp att jag ser att du räcker till, alltså där att hitta den där 

personliga ingången, motivera dem till att, kom nu… det räckte när du skrev att du…” 

Birgitte säger också att för elever där ”hela livet snurrar runt” måste man kanske släppa 

skolan lite och fokusera på att må bra, men att inte komma för mycket efter heller. Åter-

igen beskriver Birgitte relationen som det mest centrala: 

… det gäller egentligen att hitta varje individ, och se… alltså gå in och vara som en coach 

för varje individ och se vad som är rätt för dem.  Och sån är nog jag som lärare, jag är 

väldigt individ… och det var det jag lärde mig där [av min egen praktikhandledare], att 

hitta varje individ och få ett möte. Det tar ju lite tid, men att se att, ja vi har mött varandra, 

jag tror jag vet vem du är. Och om man inte riktigt hittar, man säger jag förstår inte, jag 
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tycker inte riktigt att det funkar - kan inte du och jag ta ett snack, vad är det som gör att vi 

kommer på kollision, så att man hittar en relation.  

Detta påminner om vad Lindqvist och Nordänger (2007) skriver om lärares beskriv-

ningar av sin yrkeskompetens som villigheten och förmågan till möten med eleverna, 

närvaro och ömsesidig förståelse. Birgitte säger att hon lärde sig det under sin egen 

VFU, och alltså uttrycks det som en pedagogisk kompetens som kan läras snarare än en 

personlig egenskap, även om hon också nämner social kompetens som viktig egenskap.  

Mads pratar om elevers olika lärostilar, variation i undervisningen och att organisera 

utbyten och möjligheter till utlandspraktik i olika länder, eftersom eleverna då ofta mär-

ker att de kan bättre engelska än många andra och får nytt självförtroende. Det enda han 

inte varierar, är att han ”tvingar dem att läsa böcker” – dels för att träna sig i att analy-

sera text (reliabel process mot ett epistemiskt mål), och dels för att han ser kanoniska 

böcker som värdegrundssättande och viktiga för samhällets sammanhållning (icke-

epistemiskt mål). Han berättar också att han vid ett tillfälle haft en klass där ingen ville 

lära sig engelska. Annars är motivationen i sig ofta inte ett så stort problem i just det 

ämnet, menar Mads, men i denna klass var alla mer eller mindre nyanlända och ville 

bara fokusera på svenskan och såg sin framtid inom yrken där inte engelska så tydligt 

behövs. Där beskriver Mads att han till slut hittade en ingång via ett ämne som intresse-

rade eleverna. Även Reneé beskriver detta som en styrka i ämnet engelska, att det kan 

knytas till nästan vilket ämnesinnehåll som helst utöver det rent ”språkliga”.  

När det gäller reliabla processer i handledningen tolkar jag Mads som att han huvudsak-

ligen vill förmedla till studenten vikten av det kollegiala samarbetet och att ta stöd och 

hjälp av någon mer erfaren. Han beskriver också att han lägger stor vikt vid att sambe-

döma, samrätta och samplanera med studenten, så att han kan dela med sig av de ”hant-

verksknep” som sparar tid. Han beskriver studenten som en kollega och att det är ett 

ömsesidigt lärande, där han själv lär sig genom att ha en annan persons blick på sin egen 

praktik och genom att få nya influenser via studenten.  Det går en tydlig röd tråd i Mads 

berättelse till detta när han berättar om sin egen VFU, där en av hans handledare besk-

rivs i mycket varma ordalag just för att hon hade lärt honom ”hantverket” och var när-

varande vid bedömning, planering och reflektion, med lyhördhet och samtidigt gav fri-

het. ”Där har jag min största inspiration” (Mads).  Som hos samtliga övriga intervjuper-

soner beskrivs det gemensamma, reflekterande samtalet som kärnan i handledningen: 

… det måste man ju göra tillsammans, att läsa av klassen. Det gör man i den här reflekt-

ionen efter. Hur tyckte du att de tog emot det här förslaget om att de skulle ha debatter, 

pros and cons? Kändes det som att de högg på det projektet? Och om de inte, om inte alla 

vågar det då, debattera, hur hade du tänkt göra med dem som inte vågar? Kan de då få 

göra en videoblogg och debattera med en kompis som de spelar in på sina telefoner? 

Alltså hitta kreativa lösningar för de problem man stöter på i kandidatens planering. Och 

det kan ju vara att alla inte är med på båten, att några sparkar bakut och säger att det där 

vågar jag aldrig göra. Jamen då får man hitta andra lösningar, som funkar för den indivi-

den, den elevgruppen.   
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Som tidigare nämnts ger Mads med exemplen på hantverksknep uttryck för den första 

av Coopers (1995) synsätt på lärlingskap (att överleva inom rådande rutiner) men här 

ger han också uttryck för det andra synsättet, där kritisk reflektion och laborativ erfa-

renhet betonas. Att gemensamt träna att ’läsa av’ klassen är också en central del i det 

Bronäs (2015) definierade som beprövad erfarenhet.  

Mia säger att det kan behövas mod i handledningen för att våga vara ”rak” och ställa 

”jobbiga frågor” till studenten för att utveckla hen, men att det också är viktigt att vara 

schysst och ”se helheten hos studenten”. Hon beskriver det som svårt eftersom studen-

terna är så olika som individer. Hon har i egenskap av VFU-koordinator fått hjälpa kol-

legor att handleda när ”personkemin inte funkat riktigt” mellan kollegan och studenten. 

Mia beskriver dels variation i studenternas personligheter och dels i deras förkunskaper, 

beroende på om de läst ämnena redan eller inte – alla sådana faktorer påverkar hur hon 

handleder. Hon uttrycker sig uppskattande kring att de inom kollegiet på skolan pratar 

mycket om didaktik och undervisning. Mia uttrycker sig flera gånger positivt kring pe-

dagogiska teorier och säger att man inte ska hitta på egen metodik hur som helst. Hon 

har svårt att namnge specifika influenser men säger sig ha samlat på sig vetenskapligt 

grundade arbetssätt och får nya kunskaper via Skolverkets forskningsbaserade material 

som de använder i nätverket av förstalärare hon ingår i. Samtidigt är det erfarenheten 

hon nämner som källa till hur hennes undervisning och handledning har utvecklats – 

både egna erfarenheter och kollegors erfarenheter som hon får del av genom samtal. 

När Mia har lärarstudenter som är i början av sin utbildning auskulterar de först bara 

och förbereder sig, för att successivt få ta över olika moment i undervisningen och slut-

ligen hålla hela egna lektioner. Mia är alltid med, tar anteckningar och samlar ihop 

några huvudpunkter att diskutera tillsammans på ett samlat lite längre handledningstill-

fälle en gång i veckan. Där gör intervjupersonerna på lite olika sätt, vissa har gemensam 

reflektion efter varje lektion, men då lite kortare. Exempel på återkoppling hon kan ge 

studenter, är att uppmärksamma om de pratar för monotont, behöver variera undervis-

ningen mer, aktivera eleverna mer eller ta kommandot. Hon lägger mer tid på förhand-

ledning med de som är nyare och yngre, ”så man inte låter studenten misslyckas till att 

börja med, man måste guida dem lite först, så att de känner att det är okej, liksom”. Pre-

cis som flera av de andra intervjupersonerna beskriver hon studenterna som initialt 

ganska upptagna av sig själva och vad de ska göra (”en hade manus med sig för hela 

lektionen”), och att hon försöker hjälpa dem att förbereda sig så att de känner sig trygga 

och allt mer kan släppa det, ”freestyla” och ta in eleverna och deras aktivitet mer. Allt 

detta som Mia beskriver, överensstämmer väl med bilden av handledaren som både kri-

tisk vän och förebild (Hultman et al., 2012). Hultman et al. beskriver också precis det att 

lärarstudenternas självförtroende utvecklas så att de blir mindre ängsliga och fokuserade 

på sig själva och mer närvarande för eleverna.  
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En reliabel process som Reneé nämner, framkommer inte i någon av de andra intervju-

erna – på tal om handledarutbildning säger hen: ”jag känner att då hade jag kunnat göra 

min student mer rättvisa, känner jag, om jag hade haft utbildningen”. Även om flera av 

de andra intervjupersonerna inte heller har gått handledarutbildningen är hen ensam om 

att uttrycka sådan tilltro till dess betydelse för handledningens kvalitet. De andra pratar 

mer om handledningens kvalitet som avhängig ökande erfarenhet eller utbyte med kol-

legor. Samtidigt är Reneé den intervjuperson med kortast erfarenhet som handledare och 

i brist på erfarenhet är det inte så förvånande om formell utbildning värderas högre. 

Även i sin berättelse om undervisning ger Reneé exempel på processer som inte nämns 

av någon av de andra intervjupersonerna, som i detta exempel som rör kroppen och 

rummets betydelse för lärandet utifrån hur hjärnan fungerar:  

…de får stå upp och de får inte sätta sig förrän jag, förrän det är tyst och lugnt och de är 

fokuserade framåt. Och jag väntar på elever. Alltså jag står och väntar tills de är tysta. 

(…) jag styr väldigt mycket med hela kroppen, jag kan stå och titta på en elev, tills den 

fattar att det inte funkar, men jag försöker ändå vara snäll (…) De ska vara fokuserade 

framåt, de ska vara tysta och de ska stå bakom sina stolar. Jag gör det både före och efter 

lektionen. För annars så… det är ju ett sätt för eleverna också att fokusera mer. Nu, är det 

dags. Jag tror att det fysiska rummet är väldigt viktigt i ett klassrum. Att du fysiskt står 

upp och inte får sätta dig, då talar du ändå om, när du sen sätter dig, att nu börjar det. När 

du sen ställer dig upp på slutet så talar du om att nu är det slut. Och då har man en fysisk 

känsla i kroppen att - nu är det dags. Och det tror jag är jätteviktigt. Eftersom hjärnan är 

så beroende av det fysiska när vi ska lära in, så tror jag det har oerhört stor betydelse. 

Överhuvudtaget betonar Reneé ”ledarskapet” och att skapa en tydlighet kring lektioner-

na som hen menar leder till trygghet och fokus. Detta säger sig hen ha lagt allt större 

vikt på under sin tid i yrket. Hen skriver upp dagens lektionsplan på tavlan, start och 

sluttid och efteråt gör hen en kort skriftlig reflektion och utvärdering av lektionen. På 

motsvarande sätt har hen gjort ett reflektionsformulär för lärarstudenter som bygger på 

VFU-målen. Detta för att lärarstudenten då tvingas ”konkretisera vad som händer” och 

fundera igenom vad de gjort, hur det gick och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Hen 

lägger också stor vikt vid att förklara för eleverna varför de gör ett visst moment, exem-

pelvis inom svenskans grammatik där de redan ”äger” språkkunskapen i praktiken, men 

kan fördjupa den genom mer teoretisk kunskap. Hen knyter också gärna engelskunder-

visningen till So-ämnen.  Reneé säger att hen försöker att hålla sig i bakgrunden när 

studenten undervisar och inte ingripa vid minsta stökighet i klassrummet, utan att stu-

denten måste få en chans att lösa problem och lära sig av misstag (vilket möjligen kon-

trasterar mot Birgitte som säger att studenten inte ska behöva känna att den misslyckas). 

Som Hofer (2017) skriver så kan reflektion triggas igång när något inte gått som plane-

rat, likaväl som framkallas medvetet. Reneé ingriper alltid om elever börjar slåss, men 

exakt var gränsen går beror på vilken termin studenten går. Slutligen nämner Reneé en 

episod med en lärarstudent, där denna inte ansåg sig behöva kontinuerligt söka ny kun-

skap på egen hand utan bara tänkte lära sig via universitetet, vilket Reneé blev upprörd 
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över: ”Det köper inte jag! Den attityden. Då blir det svårt att överleva som lärare, för du 

blir aldrig färdig, du kan alltid göra nånting bättre.”  

Både Reneé och de andra intervjupersonerna beskriver att lärarstudenter ofta imiterar 

deras sätt att undervisa, men att de försöker uppmuntra dem att inte göra det slentrian-

mässigt utan att det i så fall ska göras för att det är en metodik som studenten själv trivs 

med. I Hultman, Schoultz och Stolpes litteraturöversikt (2011) beskrivs ett spektrum där 

studentens imitation av handledaren klumpas ihop en starkt styrande handledare, vilket 

jag inte ser som en given koppling. I andra änden av spektret beskrivs handledning där 

studenten får ’lära sig simma genom att kastas i vattnet’, inte detaljstyrs utan har stor 

frihet att utforska sin egen stil. Här kopplas lärarstudentens grad av utforskande av sin 

egen lärarstil ihop med en närmast frånvarande handledning på ett sätt som jag inte ser 

uttryckt i intervjupersonernas berättelser i den här studien. Nog för att litteraturöversik-

ters resultat inte bör ses som enkla då de ofta bygger på komplext material som är svårt 

att sammanfatta nyanserat, men jag vänder mig ändå mot att formulera det som ett två-

dimensionellt spektrum eller skala. I denna studie beskriver intervjupersonerna snarare 

lärarstudenternas härmande respektive villighet till mer utforskande av olika metodik 

som avhängigt deras ålder, tidigare erfarenhet eller personligt driv och trygghet, där 

äldre personer med mer livserfarenhet och/eller utbildning samt de som är nyfikna på att 

arbeta utifrån olika pedagogiska teorier tar sig större friheter. Dock är det förstås svårt 

för intervjupersonerna att uppfatta hur pass styrande eller inbjudande de är till lärarstu-

dentens eget utforskande, eftersom de sällan får chans att jämföra sig med andra hand-

ledare, och inte heller får någon återkoppling från universiteten. Dessutom kan jag före-

ställa mig att viss imitation ses som mer självklar och positiv än annan – att kopiera 

handledarens exakta exempel och anekdoter inför klassen kanske tycks osjälvständigt, 

medan att anamma ett sätt att rätta prov som handledaren menar är effektivt anses som 

mer oproblematiskt och förnuftigt. Imitation av sådana praktiker för ökad effektivitet är 

också vad Ottesen (2007) menar är allra vanligast. Ett tydligt exempel på det, är Mads 

”hantverksknep” för att snabbare just rätta prov, till exempel.   

Förändringar över tid 

Vissa av VFU-handledarna beskriver att deras sätt att handleda eller undervisa har änd-

rats med åren. Nästan alla beskriver att de alltmer inser vikten av relationen till eleverna 

som grund för lärande, och några, till exempel Mads, ser handledningen mer som kolle-

gialt lärande. Det överensstämmer därmed åtminstone delvis med de anledningar till 

förändring som uttrycktes av deltagare i Kwan och Lopez-Reals studie i Hong-Kong 

(2005) – de handledarna beskrev att deras initiala fokus på feedback övergått till att mer 

se lärarstudenten som jämställd partner och sin egen roll som att vara en kritisk vän.  

Birgitte beskriver två förändringar över tid, som beror på sociala och individbaserade 

förändringar snarare än epistemiska (med grund i förändrade kunskaper; Ferguson & 

Brownlee, 2018). Den ena förändringen är införandet av målrelaterade betyg, som hon 
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beskriver har fått henne att tydligare visa målet och träna eleverna så att de kan förstå 

vilka färdigheter det är som förväntas av dem ”det är nog det jag förändrat mest, det är 

den största resan jag har gjort de senaste 15 åren”. Den andra är att ämneslärarstuden-

terna som grupp är annorlunda idag, enligt Birgitte: 

… förr var det så att de flesta var väldigt kunniga. Och, i och med att vi har haft… antag-

ningar som då inte har varit kanske alltid så lyckat, i och med att det inte är så i topp… tio 

i topp att bli lärare (. . .) [U: Mm… har du märkt nån skillnad tycker du, på...?] Ja, det har 

jag gjort, det har jag gjort. Det är inte generellt, men jag har märkt att det är så. Jag har 

märkt att… förmågan… innan så kunde man, man kunde. [U: Ämnet eller…?] Jaaa, man 

kunde, det krävdes såpass mycket att komma in, så man kunde ta till sig kunskaper. Sen 

kunde det vara så att man inte hade personligheten som når fram, men man kunde ta till 

sig kunskaper och man hade varit en elev i skolan som klarade att ta till sig kunskaper. 

Idag, så kan man få… studenter… som inte har förstått, när de har gått i skolan. Ehm… 

och som kanske nu kan göra det, där jag får, liksom, kanske ta ämneskunskaperna och gå 

igenom, hur man kan, studieteknik och, lite så, och som kan mogna och kanske, wow! ... 

och det är inte alltid säkert att de som var bäst i skolan blir de bästa lärarna, det är inte så 

jag menar, kanske ibland tvärtom, därför att, om man vet att det är lite svårt att förstå och 

ta till sig så vet man också knepen och det är det man lär ut… men man måste i slutändan 

förstå saker och ting ju, och kunna förklara orsaker och konsekvenser själv, och inte vara 

som ett frågetecken. Och där har jag ju nog sett en förändring. Men, alltså jag har haft så 

många fantastiskt duktiga individer, jätteroligt, och… Mm. De flesta är ju det. M.  

Thea har inte handlett så många år, men beskriver en utveckling där hon alltmer disku-

terar mål och strategier med undervisningen i matematik och fysik med VFU-

studenterna. Hon berättar att hennes eget fokus i undervisningen tidigare var att elever-

na skulle förberedas för universitetsstudier i ämnena, men att hon efter några år i yrket 

insett att det är så pass få som faktiskt gör det, att det är bättre att eleverna får ”bilden av 

matematik och fysik i bredare perspektiv”. Detta skulle då vara en epistemisk föränd-

ring, grundad i ny kunskap från erfarenheter (Ferguson & Brownlee, 2018). På motsva-

rande vis uttrycker Mia en epistemisk förändring grundad på erfarenhet, men kanske 

också i viss mån individuell utveckling, när hon tycker att hon utvecklats som handle-

dare genom åren: ”jag tror jag är mer professionell nu, jag vågar vara mycket rakare och 

är bättre på att se helheten hos studenten (…) jag känner mig mycket säkrare”. Hon be-

skriver att kollegiet lär sig av varandras erfarenheter genom informella samtal. 

Slutligen beskriver Mads en socialt grundad förändring (Ferguson & Brownlee, 2018) 

då den rör policyförändringar. Värdegrundsarbetet framstår som en reliabel process mot 

målen för de elever som tidigare diskriminerats. Mads: 

Det fanns lärare med väldigt extrema åsikter i kollegiet, och jag kunde inte förstå hur man 

kunde ha det när man hade elever från hela, från olika delar av världen, att man samtidigt 

kunde ha extrema politiska åsikter kring nyanlända. Och där tycker jag att vi har blivit 

väldigt mycket mer homogena i vår värdegrund och vårt synsätt på våra elever. Så det har 

varit en stor förändring. [U: Hur kommer det sig?] Jag vet inte, men jag tror att våra ar-

betsgivare nu, våra rektorer, jobbar betydligt mycket mer med värdegrunden, både i när 

man sätter upp kriterier för vilka kravprofiler man ska ha kring tjänsterna, men också att 
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jobba med den personalen man har, jobba med värdegrunden. Och det är så otroligt bra 

att gå den vägen, med tanke på att samhället i övrigt går rakt motsatt väg, uppfattar jag det 

som. (…) Man måste jobba aktivt med det, med värdegrunden, hela tiden. Och det märker 

eleverna jättetydligt. [U: Hur tänker du att de märker det?] Det märktes kolossalt tydligt 

då -97-98 när det fanns lärare som hade en helt annan värdegrund… hur svårt det var för 

elever att göra sig hörda och komma till tals och bli respekterade. Mm. 

 

Epistemiska metaforer  

Medan Adnan använde mycket metaforer och allegoriskt språk, gjorde Thea, Mia och 

Mads det knappt alls. Reneé gjorde det i någon mån, när hen säger att relationerna och 

ordningen i klassrummet är ramen som möjliggör lärande av ämneskunskaper. Mönst-

ren jag ser i analysen av Birgittes epistemiska språkhandlingar under intervjun inklude-

rar kategorier och hierarkier av kunskap i nivåer samt betoningen av självförtroende och 

relationens betydelse, särskilt till eleverna. Även metaforerna hon använder handlar om 

relationen (att vinna eleverna, få dem på kroken, nå fram, möta eller se eleven, forma 

eleverna), känslan av intresse/motivation/viljan/nyfikenhet (att bli sporrad, att tända till) 

och kunskap. Kunskap beskrivs som olika tung-lätt, som byggd av byggstenar på en 

lagd grund, eller som olika lager i sjuan-åttan-nian. Kunskap kan knytas samman, man 

kan ta den till sig och man kan ha pedagogiska verktyg. Den metafor som Birgitte själv 

nämner som just en metafor hon tänker på mycket i undervisning, är dock trädet:   

jag tänker mig undervisning som att ge mina elever en form som ett träd, där du har 

stammen på nåt vis, och sen kommer de olika grenarna, och då är de ganska tjocka grenar, 

så att - ja om du vet det, så har du lite en grund... och sen kan du sticka ut de grenarna, 

och nånstans så tror jag att du måste ha förstått… Så om du ska ta nu som jag har med 

medierna med mina sjuor, så måste du förstå varför jag tjatar om medier, för att fria me-

dier är en förutsättning för att vi ska ha demokrati! (. . .) Någonstans så måste jag se till 

att ja då har de stammen. Och sen så kanske det kommer en annan gång att jag sätter till 

en gren, och sen får de utveckla sitt eget… De där löven och… Men har man ingen stam, 

har man ingen stam att sätta upp det på, så gungar det, då har man ju ingen kunskap! Det 

liksom bara är nånting som hänger i luften och jag kan inte ta till mig för jag förstå inte 

det… Så där är nog det viktigaste, så i sjuan så är jag väldigt långsam och ser till att - 

mmm jag hoppas att de har grunden, sen är det inte alltid att alla har det… därför, så lätt 

är det inte, men då får man komma tillbaka igen och -då kan vi detta! bra, då kan vi ta 

nästa byggsten. Och vissa har ju redan sprungit på och har ju liksom ett fullständigt träd.  

Detta skulle kunna tolkas som en allegori för de tre kunskapsnivåer Birgitte beskriver i 

en hierarki där första nivån uttrycks som baskunskaper eller grundens byggstenar, där 

kunskapen huvudsakligen gestaltas som ting (Selander, 2015). Den andra nivån, som då 

skulle motsvara trädgrenarna, beskrivs som att förstå orsaker och konsekvenser och att 

kunna jämföra. Till den tredje nivån exemplifierar Birgitte med värderingar och mora-

liska ställningstaganden som bygger på resonemang från de två tidigare nivåerna. Där är 

det mindre kunskap som ting och mer kunskapande som analytisk och moralisk färdig-

het, som uttrycks. Detta är också tolkas som uttryck för betygskriteriernas olika nivåer. 
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Birgittes metafor om trädet står i kontrast till Adnans kunskapsbeskrivningar som något 

som redan finns i eleverna och där läraren lotsar eleven i hur den ska tolka sina upple-

velser och insikter med hjälp av språk och begrepp. Han använder säger bland annat, att 

”om eleven är ett hjul, så driver man på hjulet till en början, målet är att hjulet ska gå av 

sig själv… att formulera ett livslångt lärande, helt självmant”. Adnan använder också 

metaforen ryggsäck med tidigare erfarenheter och en ryggrad av teoretiska och erfaren-

hetsbaserade insikter han har och som han upplever sig spontant agera utifrån i situat-

ioner där han inte hinner tänka igenom olika handlingsalternativ i förväg: 

Där har jag faktiskt en ganska speciell metafor jag använder. Det är som att allting jag lär 

mig teoretiskt och sånt, det bygger min ryggrad, för att sen när jag står i nuet, då kan jag 

inte liksom – ooh, det här hände! Vad sa de stora tänkarna om detta, hur ska jag nu göra 

detta? Då missar jag ögonblicket! Så jag bygger istället en ryggrad, så när det händer, då 

agerar jag, och sen i efterhand utvärderar jag - hur agerade jag, vad hade jag tänkt på, vad 

var bättre nästa gång, och så förbättrar det min ryggrad till nästa gång. Så jag måste alltid 

sätta mig i den situationen teoretiskt, och sen praktiskt och sen förfina det efterhand... för 

att när saker händer då gör jag bara, jag tänker inte jättemycket vad ska jag göra, utan jag 

agerar och sen i efterhand tänker jag okej hur var det, hur kan jag förändra mitt agerande. 

Metaforer som verktygslåda och ryggsäck, med innebörden att i en viss situation kunna 

välja att använda den pedagogiska teori och metodik som man tror är mest lämplig, kan 

tolkas som ett förtingligande kunskapsmetaforer (Selander 2015), men de kan inte antas 

spegla en kunskapsuppfattning. Jag tolkar dem som ”discursive epistemic features” 

(Knight & Littleton, 2018, s. 68), då de är metaforer som ofta hörs och kan användas 

relativt oreflekterat likaväl som med avsikt att verkligen kommunicera en insikt så exakt 

som möjligt. Intervjupersonerna använder återkommande dessa metaforer och kan san-

nolikt ha läst och hört dem i sin utbildning eller yrkessocialisering. Relationen mellan 

praktiskt kunnande och professionellt språk diskuterades också av Lindqvist och 

Nordänger (2007). De formulerar erfarenhet som insikt respektive diskursiva tankar och 

metaforer som en genväg till att kommunicera praktisk kunskap där tänkandets diskur-

ser förbigås men insikten i erfarenheten kan greppas direkt. Frågan är hur väl en prak-

tisk insikt faktiskt kommuniceras genom sådana här metaforer. Ofta är det kanske sna-

rare så att metaforen är ett uttryck för just diskursiva tankar. Den möjligheten instäm-

mer också Lindqvist och Nordänger i (Ibid.), när de skriver att metaforer kan användas 

oreflekterat och institutionaliserat. Metaforen om den teoretiska ryggraden framstod i 

intervjun med Adnan, som jag tolkade det, som en kanske mer personlig och reflekterad 

metafor. Likaså Birgittes trädmetafor beskrev hon som något hon har tänkt mycket på.  

I vissa fall uttrycker sig Adnan på ett sätt där jag blir osäker på om det är en regelrätt 

metafor eller bara är symboliskt på ett sätt som allt språk är – till exempel i uttryck som 

att ”man måste nästla in nya koncept i redan existerande kunskap för att bygga nånting 

större och nytt”. Just i det fallet tolkar jag det som en (om än mindre uppenbart metafo-

risk) epistemisk språkhandling inom området för kunskapsstruktur, vilket Chinn et al. 

(2014) bäddat in i kategorin epistemiska ideal. Själva uttalandet om att nästla in något 
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nytt i en redan existerande kunskap hos individen tangerar en kanske överordnad meta-

for eller diskurs om kunskap som något man har snarare än något man gör. Samtidigt 

använder Adnan också vid ett annat tillfälle metaforen om lärande som en inre färd, 

med tillägget: ”Det enda vi lär oss är vi lär oss liksom språk och begrepp och sånt, det är 

att vi lär oss ord för saker vi har observerat. … och när vi först får de här orden och 

koncepten, då kan vi tolka det vi redan ser, observerar och vet!” 

Likaså när han pratar om betygsättning: ”om du ger ett C där och ett C där, det kan vara 

två helt olika kunskapsfärder, de kan veta helt olika saker… det är inte samma sak, men 

vi säger att det är samma sak” (Adnan). Att de metaforer som används om kunskap vid 

närmare eftertanke signalerar olika och ibland motstridiga gestaltningar av kunskaps-

strukturer, skulle kunna förstås som att de inte är särskilt väl genomtänka, särskilt väl 

överensstämmande med det som personen avser uttrycka, eller helt enkelt är uttryck 

som redan personen hört och läst i diskurser om lärande och därför ligger nära till hands 

att använda även om de är lite trubbiga. Att just kunskap och lärande är svårt att fånga 

på ett exakt och konsekvent sätt, kan också bero på att det är svårfångade och svårdefi-

nierade begrepp, där även forskare konceptualiserar det olika. ”Att anknyta till teore-

tiska modeller och begrepp från teorin förekommer sparsamt. Däremot används, i hand-

ledningssituationen, den egna personligt praktiska teorin som grund för reflektion och 

diskussion”, som Hultman et al skriver (2012, s. 353). Även Eriksson (2009) beskriver 

hur teoretiska kunskaper blivit inbäddade i lärares konkreta handlande och kanske inte 

språkligt definieras och görs explicita. Adnan:  

…det är så svårt att veta varifrån exakt saker och ting kommer ifrån… det är som om jag 

skulle säga varför sa du så? ...vilken exakt upplevelse var det som gjorde att du betedde 

dig så? Allting går ju ihop i vartannat. Jag har alltid haft, jag tänker på briljanta föreläsare 

jag haft, jag tänker på föreläsare som var mindre, bara tänker, det här ska jag aldrig mer 

göra, alltså… det blir ett stort hopkok av ...ja. Det blir ett enormt hopkok i vad som gör 

ens… uppfattning av grejer. 

 

Sammanfattning 

Forskningsfrågorna ett och två (s. 17) besvaras i ovanstående analys. Här sammanfattar 

jag kortfattat några slutsatser, innan nästa avsnitt där forskningsfråga tre diskuteras. 

Precis som i till exempel Frankes fenomenografi (1990), fast där benämnt annorlunda, 

beskriver intervjupersonerna både epistemiska och icke-epistemiska mål med VFU-

handledning. Att vara studentens samarbetspartner och samtidigt bevaka elevperspekti-

vet i studentens undervisning förs också fram av deltagare i både min och Frankes stu-

die (Ibid.). Intervjupersonerna här betonar dock också vikten av att stärka studentens 

självkänsla och att hjälpa denna att utveckla ett analyserande och utvärderande arbets-

sätt, så att de ständigt ska kritiskt reflektera över och utveckla undervisningen. Störst 

skillnader mot Frankes resultat ser jag i beskrivningarna av handledarens främsta kom-
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petenser – i denna studie lyfts att ställa frågor, vara ”modig” (Mia), se helheten, tolka 

vad studenten behöver och hjälpa den att läsa av och möta eleverna.  

Intervjupersonerna beskriver att de över tid alltmer insett vikten av relationen till ele-

verna för att det ens ska vara möjligt att undervisa. Vissa relationella mål finner jag 

också kan tolkas som reliabla processer mot epistemiska mål. Relationen får mer ut-

rymme när intervjupersonerna pratar om elever än om lärarstudenter. Stöd betonas 

också mer som reliabel process i relation till oerfarna studenter än erfarna, både vad 

gäller ämneskunskaper och att agera med säkerhet i klassrummet. VFU-handledning 

och elevernas behov kan ibland stå i konflikt, även om det inte beskrivs som så vanligt – 

Mia ger exempel på klasser där det kan bli oroligt om hon lämnar över dem till någon 

annan för ofta. Hoffman et al. (2015) såg att VFU-handledare generellt stöttar snarare 

än utmanar lärarstudenter, vilket överensstämmer med det som berättas i intervjuerna 

här. Särskilt Birgitte och Mads säger med eftertryck att lärarstudenten är i en utsatt po-

sition och behöver bygga självförtroende. Jag kan dock föreställa mig att balansen mel-

lan stöd och utmaning ser olika ut beroende på var i sin utbildning studenten är, om det 

är en som återkommer till samma skola och handledare och beroende på personlighet.  

Det mest centrala i handledningen beskrivs som mål – att studenten ska bli mer som en 

lärarkollega, bli tryggare och känna att den duger, kunna interagera på ett intuitivt sätt 

med eleverna och ha goda ämneskunskaper – eller som process, där den gemensamma 

reflektionen kring studentens undervisning och elevernas respons på den analyseras. 

Den gemensamma reflektionen utifrån erfarenheter, återkoppling och ämneskunskaper 

som reliabel process i handledningen betonas av samtliga. Dessa handledningssamtal 

beskrivs som tillfällen för diskussion om undervisningen som jag tolkar som epistemisk 

reflektion (Feuch et al., 2017) – det är dock inte tydligt i alla intervjupersoners berät-

telse hur mycket tid och fokus det får jämfört med instruerande eller bedömande inslag.  

Intervjupersonerna formulerar sig olika tydligt om epistemiska mål, ideal och processer. 

Även de som beskriver sig som konstruktivistiska i sin syn på undervisning, verkar 

ibland ha svårt att hitta en vokabulär de är helt nöjda med för att beskriva kunskap, 

undervisning och lärande – kanske för att många etablerade metaforer ger bilden av 

kunskap som överförd (Selander, 2015). Adnan säger att han vill ”så ett frö” men tar 

också bestämt avstånd från idén att kunskap kan överföras från lärare till elev. Det tycks 

lätt hänt att ändå hamna i epistemiska språkpraktiker som "att lära dem". Flera intervju-

personer korrigerar ibland direkt sådana uttalanden. Har sådana uttryck större spridning 

och/eller högre status? Låter uttryck som att eleverna får hjälp i att ’konstruera sitt ve-

tande’ mindre seriöst än att säga att någon ska ’ha stora ämneskunskaper’? Här ser jag 

en möjlig diskursiv/ideologisk koppling – såväl politikers, lärarutbildares och myndig-

heters diskurser kan tänkas influera språkbruk.  
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Ämneslärarstuderandes utveckling av epistemisk kompetens 

Den tredje och sista forskningsfrågan rör hur VFU-handledarnas epistemiska språk-

handlingar kan påverka ämneslärarstudenternas teoretiska möjligheter att utveckla 

epistemisk kompetens som del av sitt yrkeskunnande. Här följer några exempel på möj-

liga sådana påverkansfaktorer som jag identifierar.  

I vilken utsträckning explicitgörs epistemiska perspektiv eller träning i epistemisk kom-

petens av handledarna när de pratar om undervisning och handledning? Är det stora 

skillnader mellan dem? Vilka tänkbara effekter kan det ha, utifrån befintlig forskning? 

Jag noterade relativt stora skillnader, också i hur lätt intervjupersonerna tycktes förstå 

intervjufrågorna. Birgitte beskrev vad jag tolkade som ett stort fokus på epistemisk 

kompetens i hur hon arbetar med att hennes högstadieelever i So-ämnen verkligen ska 

förstå de olika kunskapskraven i betygskriterierna, vilken typ av ”kunskapande” (Bir-

gitte) som förväntas av dem i en viss uppgift. Hon är i hög grad explicit kring det. Hon 

undervisar i samhällsämnen, där det ofta krävs att man förhåller sig aktivt till sannings-

anspråk, värderingar och olika sätt att relatera till vad kunskap anses vara. Vidare pratar 

Thea om matematik och fysik med olika epistemiska språkbruk och anger också att den 

skillnaden är något hon vill förmedla till eleverna. Samtidigt säger hon att det kanske 

inte alltid framgår så tydligt som hon önskat, att det inte finns någon säker kunskap 

inom fysiken. Även Adnan är explicit kring epistemiska ideal och processer, och tycker 

att han också pratar med elever och studenter specifikt om sådant. Mads, Reneé och Mia 

var just vid intervjutillfället mindre explicita kring hur de eventuellt pratar om olika 

epistemiska uppfattningar med elever och studenter. Där bör dock noteras att intervjun 

med Mia var en pilotintervju och innehåll delvis andra frågor.  

I relation till Lindfors resonemang (2018) och metaanalysen av Greene et al. (2018), så 

är epistemisk kompetens viktigt att vara explicit kring för att underlätta för de elever 

som inte självmant och med lätthet avkodar vad som förväntas av dem men inte alltid är 

så tydligt i lärares kommunikation och skoluppgifter. Det skulle sannolikt också vara 

gynnsamt om någon lärare tog upp och diskuterade med eleverna just hur epistemiska 

ideal kan skilja sig åt mellan olika ämnen, varför det är så, och hur de kan hantera det. 

Epistemisk kompetens kring hur olika ämnesområden hänger ihop skulle då kunna un-

derlättas för eleverna. Allt detta skulle lärarstudent och handledare kunna träna och dis-

kutera i sina samtal om undervisning (epistemisk reflektion; Feucht et al., 2018), vilket 

då skulle kunna bidra till studentens utveckling av yrkeskunnande och -skicklighet. Det 

skulle också kunna gynnas av en allmänt ökad medvetenhet om epistemiska miljöer och 

språkpraktikernas roll i dessa. Reflektion även i HFU kring hur pass samstämmiga bud-

skap och språkbruk om lärande och kunskapande som eleverna och studenterna möter i 

skolmiljön, skulle kunna leda till att motsägelsefullheter kring epistemiska mål, ideal 

och processer identifieras, och att både studenter och elever kan få hjälp att reda ut 
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detta. Baserat på Greene et al. (2018) skulle positiva effekter främst kunna väntas på 

elevers konceptutveckling och argumentation, men också skolresultat generellt. 

Vad kan det tänkas innebära för lärarstudenter att VFU-handledare uttrycker sig olika 

kring vilka processer som är reliabla, bra och användbara för att nå epistemiska mål? Är 

det bara ett uttryck för en sund och rimlig variation, där olika inte behöver betyda olika 

bra, och att det är gott att handledare och lärare gör lite olika eftersom även elever är 

olika? Jag ser det som ett argument för att lärarstudenter ska få ha, eller åtminstone aus-

kultera, fler än en lärare/handledare, för att helt enkelt få större chans att ta del av olika 

möjliga arbetssätt och stilar. Flera av intervjupersonerna beskriver också att studenter 

ibland följer någon annan kollega tillfälligt. En annan slutsats är att ett utökat kollegialt 

lärande vore fördelaktigt, där handledare i större utsträckning får tid att diskutera både 

undervisning och handledning med varandra och också auskultera varandra. Även att 

möjliggöra för lärarstudenter att diskutera med varandra under VFU: n kunde vara ett 

sätt att förhålla sig till olikheterna som en möjlighet till positiv nyansering. Ett alternativ 

hade kunnat vara att ha så nära relationer med universitet och HFU-lärare att en indivi-

duell matchning av student och handledare var möjlig, men det ser jag som orealistiskt, 

då det redan nu är ett pusslande för koordinatorerna som försöker hitta VFU-handledare 

med rätt ämneskombinationer och som har möjlighet att ta emot studenter.  

Så, hur rimligt är det att anta att lärarstudenterna påverkas av handledarens epistemiska 

språkhandlingar? Några av intervjupersonerna beskriver att lärarstudenter har imiterat 

deras sätt att undervisa, vilket också konstaterats i tidigare forskning (exempelvis Mo-

rine-Dershimer & Leighfield, 1995; Ottesen, 2007). Utöver det, beskriver flera hur vissa 

praktiker och språkpraktiker hos deras egna handledare varit en stark inspirationskälla 

och influens för hur de förhåller sig till sitt yrke än idag, även i fall där det var flera de-

cennier sedan de själva var lärarstudenter. Handledarens epistemiska språkhandlingar, 

men också de icke-epistemiska, kan förvisso spela olika stor roll som influens för olika 

studenter. Intervjupersonerna i denna studie nämner studentens ålder, personlighet och 

tidigare erfarenheter som faktorer för det. 
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Avslutande diskussion  
I det första avsnittet nedan resonerar jag kring studiens generella värde och begräns-

ningar avseende metod, validitet och teoritillskott. Därefter diskuteras fördelar och 

nackdelar med AIR som analytiskt perspektiv i denna pedagogiska studie. Avslutnings-

vis identifieras några möjliga vägar framåt där jag ser behov av mer forskning.  

Värde och begränsningar 

Eftersom AIR-modellen använts i mycket liten utsträckning i svensk pedagogisk-

psykologisk forskning hittills är identifiering av problem och möjligheter med den som 

analytiskt perspektiv (se nästa avsnitt) värdefullt i sig. Studiens teoritillskott (Larsson, 

2005) ser jag framför allt ligger just i dess utvärderande av epistemiska praktiker som 

teoretiskt perspektiv, samt tillförseln av empiri ur VFU-handledares perspektiv. Jag ny-

anserar i studien tidigare forskning om VFU-handledning, genom att visa på variationen 

specifikt i hur explicita VFU-handledare är om epistemiska mål, ideal och reliabla pro-

cesser. Därmed kan en hypotes börja ta form, om att ämneslärarstudenter får olika grad 

av hjälp i att – och olika möjlighet att utveckla kompetens i att – integrera epistemisk 

kompetens i undervisningen. Detta kan i sin tur ha betydelse för elevernas möjligheter 

att utveckla sådan kompetens, vilket både kan påverka deras prestationer och möjlighet-

er att nå målen och därmed likvärdigheten i undervisningen (Greene et al., 2018; Lind-

fors, 2018). Om inte läraren explicitgör epistemisk kognition i relation till betygskriteri-

erna och kursmålen, riskerar eleverna att lämnas själva med att försöka förstå hur de 

olika ämnena och lärarnas epistemiska språkhandlingar förhåller sig till varandra – där 

skulle istället lärare kunna hjälpa dem att reda ut varför man kan behöva förhålla sig till 

kunskap på olika sätt i olika ämnen och på olika nivåer. Detsamma gäller i handled-

ningen, där lärarstudenten kan få hjälp att utveckla en epistemiskt kompetent yrkesprak-

tik (Hofer, 2017; Fives et al., 2017, Brownlee et al., 2017).  

Studiens begränsningar ser jag huvudsakligen ligger i dels det teoretiska perspektivet 

(se nästa avsnitt) och dels den begränsade tiden tillgänglig för att sätta mig in i ett (för 

mig) nytt forskningsområde. Det senare för med sig en risk om bristfällig förståelse för 

det teoretiska perspektivet och därmed hur det återges i analysen. Likaså att jag forskat 

ensam – med en kollega att diskutera teori och tolkningar med hade möjligen risken för 

missuppfattningar kunnat minska. Jag har hanterat detta genom att först läsa en omfat-

tande mängd artiklar om epistemisk kognition mer översiktligt och därefter fokusera 

mer specifikt kring ett fåtal artiklar. Chinn et al. (2014) som formulerar AIR har jag 

återvänt till gång på gång med många noggranna omläsningar för att säkra att jag be-

skriver kategorierna på ett rättvisande sätt och som hjälp i kategoriseringen av intervju-

personers uttalanden. Att ha en forskarkollega hade möjligtvis också kunnat hjälpa mig 

att få syn på mer av hur jag och mina värderingar inverkat på processen. Där har jag 

använt memos med reflektioner i samband med intervjufasen framför allt, men också 
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genomgående under hela forskningsperioden, som en hjälp att synliggöra mina antagan-

den, genom de spontana känslor och reaktioner som väckts.  

Validiteten, enligt Kleven (2008), beror på vilka slutsatser och slutledningar som görs 

utifrån det underlag materialet ger. Där ser jag framförallt en utmaning i vilken grad av 

analytisk generaliserbarhet (Yin, 2009) jag kan hävda finns. Min argumentation och 

slutsatser utgår ifrån att det finns en variation i hur explicita VFU-handledare är om 

epistemiska aspekter i handledning och undervisning. Jag drar dock ingen slutsats om 

hur stor variationen är eller kan beräknas vara i en större population. Dock är det rimligt 

att anta att jag av alla Sveriges VFU-handledare inte lyckats pricka in de mest extrema 

fallen av epistemiska språkpraktiker, utan att den variation som finns bland studiens 

deltagare är ett minimum av den variation som finns hos den större gruppen, snarare än 

en maximal variation. Samtidigt är variationen som beskrivs inte en påstådd spegling av 

ett fast förhållande utan baserad på min tolkning. Intervjupersonerna är också beskrivna 

med avseende på kontextfaktorer som kan antas vara särskilt relevanta, såsom undervis-

ningsämne och antal år i yrket. Jag har dock varit återhållsam när det gäller beskriv-

ningarnas fyllighet i viss mån där det kunnat äventyra konfidentialiteten (Alvesson, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2015).  

Vad gäller studiens betydelse för intervjupersonerna (Kleven, 2008; Larsson, 2005), 

hoppas jag att de kan inspireras att reflektera vidare kring epistemisk kompetens till-

sammans med kollegor och ämneslärarstudenter de handleder. Det finns en risk att nå-

gon av dem hoppats på en analys mer inriktad på förutsättningarna de har för att hand-

leda, som ett led i att lyfta tidspressen och de ekonomiska förutsättningarna till en högre 

nivå i hopp om politiska förändringar. Alla intervjupersoner, särskilt efter pilotintervjun, 

fick tydliggjort inriktningen på ämnet uppfattningar om kunskap, undervisning och 

handledning – dock var jag vid intervjutillfällena ännu inte klar över att just språkliga 

gestaltningar skulle få störst utrymme i analysen. Jag var tydlig med att den exakta ana-

lytiska ingången inte var bestämd än, och ingen av dem villkorade sin medverkan på att 

få veta detta innan studien publiceras. Samtidigt är jag medveten om mitt tolkningspri-

vilegium och hoppas att de kommer att finna studien värdefull och att de är citerade 

respektfullt (talspråkliga uttalanden har endast justerats något grammatiskt för att vara 

läsvänliga i skriftspråk). Intervjupersonerna kan också i studien finna stöd för vikten av 

VFU generellt och deras värdefulla och generösa insatser som handledare. 

 

AIR som analytiskt perspektiv 

Utmaningar och funderingar som uppstod under analysprocessen rörde bland annat svå-

righeter att identifiera om vissa av intervjupersonernas uttalanden berörde epistemiska 

mål, ideal eller reliabla processer, eller om ett mål är epistemiskt eller inte. Motivation 

och intresse, till exempel, listas inte som epistemiska mål av vare sig Chinn et al. (2014) 

i sin artikel om AIR-modellen, och inte heller i någon av litteraturen om epistemisk 

kognition jag läst i övrigt – ändå har jag har svårt att föreställa mig intresse utan att det 
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sker lärande, eller lärande i skolmiljö utan någon typ av motivation. Intervjupersonerna 

skiljer generellt inte heller på mål om att väcka elevers intresse och att deras kunskap 

växer. Visst kan det gå att dra en skiljelinje mellan epistemiska mål och icke-

epistemiska i analytiskt syfte (Chinn et al., 2014, menar ju också att icke-epistemiska 

mål ofta interagerar med epistemiska), men när blir det en alltför artificiell uppdelning 

för att vara meningsfull? Jag lekte med tanken att på en mellankategori, ett slags kvasi-

epistemiskt hjälpmål (kvasi-epistemic auxiliary aim?), som då skulle innefatta lust att 

lära, att elever inte ska hämmas av rädsla för att säga fel inför klassen, och liknande. Då 

blev det däremot en ny svårighet, att tydliggöra gränsen mellan sådana mål och de rent 

icke-epistemiska målen. Sådant jag tolkat som icke-epistemiska mål, som att elever blir 

berörda, alla känner att de räknas, och så vidare, skulle dock kanske någon annan argu-

mentera för är snarare ett kvasi-epistemiskt hjälpmål, tätt kopplat till epistemiska mål 

för att kunna ”kunskapa” (Birgitte) på olika sätt. Idén om en mellankategori föll därmed 

fort, men utmaningen kvarstår. Ytterligare frågor uppstod: hur mycket ska intervjuper-

sonens uppfattning om vad som är ett lärandemål få spela in i vad jag som forskare 

klassar som epistemiskt eller inte? Om relationen, mötet med eleven, tolkas av intervju-

personer som omöjligt att frikoppla från lärandemålet, är det ett epistemiskt mål då? Att 

som forskare istället tolka relationen som ett icke-epistemiskt mål eller en reliabel pro-

cess mot ett epistemisk mål, blir en ganska problematisk re-konceptualisering av inter-

vjupersonens förståelse. Å andra sidan är det inte alltid tydligt hur intervjupersonen 

själv tolkar de mål hen uttrycker. Jag hade behövt ställa fler och mer specifika följdfrå-

gor i intervjuerna för att kunna tydliggöra målens eventuella hierarkier eller komma 

närmre intervjupersonernas tolkningar av dem. Samtidigt är studiens syfte att bättre för-

stå de epistemiska språkpraktikerna som en aspekt av den epistemiska miljön lärarstu-

denterna möter i VFU: n, och förutsatt att handledarna pratar på ett liknande sätt med 

mig och studenterna, är det också för studenterna en uppgift att försöka tolka de mål 

som handledarna ger uttryck för, även när deras tolkningar av dessa inte är glasklar. 

En annan svårighet i AIR-analysen var när intervjupersonerna beskrev hur de ser om till 

exempel en lärarstudent har utvecklat sin relation till eleverna på ett för undervisningen 

gynnsamt sätt. Att genom observation ”se” om någon har lärt sig något, valde jag att 

tolka både som ett kriterium (ideal) för att avgöra om den uppnått ett visst epistemiskt 

mål, och som en metod (reliabel process) för läraren/handledaren att nå insikt/förståelse 

(vilket ju också är en epistemisk produkt) för vad den kan eller inte. En fråga jag ställde 

mig då, var om skiljelinjerna mellan kategorierna var tydligare i tidigare modeller än 

AIR, där till exempel epistemiska ideal var två olika (kunskapsstruktur respektive rätt-

färdigande av kunskap)? Chinn et al. (2014) valde att samla dem utifrån en logik om att 

även uttalanden om kunskapsstruktur på något plan fyller en förklarande eller rättfärdi-

gande funktion. När jag skulle koda Birgittes trädmetafor, såg jag det direkt som ett 

uttalande som rör kunskapens struktur, men jag tolkade det inte som ett rättfärdigande 

av hennes sätt att lägga upp undervisningen. Till slut konstaterade jag ändå att hon pra-
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tade om trädet i en kontext av att berätta om en elev har förstått eller inte (om man inte 

har stammen så flyter allt annat bara runt), och kodade det som epistemiskt ideal.  

Precis som med alla teoretiska linser är det somligt som lyfts och somligt som läggs åt 

sidan i den analys jag gjort utifrån AIR. Sådant intervjupersonerna berättat om svårig-

heter och glädjeämnen med att vara VFU-handledare, tidsbristen och annat intressant 

som kom upp i samtalen har sållats bort. Av samma anledning har de uttalanden som 

tydligast kretsar kring AIR: s kategorier lyfts fram i citat och exempel. Två intervjuper-

soner återges i fler blockcitat än de andra – Birgitte och Adnan. Är deras sätt att prata 

om epistemiska mål, ideal och processer mer intressanta eller viktiga bara för att de 

många gånger uttryckte sig mer explicit eller ordrikt? Inte nödvändigtvis – därför är en 

slutsats i analysen just variationen mellan handledarnas språk, inte att vissa uttrycker sig 

bättre eller sämre än andra. Samtidigt kan deras formuleringar hjälpa läsaren att komma 

närmre den argumentation jag för, då AIR-kategorierna så tydligt exemplifieras. 

Begreppet ’lärande’ lyser med sin frånvaro i forskningen om epistemisk kognition. Jag 

ser det däremot inte som att lärande osynliggörs eller sållas bort i AIR-analysen, tvär-

tom. Kanske är det delvis en fråga om begreppsanvändning i den psykologiska pedago-

gikens kognitionsinriktade tradition. Om alla kognitiva processer gör en neural modifie-

ring i hjärnan är det knappt meningsfullt att tala om lärande, eftersom allt, i någon me-

ning, är lärande, utveckling, modifiering. I andra pedagogiska traditioner är definitioner 

av lärande av olika slag ofta snävare, och begreppet blir då kanske mer meningsfullt att 

göra distinktioner utifrån. Ordet ’lärande’ och variationer på det, nämndes frekvent i 

intervjuerna, vilket jag hanterade genom att tolka det som epistemiska språkhandlingar 

om hur kunskap utvecklas, skapas eller emottas. Som student i pedagogik upplevdes 

detta som otillfredsställande och intressant samtidigt. Min förståelse för pedagogik och 

psykologi är att de i grund och botten är närliggande områden, men med tämligen hårt 

åtskilda och olika teoretiska perspektiv. AIR, som jag ser det, är ett psykologisk-

pedagogiskt sätt att belysa uppfattningar om de didaktiska grundfrågorna genom andra 

begrepp än de som ofta använts i pedagogisk forskning. Dess största svaghet som jag 

ser det i denna studie, är dess oraffinerade trubbighet vad gäller olika sorters kunskap 

och lärande. Dess styrka är möjligen att den tydliggör det komplexa och ofta motsägel-

sefulla i att personers uppfattningar, antaganden, utsagor och praktiker inte alltid över-

ensstämmer och kan vara mycket situations- och kontextberoende.    

Som tidigare nämnt saknar jag även tillräckliga sociala perspektiv i AIR. Det är egentli-

gen inget som explicit ges mindre betydelse i forskningen om epistemiska uppfattning-

ar, utan snarare att det inte lyfts och därmed osynliggörs. Jag var nyfiken på om det, 

som Knight och Littleton (2017; 2018) föreslår, skulle kunna gå att inkorporera sociala 

och diskurssinriktade perspektiv inom ramen för forskning om epistemiska praktiker. 

Där fann jag mig själv något vacklande, eftersom jag förvisso tolkade vissa uttalanden 

som diskursiva (till exempel metaforerna om en pedagogisk verktygslåda att plocka ur i 
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olika situationer) – men inte hade något direkt stöd i Knight och Littleton (Ibid.) för hur 

och när sådana tolkningar rimligen görs. När det gäller diskurs finns således i denna 

studie inte tillräcklig grund för att dra några slutsatser. Däremot att under analysproces-

sen ha en medvetenhet om att kognition och språkpraktiker är sociala processer, upp-

levde jag som ett skydd mot att övertolka sådant som vid en första anblick kunde ha 

tolkats som individuella likheter eller skillnader. Skulle jag idag göra om en liknande 

studie, hade jag övervägt att göra just en diskursanalys istället, som lyfter språkets soci-

ala aspekt mer. Där ser jag att forskarna inom epistemisk kognition har ett arbete att 

göra med att förtydliga teorins förtjänster, eller modifiera den. 

Jag fann också min nyfikenhet på metaforer mer problematisk än väntat – det är ibland 

svårt att avgöra vad som är en metafor. Är det en metafor att prata om skolans ’elev-

material’? Om ’baskunskaper’? Allt språk är i någon mening metaforiskt (Alvesson, 

2011) så var skulle jag då dra gränsen? Det som intervjupersonerna själva kallade meta-

forer, eller sådant som jag upplevde stack ut som uppenbart allegoriskt och målande 

bilder av kunskap, lärande eller relationen till student/elev, valde jag att samla under 

koden metaforer. Att ”se” eleven, till exempel, syftade (helt uppenbart, som jag förstod 

Birgitte och Mads) inte till att titta på studentens fysiska uppenbarelse, utan till en dju-

pare upplevelse av relation – alltså tolkar jag det som en metafor.  Att de metaforer som 

används om kunskap signalerar olika och ibland motstridiga gestaltningar av kunskaps-

strukturer, skulle kunna förstås som att de inte är särskilt väl genomtänka, särskilt väl 

överensstämmande med det som personen avser uttrycka, eller helt enkelt är uttryck 

som redan personen hört och läst (”discursive epistemic features”, Knight & Littleton, 

2018, s. 68) och därför ligger nära till hands att använda även om de är lite trubbiga. Att 

just kunskap och lärande är svårt att fånga på ett exakt och konsekvent sätt, kan också 

bero på att det är notoriskt svårfångade och svårdefinierade koncept, där även forskare 

gör många olika konceptualiseringar.) I litteraturen om epistemisk kognition nämns som 

sagt ordet ’lärande’ i princip inte. Det har funnits väletablerade tanketraditioner om lä-

rande och kunskap sen långt tillbaka och som finns kvar i vårt språk, även om neurove-

tenskapen idag skulle kunna beskriva vad lärande är som händelse i hjärnan, på ett annat 

och alltmer exakt sätt. Så vad gör sättet vi pratar om kunskap och lärande med oss? Gör 

det skillnad för eleven eller lärarstudenten om deras lärare och handledare pratar om 

kunskap och lärande som kemi i neuroners synapser eller i mer poetiska och allegoriska 

ordalag som ett växande träd eller en livslång resa? Gör det skillnad om metaforerna är 

motstridiga, eller finns där ett underliggande icke motsägelsefullt budskap som vi ändå 

kan uttolka, som en genväg att kommunicera en insikt (Lindqvist & Nordänger, 2007)? 

De frågorna leder fram till nästa avsnitt. 

 

Forskningsbehov 

VFU: n är en unik del av lärarutbildningen, situerad i en sådan miljö som den blivande 

läraren kommer att vara yrkesutövare i. VFU-handledarens epistemiska språkpraktik är 
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bara en pusselbit i den epistemiska miljö som studenten möter i VFU, om än en central 

sådan. Framtida studier skulle kunna omfatta mer i den miljön, både epistemiska uttryck 

i litteratur och policys, gärna i form av diskursanalys för att bättre fånga språkets sociala 

karaktär, men också i VFU-handledarens praktiker utöver de språkliga. Fives et al. 

(2017) uppmanar forskare att undersöka epistemisk kognition som dold praktik i varda-

gens komplexa klassrumssituationer. Observationer och andra metoder kan fånga annat 

än de uttalade attityder och preferenser som intervjupersoner berättar om. Även om 

epistemiska praktiker kanske är enklare att studera än epistemisk kognition, finns dock 

även där svårigheter, till exempel risken för övertro på naturalism i observationer. Sam-

tidigt behövs en variation av metoder för att komma vidare i förståelsen av epistemiska 

praktiker i skolan (Ibid.). Även epistemiska miljöer studenten möter under den universi-

tetsförlagda delen av utbildningen kan undersökas, så att eventuella motsägelsefullheter 

kan synliggöras och diskuteras. Det har potential att stärka lärarstudenternas episte-

miska kompetens – deras medvetenhet om hur de tänker och uttrycker sig om kunskap.  

Hur handledarnas epistemiska språkpraktiker tolkas av lärarstudenterna är en annan, 

högst relevant, ingång till vidare studier. Det kan även anläggas ett jämförande perspek-

tiv då. Upplever studenter samstämmighet mellan språkpraktikerna och det epistemiska 

klimatet på VFU: n och det på universitetet eller hos sina HFU-lärare? Hur tolkas och 

hanteras annars skillnaderna av studenten? Även de icke-epistemiska språkpraktikerna 

om relationen till elever är intressant att undersöka ur studenters perspektiv; hur Reneé 

pratar om ledarskap respektive när Mads eller Birgitte beskriver relationen som att 

”möta” och ”se” eleven – spelar det någon roll för hur deras lärarstudenter kommer att 

forma sin bild av relationen till elever? Hur spelar det roll, och vilken roll?  

En ytterligare tänkbar ingång, är att analysera relationen mellan epistemisk kompetens 

och fronesis (retorikens begrepp för handlingsklokhet, praktisk visdom och omdöme i 

en specifik situation, utifrån erfarenhet och en förmåga att läsa av andra; Wolrath-

Söderberg, 2012; Saugstad, 2015). Att synliggöra ett dolt epistemiskt klassrumsklimat 

och hjälpa elever och/eller lärarstudenter att avkoda hur de förväntas förhålla sig till 

kunskap i en viss uppgift, kan det förstås som en särskild typ av fronesis?  

Slutligen föreslår jag fokusgruppsamtal med HFU-lärare och VFU-handledare om 

epistemisk kompetens i lärarutbildningen, epistemiska språkpraktiker och/eller diskur-

ser om kunskap ( inklusive metaforer och liknelser – hur de används, hur de tolkas, hur 

pass väl de anses skildra ett verkligt förhållande eller överensstämmer med deras upp-

fattningar och huruvida det i så fall är kontextberoende). Fler samtal mellan dessa två 

yrkesgrupper har också ingått i övningsskoleprojektet i syfte att utveckla VFU. Det pro-

jektet håller på att avslutas och utvärderas i skrivande stund, och jag ser fram emot att se 

vilken analys som görs därav som avstamp för vidare VFU-utveckling. 
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Bilagor 

1. Deltagarinformation 

Lärarstuderandes handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

sökes som intervjupersoner till masterstudie  

Studien görs inom ramen för en masteruppsatskurs vid Lunds universitet inom pedago-

gik. Den riktar sig till Dig som är VFU-handledare för en ämneslärarstuderande knuten 

till antingen Malmös universitet eller Lunds universitet. Grundskolan eller gymnasiet 

Du arbetar på ska ligga inom Lund eller Malmö kommuner. 

VFU-handledares perspektiv på sitt uppdrag är mycket knappt undersökt i Sverige. 

Detta trots lärarutbildningens politiska och mediala sprängkraft och den återkommande 

diskussionen om relationen mellan teori och praktik. Det övergripande syftet med stu-

dien är därför att undersöka och analysera VFU-handledares beskrivningar och funde-

ringar kring sitt uppdrag. 

Intervjuerna kommer att vara individuella och äga rum v. 7–9 på en plats vi kommer 

överens om, och beräknas ta ca 45 minuter. Ett intervjutillfälle per deltagare och even-

tuell kort senare avstämning per e-post ingår. Vid intervjutillfället kommer jag att spela 

in samtalet för att kunna transkribera och analysera enligt vetenskapliga normer. Ditt 

namn kommer att fingeras och eventuell information som kan knytas till identifierbar 

person anonymiseras. Ingen annan än undertecknad får ta del av inspelningen. Efter 

avslutad analys kommer inspelningen att raderas permanent. Masteruppsatsen där resul-

taten presenteras delges alla deltagare via e-post. 

Din medverkan är mycket betydelsefull och bidrar till syftet att utforska VPU-

handledares perspektiv i och på lärarutbildning! 

Medverkan är helt frivillig, se samtyckesinformationen på nästa sida. Om Du vill delta 

eller har frågor så kontakta mig! 

Ulrika Tegnér 

Masterstuderande i pedagogik 

Tel. 0733 92 07 31 

utegner@gmail.com 

Handledare:Glen Helmstad  

Tel. 046 222 87 19 

glen.helmstad@soc.lu.se  
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Informerat samtycke 

I enlighet med informationen på föregående sida, är Du som deltar i studien införstådd 

med studiens syfte och att Ditt deltagande är helt frivilligt. Det innebär att Du när som 

helst kan meddela studiens ansvariga (se nedan) att du avbryter Din medverkan, utan att 

behöva förklara varför eller riskera några negativa konsekvenser.  

Om studiens syfte eller inriktning väsentligen ändras, kommer Du att återigen informe-

ras och frågas om Ditt samtycke att delta kvarstår.  

 

Studiens ansvariga är masterstuderande Ulrika Tegnér, 0733–920731, 

utegner@gmail.com  

Du kan också kontakta handledare Glen Helmstad, 046–2228719, 

glen.helmstad@soc.lu.se som är lektor i pedagogik vid Lunds Universitet, sociologiska 

institutionen. 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte, användningen av intervjuinspel-

ningen och hur mitt samtycke att delta i studien kan återkallas: 

 

Underskrift: 

_____________________________________________________________ 

 

Ort och datum: 

___________________________________________________________ 

 

 

Du behåller en kopia av denna deltagarinformation. 

Masterstudentens kopia kommer liksom intervjuinspelningen att raderas permanent när 

studien är avslutad och slutrapporterad i form av godkänd masteruppsats. Till dess för-

varas det av studiens ansvariga och visas inte för obehöriga.  
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2. Intervjuguide 1 (pilot) 

Etablera inspelningen och stäm av samtycke till inspelning och materialhantering. 

Presentera mig, studiens syfte och intervjuns upplägg. Överlämna info-pappret (varsitt 

ex). Påminn om frivilligheten, visa blanketten och vänta in underskrift.  

- Har du några frågor eller funderingar innan vi börjar?  

- Kan du berätta lite som bakgrund om dig och din erfarenhet som lärare och 

VFU-handledare?  

o Har du handlett både lärarstudenter som går det integrerade programmet 

och de som läst ämnet först och sedan kompletterar med utb-vet kärna? 

o Har du gått någon handledarutbildning och isf var och när? (Tankar om 

den?)  

 

KUNSKAPSSYN OCH HANDLEDNING 

- Hur uppfattar du ditt uppdrag som VFU-handledare?  

- Hur tror du att VFU-handledare i allmänhet uppfattar sitt uppdrag?  

- Kan du beskriva hur din upplevelse av att vara VFU-handledare ser ut?  

o vad du gör – hur du handleder  

o tankar och känslor som kan uppstå 

o ditt mål med handledningen och hur du arbetar mot det 

o förutsättningarna du har för att handleda 

- Vad tycker du är en bra VFU? 

- Vilka utmaningar har du upplevt som VFU-handledare?  

o Hur hanterar du dem? 

- Vad är viktigt i undervisning, tycker du? 

- Vad är din syn på pedagogiska teorier i undervisning?  

- Kopplar du ditt sätt att handleda till nån viss pedagogisk teori? (Hur?) 

- Vad är din syn på pedagogiska teorier i lärarutbildningen? (HFU/VFU) 

- Hur skulle du beskriva din kunskapssyn? 

- Hur upplever du att lärarstudenterna utvecklas under VFU: n?  

o Vad brukar de uttrycka att de vill lära sig/utveckla?  

o Vad visar de för tankar och känslor? 
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- Hur ser du på hur lärarstudenterna kan utveckla sitt omdöme i undervisningssi-

tuationer? (Dvs förmågan att läsa av, tolka, välja ett lämpligt handlingsalternativ 

och kommunicera.) 

o Hur kan du som handledare stötta i det? 

- Hur ser du på hur lärarstudenterna utvecklar sin relationella kompetens?  

o Hur kan din roll i det kan se ut? 

- Vad tänker du om aspekter av läraryrket som inte direkt rör undervisning?  

o Vad behöver lärarstudenterna lära sig?  

o Hur går det till under VFU: n?  

 

RELATIONEN TILL UNIVERSITETET 

- Hur ser du på din relation till universitet/högskola? (MAU?)  

- Hur ser dialogen mellan dig och högskola/uni ut i samband med VFU?  

o Hur tät/gles kontakt? 

o Hur upplever du relationen till HFU-lärarna?  

o Hur brukar trepartssamtalen vara, tycker du? 

▪ Skulle de kunna göras annorlunda? 

- Hur uppfattar du lärarutbildarna på universitetets syn på vad lärarstudenterna 

behöver lära sig?  

- Hur ser du på HFU-lärarnas kompetens? 

- Vad ser du för styrkor och svagheter med VFU: n i sin nuvarande form?  

- Finns det fler aspekter av VFU och handledning av lärarstudenter som du kan 

berätta om? 

 

Avrundning 

Jag tror vi börjar närma oss slutet på intervjun. 

- Är det något du vill tillägga till det som redan har sagts?  

- Är det ok om jag hör av mig om det uppstår någon oklarhet eller om jag vill 

ställa någon ytterligare fråga? 

Välkommen att höra av dig med frågor eller tillägg. 

Stort tack för din medverkan i undersökningen!  
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3. Intervjuguide 2 

Etablera inspelningen och stäm av samtycke till inspelning och materialhantering. 

Presentera mig, syfte och intervjuns upplägg. Överlämna info-pappret (varsitt ex). På-

minn om frivilligheten och visa blanketten och vänta in underskrift. Undrar du något 

innan vi börjar? 

Vi konstruerar det här samtalet tillsammans, uppmuntra intervjupersonen att vara aktiv, 

ställa motfrågor, tänka högt, osv! (Förutom att vara lärare och VFU-handledare är du ju 

också en fd elev och fd lärarstudent, och har säkert andra perspektiv också… Får gärna 

reflektera utifrån flera håll!) 

- Kan du berätta lite kort om din bakgrund?  

UNDERVISNING 

- Vad tycker du är viktigt i undervisning? (Mål…) 

o Vad är det viktigaste i ditt uppdrag som lärare? 

- Hur tänker du kring hur du ser på undervisning?  

o Kopplat till teorier? (Vilka?) 

o Kopplat till erfarenhet? (Hur?) 

o Kopplat till relationen mellan dig och eleverna? 

o Kopplat till annat?  

- Hur väcker man en elevs intresse? 

- När är det roligt att undervisa? (Varför? Lätt/svårt?) 

- Brukar du prata med dina elever om olika syn på kunskap? (När/hur?) (meta-

kognition) 

o Hur kan man skapa reflektion hos eleverna kring olika sorters kunskap 

/ olika sätt att använda kunskap?  

HANDLEDNING 

- Vad tycker du generellt är det viktigaste i handledandet av en lärarstudent på 

VFU?  

o Om du får tänka högt kring din syn på handledning, vad tänker du då? 

o Kan du beskriva din upplevelse av att vara VFU-handledare? 

▪ Vad du gör – hur du handleder (kort) 

▪ När är det roligt att handleda? 

▪ Vad tycker du är en bra VFU, ur ditt perspektiv?  
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▪ Har ditt sätt att handleda ändrats över tid? (Hur, varför?)  

▪ Vad tänker du om dina förutsättningar för att handleda? 

o Vad är det viktigt att lärarstudenten lär sig/utvecklar för färdigheter? 

▪ Hur bör det optimalt sett gå till, tycker du? (Varför?) 

▪ Skiljer det sig ifrån hur det brukar gå till, och isf hur? 

▪ Vad spelar in i hur det går till? 

- Hur ser du på teorier i relation till din handledning av lärarstudenter?  

o Kopplar du ditt sätt att handleda till nån viss teori och isf hur? 

o Har du gått nån handledarutbildning? (Vad tyckte du om den?) 

o Kollegialt lärande? (Hur?) 

- Vad skulle du säga att lärarstudenternas utveckling består i?  

o Är det olika beroende på vilka kunskaper/färdigheter det rör? Isf hur? 

o Upplever du att det är samsyn eller skillnader mellan din, lärarstuden-

ternas och lärarprogrammets syn på lärande, undervisning och hand-

ledning? 

▪ Om skillnader: vilka? 

- Hur ser du på din roll som handledare för lärarstudenternas utveckling?  

o Relationens roll? 

o Hur ser du på dina möjligheter att stötta lärarstudentens lärande och 

utveckling av förmågorna att undervisa?  

▪ Har du några specifika strategier/arbetssätt? 

▪ Kopplar du det till lärandeteorier och isf hur och vil-

ken/vilka?  

o Hur ser du på hur lärarstudenterna kan utveckla sitt omdöme i under-

visningssituationer? (Dvs förmågan att läsa av en situation, tolka och 

välja ett lämpligt handlingsalternativ.) 

▪ Hur kan du som handledare stötta det lärandet? 

o Hur ser du på dina möjligheter att stötta reflektion och metakognition 

hos lärarstudenten (tex hur de använder eller kan använda olika teorier 

eller lärandesyner mer medvetet)?  

KUNSKAP 

- Hur/på vilka sätt tycker du själv det är roligt att lära dig? 
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o Hur väcks ditt intresse? 

o Hur går lärandet till? Upplever du det som lätt/svårt?  

- Hur skulle du beskriva din syn på kunskap och lärande?  

o Är det nåt du reflekterar över? 

o Hur ser du på vad som är kunskap i olika situationer?  

o Hur motiverar du vad som är kunskap i olika situationer?  

o Hur utvärderar du vad som är kunskap i olika situationer?  

- Hur ser du på teorier om kunskap och lärande?  

o Kopplar du dina sätt att se på kunskap till någon viss teori? [Med teori 

menar jag både mer övergripande kunskapsteori och konkretare ped. 

teorier] 

o Använder du någon viss teori avsiktligt eller inte, och isf hur? 

AVRUNDNING 

- Finns det några andra aspekter av handledning av lärarstudenter som jag missat 

att fråga om? 

- Är det ok om jag hör av mig om det uppstår någon oklarhet eller om jag vill 

ställa någon ytterligare fråga? 

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller tillägg. 

 

Stort tack för din medverkan i undersökningen!  
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4. Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Blivande ämneslärare har en del av sin utbildning förlagd på skolor där de tränar sig i att 

undervisa med hjälp av en ordinarie lärare som handledare. Oftast återkommer en stu-

dent till samma skola flera gånger under sin ca femåriga utbildning. Dessa handledda 

perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) beskrivs ofta av studenter som väldigt 

inflytelserika för deras utveckling av yrkeskunnande (se exempelvis Universitetskans-

lersämbetets rapport av Hejzlar et al., 2015). Det finns också många observationer av att 

lärarstudenter tar efter sina handledares sätt att undervisa, ibland på detaljnivå (Rozelle 

& Wilson, 2012; Ottesen, 2007; Morine-Dershimer & Leighfield, 1995). Hur olika delar 

av lärarutbildningen påverkar just de blivande lärarnas förståelser för kunskap behöver 

vi mer forskning om (Nilsson, 2008; Cochran-Smith & Zeichner, 2005). VFU: n är en 

sådan del av utbildningen – där får studenten bland annat via samtalen med handledaren 

olika bilder av vad kunskap och undervisning är och bör vara i olika ämnen.   

Lärarstudenters förhållningssätt till kunskap och kunnande, hur de värderar dem och hur 

tydligt de kan formulera sig om dem (så kallad epistemisk kognition), spelar roll för 

deras blivande elever. Särskilt gynnas elever med liknande uppfattningar om kunskap 

som läraren (Greene et al., 2018). Elevernas egen utveckling av epistemisk kognition 

påverkar hur de tar sig an skoluppgifter och vad de får för resultat. Att prata tydligt om 

epistemisk kognition i undervisningen och träna det, stärker elevernas kunskapsutveckl-

ing (Lindfors, 2018). Ett närliggande begrepp, epistemisk kompetens, innebär att man 

förstår vilket kunnande eller resonerande som eftersträvas eller är lämpligt för en viss 

uppgift och kan anpassa sitt angreppssätt därefter – i detta fallet att elever kan tyda vil-

ken sorts kunskap de förväntas visa eller utveckla i en viss undervisningssituation. Vad 

som är lämpligt beror bland annat på ämnesområde (Ibid.); till exempel kan man prata 

om ’sanning’, ’sannolikhet’ och ’fakta’ olika, i olika ämnen.  

I denna studie analyseras djupintervjuer med sex VFU-handledare för att öka förståelsen 

för hur de uttrycker sig om kunskap, handledning och undervisning, som del i de mil-

jöer som ämneslärarstuderande formar sin epistemiska kompetens i. Intervjuerna är ana-

lyserade huvudsakligen utifrån modellen AIR (Chinn et al., 2014), vilket är en förkort-

ning för mål, ideal och processer (metoder) relaterade till kunskap och lärande. Resulta-

ten visar på såväl likheter som skillnader i VFU-handledarnas beskrivningar, både till 

innehållet och hur tydligt de pratar om vad kunskap är och hur man kan veta något, 

kopplat till undervisning och handledning. En slutsats är därför att ämneslärarstudenter 

och VFU-handledare kan behöva verktyg för att mer specifikt reflektera tillsammans 

kring ämnet (se exv. Feucht et al., 2017 om epistemisk reflexivitet) för att stärka studen-

ternas, och i förlängningen elevernas, epistemiska kompetens. 
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