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Abstract insänt till den 11. Nordiska lärarutbildningskonferensen, 5-8 maj 2010, University 

College Nordjylland, Hjörring, Danmark. 

 

Kan läraryrkets hemligheter motstå kvalitetsarbetets styrning av lärarutbildningen? 

Anders Persson, professor, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad 

Lisbeth Ranagården, fil.dr., Högskolan i Halmstad 

 

Lärarutbildningen är en yrkesutbildning på vetenskaplig grund. I vårt paper undersöker vi vad 

det innebär att lära till lärare i samspelet och spänningarna mellan praxiskunskap, kvalitet och 

profession. Praxiskunskap är yrkets tysta kunskap som kommer till uttryck i bland annat un-

dervisningspraktikens krav, skolans villkor och socialt relationsarbete. Kvalitet är föreställ-

ningar om vad som är en god lärarutbildning och hur dessa tar sig uttryck i en extern styrning 

omvandlad till kvalitetsarbete. Där mäts graden av måluppfyllelse, utbildningskvalitet och 

vetenskaplig kvalitet. Profession är en motsägelsefull konstruktion som i någon mening intar 

en mellanställning mellan praxiskunskap och kvalitet genom att förkroppsliga både yrkesmakt 

och uppdragsgivares styrning av yrkesutövare. Genom att relatera våra egna undersökningar 

av styrning, lärares yrkesutövning och villkor – t.ex. Perssons artikel Nöjda som lärare, miss-

nöjda som anställda - skolexistens mellan mening och missnöje (2006) och Ranagårdens dok-

torsavhandling Lärares lärande om elever (2009) – till det konkreta kvalitetsarbete vi är in-

volverade i inom lärarutbildningen i Halmstad vill vi försöka besvara två frågor: 1. Finns det 

gränser för extern styrning av och insyn i läraryrket och hur konstitueras de i så fall?; 2. Vad 

vinner och förlorar vi på att läraryrket avförtrollas? 

 

 


