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Sammanfattning (på svenska) 

 

Den här uppsatsen handlar om hur vi på Yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet arbetar 

med att utveckla lärarens yrkeskunskap hos blivande yrkeslärare genom 

dialogseminariemetoden och om det är möjligt att tradera yrkeskunnande hos yrkeslärare med 

nämnda metod. Dialogseminariemetoden går ut på att tillvarata erfarna yrkesmänniskors 

kunskap. Erfarenheten väcks genom läsning av olika texter och gestaltas sedan i 

exempel/berättelser som delges en grupp i ett dialogseminarium. Metoden används i 

yrkeslärarutbildningen för att utveckla yrkeskunnande bland annat inom den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Den här uppsatsens utgångspunkt är de deltagande 

studenternas erfarenhet gestaltade i ett antal exempel. De utvalda exemplen berör 

studenternas ursprungsyrke och mötet man har med avnämarna (kunder, vårdtagare, anhöriga 

etc.) i detta yrke samt den första ensamma tiden i läraryrket då man har vaga begrepp om det 

man gör i klassrummet är ett korrekt sätt att agera. Något exempel berör tiden när man har 

arbetat ett tag som lärare och har börjat reflektera kring sin vardag och sitt agerande och börjar 

knyta det till sina erfarenheter i ursprungsyrket.  

Nyckelord Yrkeskunnande, dialogseminariemetoden, yrkeslärare, lärare 

 

Abstract (in English) This essay is about how we in the Vocational teacher program at the 

Linnaeus University work with developing the professional skills of a teacher by using the 

dialogue seminar method on them who intend to be vocational teachers. I ask if it is possible to 
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transfer professional skills to vocational teachers with the mentioned method. The aim of the 

dialogue seminar method is to take advantage of the knowledge of experienced professional 

people. The memories and experiences are awoken by reading different kinds of texts and the 

experiences are hold in examples/narratives which are shared with a group in a dialogue 

seminar. The dialogue seminar method is in the Vocational teacher program used to develop 

professional skills within the service practice. 

The basis of this essay is the participated students’ experience shown in some examples. The 

chosen examples are about the students’ original profession and the meeting with receivers 

(customers, people receiving care, relatives etc.) in this profession and also about the loneliness 

in the teacher profession when you do not really know if the way you act in the classroom is a 

correct way to act. One example is about when you have worked a while as a teacher and have 

started to reflect about the workday as a teacher and connect the acting with the experiences 

in their original profession. 

Key Words: skill, dialogue seminar method, vocational teacher, teacher 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om hur vi på Yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet arbetar med 

att utveckla lärarens yrkeskunskap hos blivande yrkeslärare genom dialogseminariemetoden och om 

det är möjligt att tradera yrkeskunnande hos yrkeslärare med nämnda metod.  

Dialogseminariemetoden går ut på att ta tillvara erfarna yrkesmänniskors kunskap. Erfarenheten 

väcks genom läsning av olika texter och gestaltas sedan i exempel/berättelser som delges en grupp i 

ett dialogseminarium. Metoden används i den yrkeslärarutbildningen för att utveckla yrkeskunnande 

bland annat inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Den här uppsatsens utgångspunkt är de 

deltagande studenternas erfarenhet gestaltade i ett antal exempel. De utvalda exemplen berör såväl 

studenternas ursprungsyrke och mötet man har med avnämarna (kunder, vårdtagare, anhöriga etc.) i 

detta yrke, som den första ensamma tiden i läraryrket då man har vaga begrepp om det man gör i 

klassrummet är ett korrekt sätt att agera,  som hur man när man har arbetat en tid som lärare börjar 

reflektera kring sin vardag och sitt agerande och börjar knyta det till sina erfarenheter i 

ursprungsyrket.  
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Förord 
Det finns ett antal personer som på olika sätt har bidragit till att det här magisterarbetet till slut har 

blivit klart. Jag skulle först vilja ta tillfället i akt att tacka min kollega Malin Strand som jag nästan 

dagligen diskuterar lärarens yrkeskunnande med. Utan din kunskap och noggrannhet hade vi aldrig 

kunnat utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen i Yrkeslärarprogrammet. En annan person 

som är värd ett tack är Björn Nelson som under hela den tid jag har varit anställd på 

Linnéuniversitetet alltid har kommit med goda råd. Min mentorskollega Mariann Simonsson som 

själv har arbetat som yrkeslärare och alltid finns tillgänglig för diskussion som yrkeslärarens 

yrkeskunnande i allmänhet och betyg och bedömning i synnerhet är väl värd att omnämnas liksom 

Pernilla Nilsson som även hon är mentor och som jag på daglig basis stämmer av löpande frågor om 

mentorskapet med. 

Adrian Ratkic som har fungerat som handledare är värd ett tack, särskilt för ditt tålamod med att 

vänta på utkast och naturligtvis för värdefulla råd och uppmuntran då det har behövts. Tack också till 

alla kurskamrater i Magisterutbildingen i yrkeskunnande och professionsutveckling som under 

skrivprocessen har bidragit med idéer och uppslag. 

Sist men inte minst vill jag tacka Marcus, Gustav och Axel. Utan ert stöd och er nyfikenhet vad det är 

jag sysslar med hade det här magisterarbetet varit omöjligt att genomföra. 
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1 Inledning  
Den här texten skrivs som en avslutning på magisterutbildningen i yrkeskunnande och 

professionsutveckling. Fallstudien som föregick magisterarbetet bildar fond för den här texten och 

tanken är att använda de studentexempel som finns, att ännu tydligare koppla dem till mitt 

yrkeskunnande som lärare/mentor och även fördjupa resonemanget med utgångspunkt i litteraturen 

dels den litteratur som användes i fallstudien men även annan litteratur. Den här texten har också en 

större omfattning av metatext1 för att dels förebereda läsaren på vad denne ska få läsa, dels 

tydliggöra för mig själv vad olika avsnitt ska handla om så att det blir en röd tråd och dels vilket också 

är huvudsyftet med metatexten att sätta ord på och exemplifiera vad det är jag skriver om i den här 

texten. 

Hur har jag lagt upp den här texten? Nedan beskrivs dialogseminariemetoden. Sedan kommer jag in 

på mötet mellan metoden och studentgruppen i allmänhet. Därefter nämns i korta ordalag något om 

studentgruppen. Hur vi har använt dialogseminariemetoden med den studentgrupp som texten i 

huvudsak handlar om och hur vi har använt metoden i de studentgrupper som kommer efter är nästa 

del av texten.  Sedan redogör jag för vilket material jag har till förfogande och hur jag har gått tillväga 

för att välja ut exempel. Den första delen av rubriken (En ensam lärare i möte med fusklappar, 

kunder, elever och andra lärare) utvecklas i de utvalda exemplen i exempelredovisningen. En 

reflektion avslutar texten. Yrkeslärarprogrammet och dess upplägg finns också indirekt beskrivet i 

texten. Jag vill även nämna att den andra delen av rubriken (att utveckla lärarens yrkeskunskap hos 

blivande yrkeslärare genom dialogseminariemetoden) är ett koncentrat av innehållet. 

Ingrid Carlgren säger att den utbildningsvetenskapliga forskningen ofta sker om och på lärarna 

istället för att beröra de frågor som främjar elevernas lärande i klassrummet. Dock har forskning som 

involverar lärarens roll i klassrummet ökat på senare tid. I sammanhanget nämns t.ex. formativ 

bedömning, aktionsforskning och learning studies som sinsemellan är olika och olika hög grad tar sin 

utgångspunkt i lärares praktik respektive universitet 2. Varför berättar jag detta? Jo för att 

dialogseminariemetoden är en metod som tar sin utgångspunkt i de enskilda lärarnas erfarenhet och 

dilemman samtidigt som den stödjer erfarenhetsutbyte. Metoden har bland annat använts för att ta 

tillvara erfarna yrkesmänniskors kunskap genom dialog. Erfarenheterna väcks till liv genom långsam 

läsning av olika typer av texter och anteckningar i marginalen som sedan bildar utgångspunkt för en 

                                                           
1
 ”Metatexten är som banden runt träden på en snitslad bana i skogen”. Denna bild använder Språkverkstaden 

på Uppsala universitet för att förklara vad metatext är. Vidare skriver de: ”Metatext är ord och meningar som 
signalerar hur texten ska läsas. När resonemangen är komplicerade … är det bra att leda läsaren genom texten 
på detta sätt”. För mig är metatexten ungefär som en ledstång i en trappa. Man kan ha den som ett stöd och 
istället koncentrera sig på at gå i trappan/läsa texten och förstå innehållet. 
2
 Carlgren, 2011:5 
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berättelse. Berättelsen/reflektionen läses sedan högt i ett dialogseminarium och var och en av 

deltagarna i gruppen får därefter kommentera den lästa texten. En ordförande fördelar ordet och 

fördjupar dialogen, oftast med stöd i litteraturen men även med kopplingar till prosa och poesi. Ett 

idéprotokoll skrivs och delges deltagarna efter seminariet. Protokollet och ny långsam läsning av 

litteratur blir sedan grund för nästa dialogseminarium. 

 

2 Mötet mellan dialogseminariemetoden och studentgruppen  
I januari 2009 lyssnade jag på en föreläsning med Bo Göranzon. Han föreläste om yrkeskunnande och 

tyst kunskap för studenterna på yrkeslärarprogrammet. Yrkeskunnandet presenterades bland annat 

med hjälp av bilder av människor i arbete. I auditoriet fanns yrkesstolta frisörer, glasblåsare, snickare, 

kallskänkor och sjuksköterskor och visst var de också yrkeslärare, men vid föreläsningstillfället såg de 

i ljuset av innehållet mest sitt ursprungsyrke. En förutsättning för att vara yrkeslärare är att ha en fot 

i varje läger att vara både lärare och yrkesperson som t.ex. frisör eller är det som en av mina 

nuvarande studenter uttryckte det så här: ”Jag är konditor/bagare men arbetar som yrkeslärare”3. 

Efter föreläsningen bekräftade studenterna att Bo genom sin föreläsning hade fått dem att tänka på 

och ringa in sitt unika yrkeskunnande och att de kände en stolthet över detta. Någonstans där och då 

blev jag medveten om att vi inte genom traditionell universitetsutbildning kan tradera 

yrkeskunnande utan vi måste på något sätt ännu mer utgå från studenternas erfarenhet. 

 

3 Studentgruppen, mentorns roll och utbildningen i allmänhet 
Yrkeslärarna har i de allra flesta fall lång yrkeserfarenhet från något av de yrken de utbildar för. De är 

mycket kunniga, engagerade och stolta över sitt yrke men vill utvecklas sin yrkesvardag och har 

därför börjat fundera på att arbeta som yrkeslärare. En majoritet av studenterna är redan 

verksamma som yrkeslärare. En del studenter har gjort ett medvetet val men oftare har de av en 

tillfällighet hamnat i skolan och inte sällan har de blivit lockade in i skolvärlden av någon av sin egna 

gamla lärare.  

 

                                                           
3
 Trots att jag nu har arbetat längre på universitetet än vad jag gjorde som grundskollärare säger jag 

fortfarande oftast ”Jag arbetar på universitet men är i grunden grundskollärare”. 
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En stor del av min yrkesvardag består i att vara mentor för en grupp studenter som läser till 

yrkeslärare på distans 4. Det innebär att jag följer dem under en stor del av deras utbildning. Jag är 

seminarieledare, ger respons på inlämningsuppgifter och handleder studenterna genom deras 

verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Det senare är kanske i sammanhanget den viktigaste 

arbetsuppgiften. Vfu är i all lärarutbildning ett komplext område och i yrkeslärarprogrammet är det 

än mer komplicerat då en del studenter har varit verksamma som lärare i upp till tio år medan andra 

studenter inte har satt sin fot i ett klassrum sedan de själva gick i gymnasiet. Det förekommer att 

studenter har flera års akademiska studier, medan andra studenter som har trettio år gamla 

gymnasiestudier med sig in i utbildningen. Tillsammans med mina båda kollegor har jag därför 

arbetat fram ett system med invärdering och utvärdering för att ta tillvara allas erfarenhet och utgå 

från denna i utformandet av och innehållet i vfu 5. 

I mitt arbete som mentor blir jag alltmer medveten om hur mångfacetterad yrkeskunskapen är. Jag 

kommer i den här texten inte att explicit beskriva mitt yrkeskunnande som mentor, implicit kommer 

säkerligen mitt yrkeskunnande att framskymta genom resonemangen kring yrkeskunnande i de olika 

exemplen. Det är svårt att förklara vad man gör i sitt yrke och vilken kunskap som krävs för att utföra 

det. Kanske är det så att ”Erfarenhetens mångskiftande natur kan ( … ) bara skänkas adekvat gestalt i 

en berättelse som rekonstruerar denna erfarenhet”6. Genom att återskapa erfarenhet genom en 

berättelse och låta andra få ta del av den/höra berättelser så blir de en del av dennes erfarenheter7 

och han/hon kan i sin tur använda sina erfarenheter för att föra en dialog om berättelsen. Min 

erfarenhet av mentorskap är verkligen av mångskiftande natur och kanske skulle jag genom en 

berättelse från min yrkesvardag kunna rekonstruera denna erfarenhet.  Är nyckeln till att beskriva 

sitt yrkeskunnande att närma sig yrkeskunskapen genom att skriva en berättelse som rekonstruerar 

erfarenheten? Denna fråga intresserar mig då en viktig del av mitt arbete som mentor är att i någon 

form lära ut lärarens yrkeskunnande. Det görs naturligtvis genom kurslitteratur, seminarier, 

diskussioner, tentamina och inlämningsuppgifter etc. men också genom dialogseminarier och då 

används berättelsens form i skrivandet. Att få fram erfarenhetens mångskiftande natur som Janik 

skriver är svårt genom bara ett samtal eller genom att man diskuterar en lektion som en student just 

genomfört. Sven Åberg uttryckte också i ett seminarium att man får mer inblick i lärares 

yrkesverksamhet genom dialogseminarier än genom lektionsbesök. Jag tror att han menade att 

                                                           
4
 Utbildningen studenterna läser är på 90 hp, utlagd på drygt 50 % fart och studenterna läser såväl en vår-, 

sommar- som en hösttermin under två kalenderår. Det betyder att utbildningen är koncentrerad i tid. I princip 
alla studenter arbetar parallellt med utbildningen en del heltid, andra deltid.  
5
 Johansson, Nelson och Strand, 2008 

6
 Janik, 1991, s. 136 

7
 Inspiration till här resonemanget fick jag av Radioprogrammet Filosofiska rummet i P1 2013-05-12 med titeln 

”Fronesis i välfärden”. Programmet handlade om vilken typ av kunskap som krävs i de yrken som ska garantera 
vår välfärd och trygghet. 



10 
 

nyckeln är såväl berättelserna som läsningen av de egna texterna och det demokratiska i metoden8 , 

Där handlar det nog också om den delade erfarenheten att genom att få lyssna på någon annans 

berättelse kan man foga in den i sin egen erfarenhet och använda den när man hamnar i liknande 

situationer. 

 

4 Att lära sig ett nytt yrke – utgångspunkt – vad är det jag inte vet? 
Utbildningen till yrkeslärare handlar om att lära sig ett nytt yrke, lärare, men samtidigt behålla den 

yrkeskunskap man bär med sig in i utbildningen. Yrkeskunskapen som studenterna tar med in 

utbildningen är deras ämneskunskap och i yrkeslärarprogrammet ska man lära sig bli lärare. Hur gör 

man för att dels lära ut, dels lära in ett yrkeskunnande i en professionsutbildning? 9. Det finns inget 

enkelt svar på den frågan men ju längre jag har arbetat med yrkeslärarprogrammet desto mer 

förstärks den där känslan som jag fick efter att ha lyssnat på Bo Göranzon första gången, att 

dialogseminariemetodens arbetssätt med berättelser som en bärande del är nödvändiga för att på 

olika sätt synliggöra och utbyta erfarenheter om och kanske till och med lära ut yrkeskunnande. I 

fallstudien satte jag ord på förnimmelsen av hur dialogseminariemetoden ger yrkeskunnandet en 

chans att traderas under utbildningen. I magisterarbetet är mitt syfte att ytterligare utveckla denna 

förnimmelse genom att fördjupa resonemanget genom litteraturen, knyta an mer till min egen 

erfarenhet och genom ytterligare ett par exempel visa hur vi genom utbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning använder delar av dialogseminariemetoden för att tradera 

yrkeskunnande. I yrkeslärarutbildningen arbetar vi med dialogseminariemetoden också i andra delar 

av programmet men jag har valt att begränsa mig till den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) då 

man där arbetar med yrkeslärarens yrkeskunnande i praktiken, i mötet med elever. 

 

I yrkeslärarprogrammet, framför allt i momentet vfu som omfattar 30 hp och som vi på min 

avdelning ansvarar för har vi medvetet använt olika delar av dialogseminariemetoden i olika kurser. I 

vfu:n i utbildningens andra kurs Yrkesläraren och eleven är det fokus på reflektion och studenten 

uppmanas att göra dagliga anteckningar om vad som sker i skolvardagen och sedan i de tre 

loggboksinlägg som skrivs under vfu-perioden utgå från sina dagliga noteringar och reflektera kring 

                                                           
8 Åberg, kritiskt seminarium vid Linnéuniversitetet 2012-11-26. Sven Åberg är lutenist och lärare på Kungliga 

musikhögskolan i Stockholm. Han har genomfört två forskningsprojekt där musikhögskolelärares 
yrkeskunnande har fångats med hjälp av dialogseminariemetoden. 

9
 En annan fråga är om man kan lära ut yrkeskunnande. Jag väljer ändå att i det här sammanhanget använda 

detta begrepp då själva traderandet av yrkeskunnande på något sätt innebär ett överförande av kunskap eller 
med andra ord att i någon form lära ut. 
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ett kursmål 10 och andra frågor som hur man upplever att lärare kommunicerar med elever och vad 

man upplever att en lärare gör och måste göra. I vfu:n i den tredje kursen Yrkeslärande, 

kunskapsutveckling och specialpedagogik handlar det egentligen om ett metakunnande om själva 

metoden. Med metakunnande menar jag att studenterna läser Maria Hammaréns bok Skrivande - en 

metod för reflektion där hon visar hur man genom dialogseminariemetodens tillvägagångssätt kan 

sätta ord på sin erfarenhet. Boken berör också frågor som ”skriva det inte visste att du visste” 11 och 

kan bli en slags bekräftelse på och en idégivare till hur studenterna har använt/kan använda sitt 

loggboksskrivande i både den aktuella och den föregående kursen. I de båda loggboksinläggen i 

anslutning till nämnda bok uppmuntras studenterna att dels skriva om ett exempel där deras 

yrkeskunnande sattes på prov, dels beskriva en situation där man känner sig nöjd med hur man 

utövat läraryrket under vfu-perioden. Här är förhoppningen att få tillgång till exempel med inslag av 

dilemman och att av de goda exemplen skapa en dialog kring hur man kan lära sig av såväl 

misslyckanden som av situationer då man känner sig nöjd med sitt yrkesutövande. I seminariet som 

följer efter denna vfu-period får studenterna läsa upp ett av sina båda logginlägg och sedan för vi i 

mentorsgruppen en dialog kring de upplästa texterna. I linje med dialogseminariemetodens ingång så 

kanske man bara skulle utgått från de exempel där yrkeskunnandet satts på prov, men det skulle 

troligtvis bli alltför mycket ett bekräftande av hur man av tradition lär sig ett yrke, nämligen genom 

misslyckanden12. Vi vill visa på att man också genom de lyckade situationerna kan utvecklas i sitt 

yrkeskunnande. I vfu:n i utbildningens fjärde kurs Yrkesunnande och yrkesdidaktik för skola och 

arbete återkommer logginläggen i samband med vfu-perioden och här genomför vi ett mer 

traditionellt dialogseminarium som avslutning. Studenterna läser texter ur boken Dialoger – om 

yrkeskunnande och teknologi13 och knyter an sitt yrkeskunnande till texterna. Även här används 

loggboksskrivande och i princip fungerar loggen som en slags marginalanteckningar till studenternas 

egen erfarenhet. Loggen blir sedan utgångspunkt för texten som skrivs till dialogseminariet. Som 

avslutning i utbildningens femte kurs Att bedöma och värdera yrkeskunskap, som i skrivande stund 

ges för första gången skrivs åter logginlägg i anslutning till boken Dialoger – om yrkeskunnande och 

teknologi 14 men något dialogseminarium genomförs inte utan istället ett seminarium vars syfte är att 

synliggöra vfu:n som helhet och de enskilda studenternas utveckling till lärare. I kurs sex, 

utbildningens avslutande kurs förekommer ingen vfu och därför kommer jag inte att som nämnts 

                                                           
10

 Kursmålet lyder: ”Den studerande ska kunna visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i 
undervisning samt beakta digitala miljöers roll för den pedagogiska verksamheten” 
11

 Hammarén, 2005, s. 14 
12

 I samtal i seminarier med yrkeslärare är ett återkommande tema att eleverna lär sig yrket genom 
misslyckande och att det är bra om dessa misstag sker i skolan istället för ute i branschen 
13

 Tillberg, vi har dock planer på att byta ut denna bok så att studenterna istället får koncentrera sig på den i 
programmets avslutande kurs. 
14

 Ibid 
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nedan fördjupa resonemanget kring de tre dialogseminarier som förekommer i anslutning till det 

projektarbete/större arbete som studenterna skriver. 

 

Tidigare använde vi i yrkeslärarprogrammet dialogseminariemetoden för områdena yrkesidentitet 

yrkeskunnande och yrkesdidaktik under den andra hälften av utbildningen. Nu har vi låtit 

dialogseminariemetoden få vara en viktig del av vfu:n då detta moment handlar om yrkeskunnande. 

Jag väljer i den här texten att inte fördjupa resonemanget kring hur dialogseminariemetoden 

används i de delar som inte är vfu.  I min yrkesroll som mentor följer man en grupp studenter under 

hela deras utbildning och vid de tillfällen som jag har haft möjlighet att uppleva dialogseminarier har 

det skett något i gruppen. I fallstudien inom ramen för magisterutbildningen i Yrkeskunnande och 

professionsutveckling frågade jag mig: Är det så att man genom dialogseminariemetoden lyckas 

tradera yrkeskunnande? ”Faktakunskap kan mätas, med enkäter och enkla skolprov. Erfarenhet och 

insikt undflyr vägning och mätning”15. Yrkeskunnande oavsett om man är lärare eller 

byggnadsarbetare bygger på insikt och erfarenhet. Man får ändå vara försiktig då man inte kan sätta 

likhetstecken mellan erfarenhet och insikt. Kan det till och med vara så att ”oreflekterad upplevelse 

leder till immunitet mot erfarenhet”16 ? Dialogseminarier kan användas för att reflektera över 

erfarenhet. I dialogseminarier med yrkesverksamma erfarna ingenjörer kan man se att: ”Det finns 

resultat att visa upp, resultat från användning av dialogseminarierna som är allmängiltiga (... ) Kort 

sagt en människa säkrare i sin yrkesroll”17. Deltagarna i Göran Backlunds dialogseminarier beskriver 

hur de har utvecklats i sin yrkesroll: Det egna yrkeskunnandet har befästs, man har fått nya insikter 

eller aha-upplevelser som en deltagare uttrycker det, kunskapssynen har breddats och man har 

kommit underfund med att kompetensutveckling inte bara handlar om att läsa kurser. I 

yrkesvardagen har man vågat börja tillämpa reflektion, skrivande och dialog och man känner sig 

säkrare i yrkesrollen18. I de dialogseminarier jag har genomfört har jag inte tagit chansen att låta 

studenterna beskriva hur de kände att de hade utvecklats i sin lärarroll efter de båda 

dialogseminarierna, men jag ser resultaten av utvecklingen i yrkesrollen som ingenjör talar för att 

dialogseminarier kan användas för att lära sig hur man genom reflektion skapar nya insikter i 

yrkesvardagen. 

 

En av förgrundsgestalterna inom dialogseminariemetoden, Maria Hammarén har visat på vikten av 

dialog för att utvecklas i sitt yrke: ”Att utveckla yrkeskunnande är att låta sin begreppsbildning 

påverkas inom ramen för ett yrke och i dialog med alla de inflytelserika exempel på praktiskt 
                                                           
15

 Backlund, 2006, s. 181 
16

 Ibid, s. 187 
17

 Ibid s. 182 
18

 Ibid s. 187 
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omdöme som knyter ord till handling. Det som måste till är reflektion” 19 Nedanstående logginlägg är 

skrivet av en student utifrån läsningen av ett utdraget ”Hur man lär sig en praktik?” ur Sven Åbergs 

Spelrum – om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik och ska fungera som 

ett exempel på hur man genom dialogen utvecklas i sitt yrke och låter sin begreppsbildning utvecklas, 

men samtidigt hur man måste vara försiktig då man inte delar sin referensram med eleverna. 

”Man får ju vara som en dålig förälder för er” var ett uttryck som jag slängde ut till mina elever 
efter en jobbig dag av ouppmärksamhet och dåligt lyssnande. Jag tänkte inte alls på det då men 
fick veta efter en stund av en elev att detta uttryck kunde tolkas på ett lite annorlunda sätt än 
vad jag själv menade med det. 
     Efter lite munhuggeri och förklarande (tyvärr inför de andra eleverna) så ber jag eleven att 
komma med in på mitt kontor så att vi kan reda ut det här. När vi sätter oss ned och han får 
berätta sin version av hur han uppfattar vad jag sagt så förstår jag hur eleven tolkat det. Jag 
förklarar för honom att detta är ett uttryck som man/jag använder ibland. Jag förklarar också 
innebörden av vad jag menade med detta. ”Att vara en dålig förälder för någon” menar jag är 
att man får passa upp runt personen i fråga. Man får kolla så att eleven verkligen gör det som 
ska göras och inget annat. Precis som en förälder. Att just ordet ”dålig” är med i uttrycket kan 
kanske tolkas som att man har ”dåliga föräldrar”. Men enligt min mening har det absolut inget 
med det att göra. 
     Efter att ha rett ut allting och vi sedan tar i hand så funderar man på varför det blev så här 
och hur viktigt det är att mottagaren av budskapet verkligen förstår vad man menar. Att denna 
elev har en utländsk härkomst kan eventuellt också ha en betydelse genom att han aldrig hade 
hört uttrycket förr. Även om mitt uttryck inte kanske kan kallas en metafor så är det lika viktigt 
att mottagaren förstår vad budskapsgivaren vill förmedla och inte var han ordagrant har sagt.  
     ”Om metaforen inte får någon återklang i elevens sinne blir det lätt pinsamt, det sprider sig 
en känsla av bristande samförstånd som man får kämpa för att återupprätta. Att några sådana 
situationer uppstår är ofrånkomligt, men undervisningen har svårt att bära alltför många 
»felstudsar« .” (Åberg 2008, s. 39)

20
 

Orden får lärarstudenten i ovanstående exempel att agera och senare skriva reflekterande om i 

anslutning till sitt handlande. Studenten går kanske inte riktigt i dialog med sitt exempel men visar 

hur han blir inspirerad av Åberg, hur han anstränger sig för att återupprätta samförståndet och lär sig 

av sitt uttryck. Jag skulle också vilja påstå att studenten använder fronesis, sin praktiska klokhet, det 

vill säga att han i situationen gör en avvägning om hur man lämpligtvis ska agera i en situation som 

denna21. Det går med andra ord inte heller att komma förbi Aristoteles uppdelning av kunskap när 

man diskuterar hur man lär sig ett yrke: episteme (vetande), techne (kunnande) och fronesis 

(klokhet)22. I lärarens yrkeskunnande kan episteme vara kunskap i det ämne man undervisar i och om 

pedagogik, ”kunskap om lärararbetet”23. I princip tänker jag mig att man kan ha denna kunskap utan 

att ha varit verksam som lärare. Det är kunskap du kan läsa dig till i böcker. Frågan är vad episteme-

kunskap i ämnet innebär för en yrkeslärare, kanske är det de delar du kan läsa dig till om ett yrke 

men det fördjupas inte inom ramen för det här arbetet. Vidare ingår techne och fronesis i 

                                                           
19

 Hammarén 2002, s. 338 
20

 Studentens citat är hämtat från Åberg, 2008, s. 39 
21

 Gustafsson i Gustavsson 2004 s. 205 
22

 Gustavsson, 2004, s.8 
23

 Gustafsson i Gustavsson, 2004, s. 205 
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yrkeskunnandet som lärare men mer som en ”kunskap i lärararbetet”24. Techne kan enligt Gustafsson 

knytas till lärarens huvudsakliga uppgift nämligen att skapa en verksamhet där eleverna lär sig.   

 

Att våga eller jag skulle vilja säga ta för vana att använda reflektion, skrivande och dialog för att 

känna sig säkrare i yrkesrollen är något vi har tagit fasta på i momentet vfu i yrkeslärarprogrammet. I 

de genomförda dialogseminarierna i yrkeslärarprogrammet har det blivit tillfällen rika på exempel 

där det praktiska omdömet har satts i fokus. Seminarierna har förberetts genom att studenter har 

satt ord på erfarenheter i såväl logginlägg som i texter skrivna för dialogseminarier det vill säga orden 

har knutits till handling. I seminariet har de sedan fått läsa ett logginlägg högt och de andra 

studenterna har fått möjlighet att dela deras erfarenhet av både lyckat och inte så lyckat 

yrkeskunnande för yrkeslärare. 

 

5 Material och val av exempel 
Det huvudsakliga material kommer ifrån två dialogseminarier i yrkeslärarutbildningen som 

genomfördes med två månaders mellanrum. Femton studenter skrev varsin text till de båda 

tillfällena och det finns tjugonio studenttexter25. Vid de båda dialogseminarierna, skrev jag 

idéprotokoll och det finns således även två idéprotokoll att hämta material ifrån. Hur gör man då för 

att söka efter och välja exempel? Ska man välja dem där diskussionen fördjupades med 

kunskapsteoretiska resonemang redan under seminariet dvs. sådant som engagerade 

seminarieledarna? Det ligger i dialogseminariemetodens demokratiska natur att de som leder 

seminarierna inte har tolkningsföreträde och därför bör det inte bara vara seminarieledarens 

engagemang som är utgångspunkten för urvalet. Ska man då välja sådana exempel som engagerade 

deltagarna? Studentgruppen som deltog i de båda dialogseminarinarier som används som 

huvudsakligt underlag för min fallstudie diskuterade gärna och mycket så deras engagemang i 

diskussionen känns inte som den enda vägen att gå i urvalet. De mest torra frågeställningar kunde 

under utbildningstiden få studenterna att ivrigt diskutera och ifrågasätta. Jag har läst såväl 

deltagarnas texter som idéprotokollen ett flertal gånger och några exempel sticker ut. Mitt urval 

bygger på lika delar av studenternas engagemang och mitt eget urval med en möjlig övervikt på 

studenternas engagemang då det är deras yrkeunnande som yrkeslärare som ska traderas i 

utbildningen. När jag hade gjort ett urval av exempel stämde jag av med exempelförfattarna om jag 

                                                           
24

 Ibid, s. 205 
25

 En student har ännu inte lämnat in sin text till det andra seminariet och därför finns det bara tjugonio och 
inte trettio texter. 
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fick använda deras texter och fick bifall från samtliga. Någon ville också läsa det färdiga 

magisterarbetet. 

 

Min hypotes är att de utvalda exemplen representerade något unikt, något vi inte tidigare så mycket 

hade diskuterat under seminarier, examinationer och lektionsbesök under utbildningens gång. De 

skilde sig också från vilka utgångspunkter vi brukade ha för våra diskussioner i utbildningen. I många 

sammanhang i yrkeslärarprogrammet är det studenternas erfarenhet av arbetslivet i allmänhet som 

ger diskussionen en annan infallsvinkel än i lärarutbildning som till största delen består av studenter 

med inte så lång arbetslivserfarenhet. Kursinnehållet och den litteratur som där ingår utgör grunden. 

I dialogseminariemetoden är det istället studenternas egna exempel på yrkesutövning som är 

utgångspunkten. Jag tror också nu när jag läser min fallstudie i samband med att jag påbörjar 

skrivandet av mitt magisterarbete att det är dialogseminariemetoden i sig själv som hjälper till att 

lyfta fram de exempel som sticker ut. Hur kan den då göra det? Det handlar nog om att man väljer ut 

de exempel som studenterna har varit angelägna om att dela med varandra. 

 

Materialet till fallstudien valdes ut på ett systematiskt sätt som beskrivs ovan. I magisterarbetet har 

jag haft fördel av att kunna använda fallstudiens resultat som en utgångspunkt för valet av ytterligare 

exempel. Reflektionsförmåga är inte huvudinriktningen i det här magisterarbetet och därför har jag 

bara använt exemplet ”Att vara som en dålig förälder för er” som ett verktyg för att visa hur vi 

arbetar med att öva på reflektion. Jag har i den kommande exempelredovisningen gjort ett tillägg av 

ett exempel där det i fallstudieredovisningen fanns luckor det vill säga att ge exempel på situationer 

där man som yrkesperson inte lyckades. 

 

 

 

6 Exempelredovisning 
I det följande avsnittet följer det som man i en mer traditionell akademisk text kallar resultat. I denna 

essä i ämnet yrkeskunnande och teknologi utgår resultatredovisningen från exempel som 

underbygger min hypotes om att yrkeskunnande kan traderas med hjälp av dialogseminariemetoden. 

Det första exemplet om fusklappen som metod är ett exempel på hur dialogseminariemetoden 

genom sitt reflekterande förhållningssätt lyfter upp en undervisningsmetod som de blivande 

yrkeslärarna har nytta av i sin vardag. Det andra exemplet handlar om ensamheten i läraryrket, 

speciellt vid tiden då man går från ett yrke till ett annat och om behov av att ha någon att föra dialog 
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med. Det tredje och avslutande exemplet berör erfarenheten av att möta andra människor i sitt 

ursprungsyrke och hur denna kunskap kan traderas till läraryrket. 

 

6.1 Fusklappen som metod 
Det hade äntligen blivit dags för att genomföra det första av två dialogseminarier i mentorsgruppen. 

Innehållet i den korta text om fusklappar som metod skriven av en av de studenter med akademiska 

studier i bagaget upplevdes som banalt av mig som läsare vid första genomläsningen. Alla som läser 

det kommande exemplet om fusklappar har med största sannolikhet erfarenhet av fusk, om inte 

annat så har det nog funnits en lapp i fickan eller en glosa skriven i handen som vid provtillfället 

aldrig kom till användning. Skillnaden mot det här exemplet är att den här studenten har tagit sin 

egen erfarenhet av ”fusklappar” i såväl den egna skolgången som på ett medvetet sätt i arbetslivet 

och använt i sin lärargärning. Ska man i en verksamhet på ett lärosäte lyfta metoder som uppmanar 

elever att fuska? 

Under min tid som elev i grundskolan hade jag alltid svårt med att göra skriftliga prov. Jag lärde 
mig väldigt sent att skriva anteckningar när jag läste skolböcker och förberedde mig inför 
proven. Det resulterade i att jag kunde sitta, läsa och svettas i flera dagar utan att komma ihåg 
vad jag hade läst.  
     I högstadiet kom jag på den fantastiska idén att skriva fusklappar som jag planerade att 
använda på provtillfällena. Jag la ner mycket tid på att läsa, anteckna och omformulera texten 
så att fusklappen skulle vara effektiv. Men lapparna användes aldrig för när jag kom till proven 
kom jag ihåg allt jag hade skrivit på lapparna.  
     Samma har jag gjort när jag har förberedd viktiga redovisningar, säljmöte eller undervisning. 
Så varför är det tabu att använda fusklappar?  
     Att göra ett skriftligt prov passar kanske inte alla och många har säkert svårt med att planera 
sin tid och förbereda sig. Det kan handla om att läsa litteraturen och hitta det viktiga i texten. 
Utifrån min egen erfarenhet ville jag pröva en ny metod när jag hade ett skriftligt prov i 
mediekommunikation.  
     Jag sa till mina elever att de fick ta med sig fusklappar till provet. Målet var att de skulle lära 
sig att hitta det viktiga i texten och de fick sedan lämna in provet samt fusklappen. Jag använde 
sedan båda delarna när jag bedömde provet.  
     Eleverna blev mycket förvånade över att de fick använda fusklappar men tog det väldigt 
positivt. Jag hade en genomgång veckan efter provet och frågade klassen vad de tyckte om 
metoden. Många kände att stressen försvann och att de läste därför texten mer avslappnad. 
Jag vill gärna tro att det resulterar i att eleverna har lättare med att komma ihåg det de läser 
och det är väl meningen med att låta elever göra ett skriftligt prov. 

Allas texter skulle inte läsas upp vid det här tillfället men jag som idéprotokollförare och ordföranden 

valde ändå att låta den här studenten läsa sin text om fusklappen som metod. De övriga deltagarna 

blev påminda om när de som elever hade använt liknande metoder för att lära sig ett innehåll till ett 

prov. Exempelvis nämnde en student hur han skrev symboler som fick honom att tänka på olika 

aspekter i det innehåll han skulle lära sig till ett prov.  
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Alla deltagare blev också ivriga att prova metoden med fusklappar i sina egna undervisningsgrupper 

och när vi träffades igen för ett uppföljande dialogseminarium så hade mer än halva gruppen testat 

metoden i en för dem modifierad form anpassad till deras respektive elever. 

Man måste ändå vara försiktig med tips. Jag skulle vilja knyta fusklappstipset till min erfarenhet av att 

som kollega vara mentor till nyanställda lärare i grundskolan. Läraren som jag delade 

klassföreståndarskap med var obehörig och nyanställd och jag var därför mentor för henne. Det 

fungerade väl för mig att ge henne tips på hur hon kunde hantera olika situationer i lärarvardagen, 

speciellt i de fall det gällde de elever som vi båda undervisade fast i vitt skilda ämnen, tyska/svenska 

för min del och hemkunskap för kollegan. Vi följde upp och diskuterade hur olika tips fungerade och 

jag kunde även se hur hon agerade när vi tillsammans träffade den klass vi delade. Jag var också som 

nyanställd grundskollärare själv lyckligt lottad att ha en mentor. Hon var en oerhört skicklig 

språklärare som gav mig idéer som jag gärna använde i min egen undervisning men med inte så 

lyckat resultat, kanske för att dessa tips var för avancerade och här ligger också en del i problemet 

med att ge tips26 till andra lärare. De måste ges i ett sammanhang och vara en del av på en lagom 

nivå för den som får tipset.  

Hade jag som mentor på ett lektionsbesök frågat studenten som skrev om fusklappen som metod om 

hur man pratar om studieteknik t.ex. hur man läser på inför ett prov så är jag inte säker på att jag fått 

så många konkreta exempel. Att istället låta ett konkret exempel, här med fusklappar, få bilda fond 

för diskussionen blev ett sätt att gå runt problemet, med att förklara hur man kan gå tillväga för att 

läsa på inför ett prov, ett kringgående. Kanske hade man också riskerat att förstora problemet såsom 

Sven Åberg beskriver sånglärarnas arbete att om man genom att fokusera på ett problem riskerar att 

förstora det. Istället för att sånglärarna säger att studenten inte ska spänna käken så finner de andra 

metoder som får studenten att fokusera på något annat, men lär sig genom detta att inte spänna 

käken27. I egenskap av mentor har jag också varit orolig för, om jag tar upp svårigheter med 

studieteknik och hur man läser på till prov till diskussion, att förstora problemet med att en del 

studenter under sina grundskole- och gymnasiestudier kanske inte hittade strategier för studieteknik. 

Exemplet med fusklapparna blev ett kringgående, något som satte ord på stenen i skon28. För att i ett 

exempel våga sätta ord på ett dilemma, krävs också att man känner sig trygg i en grupp, att man har 

mod att lämna ut sina misslyckanden. 

                                                           
26

 Jag väljer att använda ordet tips istället för till exempel råd. Ordet tips sänder signaler om att kanske mer 
höra hemma i reklamsammanhang och mitt syfte med att använda ordet är att tydliggöra att det inte är en del 
av lärarvardagen då tips ofta ges utan ett sammanhang. 
27

 Ibid, s. 25-26 
28

 Formuleringar som sten i skon, grundstötning och skav används ofta i dialogseminariemetoden som 
metaforer för misslyckanden i yrkeslivet, något som har fått yrkespersonen att fundera över vad man gör och 
kan i sitt yrke- 
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Jag tror att studenten som skrev texten om fusklappar ringade in ett dilemma, det där med skriftliga 

prov, hur man ska läsa på inför proven och få ett lyckat resultat. Han visade också i textens inledning 

att han sent under skolgången lärde sig hur man ska läsa på inför ett skriftligt prov. Många av 

deltagarna i seminariet kunde säkert identifiera sig med inledningen men några av dem hade kanske 

till skillnad från studenten som skrivit texten ingen hållbar metod att lära ut till eleverna. Exemplet 

med fusklapparna kan ses som ett slags kringgående både hos den som skriver fusklappar och i min 

egen undervisning som mentor29. 

Åberg skriver även om paradoxala fält och att yrkesskickligheten ligger i att kunna handskas med 

dessa:  ”En stor del av skickligheten hos en musiker/musiklärare ligger i att hantera (…) paradoxala 

fält. Ett paradoxalt fält är en spänning av motsatser som man måste lära sig hantera i handling.”30 Jag 

kan bara instämma i att också lärare i såväl grund- som gymnasieskola måste kunna hantera olika 

paradoxala fält.  

I Åbergs seminarier framkom att det inte alltid var underbarnen som blev de mest framstående 

musikerna utan de som hade fått kämpa för att verkligen hitta sin roll som musiker. Han kallar detta 

paradoxala fält för begåvning-mognad31. Jag skulle vilja applicera detta paradoxala fält om 

begåvning-mognad på fusklappsexemplet. Yrkeslärarna har i många fall inte varit de elever som har 

haft enklast för den faktabaserade kunskap som dominerade den svenska skolan under lång tid och 

de blir inte heller lärare i början av sin yrkesbana. De har haft många år på sig för att pröva olika 

vägar för att lära sig skilda saker. Precis som i fallet framstående musikerna som från början inte är 

underbarn inom sitt område finns inte begåvningen där från början men genom mognad och träget 

arbete inom sitt yrke så blir man framstående. I yrkeslärarprogrammet har det vid flera tillfällen varit 

studenter som har givit uttryck för att de alltid har velat bli lärare. 

Fusklappen som metod är ett exempel på en sådan metod som genom reflekterad erfarenhet kom 

upp i dagen. Dialogseminariet fungerade som ett medel för att synliggöra denna metod som hade sin 

grund i studentens erfarenhet som elev men som i bearbetad form kunde användas av andra lärare i 

mötet med elever. 

 

 

                                                           
29

 Åberg, 2008,  s. 25-26  
30

 Ibid, s. 81 
31

 Ibid, s. 107 
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6.2 Ensam i klassrummet 
Många seminarier under yrkeslärarlärarprogrammet handlar om vad man gör i läraryrket men berör 

inte så ofta vägen från ett yrke till ett annat. Alla studenter har ett yrke med sig in i utbildningen och 

lärande till det yrke har ofta karaktären av mästare-lärling. Bristen på introduktion i läraryrket, att 

man känner sig som en bluff ensam där i klassrummet och vad som händer med lärarjobbet när man 

påbörjar en lärarutbildning var det som brände till i följande exempel:  

Varför kan inte lärare behandla oss som människor?” frågar en av eleverna i texten av Mc 
Court

32
. Jag blev lite sorgsen samtidigt som jag småskrattade lite för mig själv. Jag tror detta var 

en av de första sakerna jag reflekterade över när jag för nu två och ett halvt år sedan började 
min lärarkarriär. Nej, förresten, jag skulle inte vilja säga ”reflekterade över”, mer ”slog mig”. 
Och sen reflekterade jag inte över det mer, just då. Utan det har ju kommit smygande 
efterhand, de där tankarna man hade i början; Va!? Ska det vara så här?! Som blev; Jaha, är det 
så HÄR!? Som blev; Jamen, så ÄR det. Som blev; Nu så är det så att så här har vi det! Ja, man 
vande sig liksom.  

Det är ju när man börjar läsa till lärare som de här tankarna kommer igen. Det blir liksom; men 
jag hade ju inte så fel, fasen, jag tänkte väl det. Jamen, det är väl klart! Jag hade faktiskt rätt!! 

Vi ska behandla eleverna som människor. Varför är det så svårt, då? Varför är så många lärare 
trötta på sina jobb? 

….. 

Detta dilemma måste ju ligga i lärarens yrkesskicklighet att lösa! Att behandla elever som 
människor, får dem att uppföra sig som människor. Därför är trötta, ovilliga, ogenerösa lärare 
som vill ha ständigt sommarlov ett hot mot samhället. 

Jag känner mig alltid otillräcklig och precis som Mc Court skriver, att jag seglar under falsk flagg 
som lärare. Jag är en bluff!! Som person är jag inte speciellt organiserad och jag tänker att 
lärare måste vara organiserade. Bara jag blir organiserad, så kommer jag bli en bättre lärare. 
Jag vill och jag kämpar och jag tror jag kommer att lyckas. Vissa dagar. Vissa dagar tror jag inte 
alls. Nej, det är kört för mig! Men ok, jag vill inte ha ett ständigt sommarlov, det kanske inte är 
kört ändå… 

I seminariet var det flera studenter som bekräftade den ovanstående texten, om ensamheten i 

läraryrket, att man i början inte fick den hjälp man så väl behövde och om de oengagerade lärarna 

som längtade efter sommarlov. Att också känna sig som en bluff där man står ensam i klassrummet 

var en återkommande kommentar från deltagarna. Det behövs ett yrkeskunnande som man i ett 

inledande skede av sin lärarbanan inte känner att man har.  

Den inre bilden är en ”metafor för yrkeskunnande i en speciell mening” 33. ”Meteorologen gör sig en 

inre bild av de för dagen rådande skeendena eller processerna i atmosfären. Det är denna inre bild 

som gör meteorologerna i stånd att bedöma väderutvecklingen och göra förutsägelser” 34. Denna inre 
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bild, yrkeskunnandet har man inte till en början i läraryrket, men studenterna har haft den i det yrke 

de bär med sig till läraryrket till exempel har man ett mästarbrev som frisör eller så har man arbetat 

på gourmetkrog som kock. ”Den inre väderbilden är på en gång individuell och kollektiv. Varje enskild 

meteorolog (lärare) bygger upp sin bild av det aktuella vädret (klassrummet), men när han arbetar 

följer han en yrkestradition för hur man tillgodogör sig information om vädret (eleverna i 

klassrummet?)” 35. Parenteserna är mina tillägg i citatet. Det handlar om att gå från att vara mästare i 

sitt gamla yrke till att åter bli lärling som lärare men utan att ha en mästare att lära av. 

Hur tillgodogör man sig yrkeskunnande enligt lärarnas yrkestradition t.ex. information om vad de 

elever som finns i ens klassrum kan? Om det då dessutom är så som flera studenter bekräftade också 

att de det fanns trötta och inte så generösa lärare också på deras skolor så är de personer som skulle 

kunna vara mästare inte den goda förebild de skulle behöva vara och delger till exempel inte heller 

sina yngre elever hur man ser en elevs kunskaper i olika situationer. Man kan fundera över vad det är 

som har gjort lärarna trötta: Är det samhällets krav och den negativa bild av skolan som ständigt 

målas upp i media som har en del i detta? Bara denna fråga är nog en helt egen uppsats och jag 

använder det bara som en del av diskussionen för att helheten ska förstås och jag väljer därför att 

inte fördjupa det inom ramen för det här magisterarbetet. Jag vill i sammanhanget peka på att också 

Hammarén uppmärksammar detta. Åter har jag i det kommande en direkt dialog med litteraturen 

genom att spränga in mina kommentarer i parenteser i citatet: ”Erfarenheter i sig är ingen garanti för 

gott omdöme” (lärarna som ger uttryck för hur de räknar ner inför sommarlovet) ” – klichéer och 

stelnade perspektiv uppstår när gamla erfarenheter lägger sig i vägen för nya” (läraryrket har av 

tradition varit ett ensamarbete och dessa lärare tänker att de fick klara sig själva när de började 

arbeta som lärare). ”Erfarenheter är ett råmaterial och inflödet kan strypas” (kanske har man inte 

haft möjlighet för dialog då läraryrket tidigare var mycket av ett ensamyrke). ”En praxis kan också 

vara dåligt utvecklad därför att en fortlöpande rationaliseringsprocess inskränkt kommunikationen 

till informationshantering” 36. I den sista delen av citatet ligger nog tyvärr nyckeln till en del av 

problemet, de ständiga besparingskrav som finns i skolan och hur läraren får alltfler sysslor förutom 

den vanliga undervisningen. De trötta lärarna är också ett exempel på att bara för att man har varit i 

ett yrke länge så betyder inte det att man är en skicklig yrkesutövare. 

I resonemanget kring exemplet med fusklappen som metod tog jag upp en diskussion kring Sven 

Åbergs identifierande av ett antal paradoxala fält 37 för pedagogernas yrkesutövning. Även Britt-

Marie Gustafsson tar upp den här typen av spänningsfält som finns i lärares vardag och hon kallar 
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dem för val/dilemman och knyter dem till fronesis, praktisk klokhet. Ett sådant dilemma är det 

individuella- det kollektiva38. I klassrummet står läraren ensam med besluten medan hon/han i andra 

situationer har elever, kollegor och föräldrar med som viktiga medaktörer i besluten. För yrkeslärarna 

finns även branschen med som en inte oviktig aktör i det kollektiva beslutsfattandet. 

Hur ska man då i sin ensamhet i klassrummet som lärare lära sig bli en mästare och en del av det 

kunnande som förenar lärare och som Ludvik Fleck kallar tankestil? ”Kunnandet inom ett 

vetenskapsfält bärs upp av en grupp människor som anammat samma tankestil, ’ett tankekollektiv’ 

39. En tankestil är mer än ”summan av de individuella prestationerna i ett tankekollektiv” 40.  

Deltagarna i mentorsgruppen/den aktuella seminariegruppen tillhör med stor sannolikhet olika 

tankekollektiv och genom dialogseminariemetoden och de olika möten som skett under utbildningen 

blir det en rörelse av tankar mellan de olika kollektiven. En tankestil består av såväl vetande, 

kunnande, normer som moral. Tankestilen råder inom ett tankekollektiv och utvecklas genom sociala 

aktiviteter. Hur blir man då en del av en tankekollektiv? Det tar lång tid, man behöver praktiska 

exempel och utgångspunkten kan gärna vara en mästare-lärling-situation. Studenterna får sina 

praktiska exempel dels genom sitt arbete som yrkeslärare, dels genom den handledda praktiken 

(vfu). I gruppen turas man om att fungera som en mästare för varandra beroende de skilda 

erfarenheter som de olika deltagarna bär med sig för att kanske sedan bli ett slags kollektiv mästare 

men mer om detta senare. Med detta i bakhuvudet, tror jag, att det är av stor vikt att en 

dialogseminarieserie pågår under en längre tid, att deltagarna delar med sig av sina praktiska 

exempel från yrkeslivet och att det finns såväl mer erfarna deltagare som nybörjare. För studenterna 

i den aktuella gruppen skedde de båda dialogseminarierna som jag har ett referera till under slutet av 

utbildningen men de hade som grupp följts åt under utbildningen och fungerat tillsammans i både 

seminarier och examinationer. Dialogen i seminariegruppen hade alltså pågått under ett och ett halvt 

år vid det aktuella tillfället och vi hade träffats vid sex tillfällen per kalenderår och varje tillfälle vartvå 

till tre heldagar med en kombination av föreläsningar och seminarier. 

Processen som innebär att man blir en del av ett tankekollektiv kallar Fleck för initiation41. Genom 

mötet med praktiska exempel som man får i ett dialogseminarium erhåller man tillträde till en värld 

som man inte riktigt hade tillgång till i början av sin lärargärning. Man ”fostras” också in i den 

solidaritet av normer som råder i läraryrket genom utbildningen och dialogseminarier. Man behöver 
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också göra sig själv till samtalspartner  42 för att på så sätt närma sig de oskrivna reglerna för ett 

dialogseminarium och för läraryrket. 

Von Essen43 använder Joseph Conrads bok Negern från Narcissus för att exemplifiera Ludvik Flecks 

tankar om tankekollektiv och tankestil. Studenterna träffar också på lärare som Donkin i Negern på 

Narciussus44 . Donkin är i nämnda bok en person som är medveten om sina rättigheter, men inte om 

skyldigheterna. Han har därmed en helt annan inställning till arbete än den som präglar Narcissus 

(båten där handlingen har sin utgångspunkt) övriga besättning.  I studentexemplet ovan beskrivs t.ex. 

lärartypen som vill ha ständigt sommarlov. Donkin får i boken inget genomslag för sina idéer. 

Tankekollektivet är för starkt och de yrkesverksamma med sin yrkesstolthet vill inte heller bryta sin 

solidaritetspraxis till kaptenen när Donkin vill strejka. I sammanhanget kan det också vara värt att 

nämna det som Bo Göranzon skriver i förordet till Det praktiska intellektet: ”Det väsentliga i 

yrkeskunnandet är något som i först hand tillhör yrkeskulturen (…). Det tar många år att fånga dessa 

kvalitéer som överförs i ett mästare-lärling-förhållande. Det kan inte läsas in eller läras ut genom 

metoder och föreskrifter”45. Allt kan inte heller rymmas inom ramen för en lärarutbildning. Genom 

dialogseminariemetoden kan man snabba på processen, att blir erfaren vilket Göran Backlund har 

visat på genom de program som han tillsammans med Jan Sjunnesson har utvecklat för nyanställda 

ingenjörer på Combitech46. 

Samtidigt måste man använda sitt kritiska förhållningssätt. Jag diskuterar inte fördelar och nackdelar 

med dialogseminariemetoden i den här essän utan lyfter fram de positiva följder som 

dialogseminariemetoden haft för traderandet av yrkeskunnande. Andra metoder och arbetssätt 

kompletterar nämnda metod i utbildningen. Oavsett område så finns det inget ”Konrads kalasklister” 

något som kan användas till såväl att få fötterna att sitta fast i taket så att man kan dansa där som att 

få en skrotbil att flyga47. Det finns inga universalmetoder som gör att man kan lyckas i alla 

sammanhang. Konrads kalasklister och andra universalmetoder tillhör fantasivärlden 48. 
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Innan vi går vidare till det tredje området, inom ramen för denna essä så är det kanske just att det 

inte finns några universalmetoder, som Konrads kalasklister att ta till för att lyckas i läraryrket och 

här ligger kanske också en orsak till varför jag är kritisk till tips, de är inte universella, vad som passar 

för mig i klassrummet kanske inte gör det för dig med en annan grupp av elever någon annanstans. I 

åtminstone ett avseende har den aktuella studentgruppen, yrkesverksamma inom ett område eller 

som lärare en erfarenhet som till viss del kan ses som en universalmetod eftersom den ger fördelar 

för lärarens möte med elever vilket vi ska se i nästa exempel. 

 

6.3 Kunder, elever och lärare 
Kundbemötande och att kunna hantera kunder är en central yrkeskunskap i många av studenternas 

ursprungsyrken. I andra studenters ursprungsyrken handlar det om att möta vårdtagare, barn och 

anhöriga. Jag kommer i den fortsatta beskrivningen använda ordet kunder men i bakhuvudet har jag 

ändå haft såväl vårdtagare, barn, anhöriga och andra som avnämare som yrkeslärarna haft kontakt 

med i sina ursprungsyrken. ”Yrkeskunnandet kan bara bedömas i relation till sättet att handla. Det är 

i sättet att handla den samlade kunskapen får sitt fulla uttryck” 49. I nedanstående exempel får vi följa 

hur den samlade kunskapen från make-upartistens och frisörens vardag tar sig uttryck i deras sätt att 

handla och visst är vi som kunder, vårdtagare och anhöriga oftast omedvetna om hur mycket 

kunskap det finns i sättet att bemöta/omhänderta. 

Att sminka någon betraktas av många som en ytlig handling, något som sällan värderas högt. 
Vad många misstar sig på är just den biten som handlar om ytlighet. Visst är det just ytan på 
kunden som påtagligt förändras men det är något mer som händer, något som inte är så lätt att 
se om man inte letar efter det. Men tittar man efter i kundens ögon och ser till dess hållning 
och jämför före och efter så kan man ofta se en stor skillnad. Att arbeta som Makeup Artist 
handlar nästan lika mycket om insidan som utsidan. Jag ska nu ta er med … till själva 
bröllopsdagen då bruden, den blivande svärmodern, modern, systerdottern och systern blev 
omhändertagna. 

….. 

När modern till slut tittade sig i spegeln var tårarna inte långt borta och hon var glad över att ha 
blivit omhändertagen istället för att gå hemma och bara vänta. 

Undertiden jag sminkat har jag sett systerdottern snegla på vad jag hållit på med och jag frågar 
hennes mor, på engelska, om hon godkänner att jag hör med hennes dotter om hon vill ha 
rouge och lite läppglans. Det fick jag och dottern ville väldigt gärna få lite rött på kinderna. Jag 
lyfter upp henne i stolen och tar hand om henne så som jag gjort med de andra. Det var inte 
meningen att jag skulle sminka brudens syster men efter att ha sett hur de andra blev frågar 
hon mig om jag möjligtvis har tid att också ta mig an henne. Jag har lärt mig att ta till extra tid 
då jag arbetar för att inte behöva känna mig stressad så det var bara för henne att hoppa upp i 
stolen hon med. 
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Det blev en lyckad arbetsdag och innan jag går hem kollar jag till bruden en sista gång för att se 
till att det ser bra ut men även för att hon ska känna sig speciell. Jag ger henne en stor kram 
och önskar henne lycka till och att hon ska njuta av dagen 

Septemberkunden 

Kunden vill ha en förändring hon har bild med sig det är artisten September. Nej inte den 
frisyren till hennes ansiktsform. Jag visar kunden att vi ska klippa fritt runt öronen och att hon 
har riktigt kort i nacken som jag själv har. Kunden ser förskräckt ut men jag vill inte ha det 
riktigt så kort på sidorna kan man kanske göra en längre variant. Bra precis vad jag ville att hon 
skulle säga skönt hon vill men vågar inte köra hela konceptet.  

…. 

Jag gjorde en förändring på kunden och den som inspirerade henne till en förändring var 
September men hon ville inte se ut som henne. Vilket jag på något sätt redan anade när hon 
visade mig bilden. Kunden gick ut med en page som hon kunde styla bakåt så hon fick en liten 
släng av september. Och lite ljusare än när hon kom hon var supernöjd och sa att det var precis 
så hon hade tänkt sig och att ingen har förstått vad hon menat innan konstigt eller hur? 

Kunden är lyckligt ovetande om att jag analyserat henne och under tiden metodiskt styrt henne 
in på något som jag tycker att hon klär i och som jag tror hon kommer att trivas med. Alla 
frågor som jag ställt gör att jag kan utesluta vissa saker och när hon visar mig vad hon tycker 
om kan jag därifrån plocka delar och sätta ihop till en frisyr som hon trivs med. Att få en ny 
kund är alltid en utmaning att försöka förstå och hitta något som kunden känner sig nöjd med. 
Att lyssna på kunden och läsa kundens önskemål är något som man lär sig med åren och viktigt 
i vårt yrke vilket gör att man får nöjdare kunder 

Hur kan kunskaperna om kundbemötande som finns mer eller mindre omfattande i princip alla 

studenters ursprungsyrke föras över till elevbemötande? Kvaliteten på det arbete man har utfört i 

sitt ursprungsyrke beror nog också på omsorgen man har ägnat åt det. Denna omsorg tar sig uttryck i 

det första exemplet med brudsminkning genom att det blev tydligt att det handlar om att se alla i 

den grupp av människor man ska omhänderta, hur systerdottern också får bli fin som de andra, men 

att samtidigt få en tillåtelse från modern till detta agerande.  I läraryrket måste man också se vad de 

enskilda eleverna i gruppen behöver där och då, men samtidigt läsa av hur resterande eleverna i 

klassen reagerar på detta agerande. Kanske behöver man som i exemplet ovan med kommentaren 

på engelska göra en slags undanmanöver för att kunna agera på ett specifikt sätt mot en elev. I det 

andra exemplet med kunden som vill se ut som September handlar omsorgen om att lyssna och 

samtidigt styra in kunden på en lämplig bana både utifrån önskemål, vad hon/han säger och inte 

säger och samtidigt utifrån t.ex. ansiktsform och stil hitta en lämplig frisyr för att kunden ska bli nöjd 

och komma tillbaka. I läraryrket kan man exempelvis ha nytta av detta i samtal om formativ 

bedömning50 då elever har orimliga krav på sig själva utifrån sin förmåga. Annars kanske läraren 

frågar om hur eleven arbetar på lektionerna och så berättar man i utgångspunkt i betygskriterierna 

vad som krävs av eleven och att eleven kanske då ser lika förskräckt ut som septemberkunden och 

sedan får man kanske utifrån vad man som lärare tycker är rimligt. Här kommer dock en implikation 
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och det är att elever om de får de rätta förutsättningarna lyckas utöver det man som lärare trodde 

var rimligt, men här är just en sådan punkt där det finns något mer i mötet lärare-elev än 

yrkesperson-kund. 

De flesta av yrkeslärarna är uppskattade av sina elever. De är som vi har sett i de båda ovanstående 

exemplen från sina tidigare yrken vana vid att lyssna, läsa in kundens önskemål, omhänderta och 

inspirera.  Vikten av standardfraser i mötet med kunder, vårdtagare och barn togs upp i seminariet. I 

seminariet pratade vi inte om vilka dessa fraser är bara att man lär sig sådana med erfarenheten. De 

kan som någon sa vara bra att ha till de dagar man är ur gängorna. Oerfarna lärare har oftast inte 

dessa standardfraser att ta till i mötet med elever. Kundkontakten handlar till övervägande delen om 

förtroende. Man förmedlar genom sitt sätt att handla och möta kunderna att här finns en person 

med yrkeskunnande.  

”Varje yrkesgrupp och varje arbetssituation är unik”51, skriver Bo Göranzon, men påpekar att Perby 

visar vikten av att ”respektera det som är kärnan i en yrkesgrupps bedömningsförmåga” 52 och här 

tror jag också att det finns något unikt hos lärare. Kundbemötande är en oerhört viktig förkunskap 

som yrkeslärarna har men samtidigt som finns det precis som jag nämnde ovan något mer i 

relationen lärare-elev. Utifrån mitt perspektiv som lärare, tycker jag att det finns något mer men 

andra yrkeskategorier kanske inte instämmer. Jag ska försöka att ytterligare sätta ord på vad detta 

mer är. I de olika yrken som studenterna representerar ska de lyssna, omhänderta och inspirera 

kunder men i mötet med elever ska det också ske ett kunskapsutbyte, en tradering av yrkeskunnande 

mellan lärare och elev precis som det gör mellan mentor-student mentorsgrupp-övriga studenter i 

yrkeslärarprogrammet. Det unika yrkeskunnandet för yrkelärare består av att lära ut såväl själva 

hantverket som att lära ut hur att kunna möta kunder. Här blir också lärarens sätt att agera i mötet 

med eleven en förebild för hur man kan hantera kunder. Även en del i mitt mentorskap i 

yrkeslärarprogrammet har stråk av detta. I mitt sätt att agera som lärare blir jag en 

förebild/inspiratör till hur man kan möta elever. Eleven ska inte bara som kunden inspireras, utan 

själv också lära sig hur man inspirerar. Är då läraren en förebild i avseenden som lyssnare och 

inspiratör så måste det underlätta. Eleven får lära sig ett regelverk för såväl själva hantverket som att 

möta kunden. Studenterna menade i seminariet att som nyutbildad i sitt urspungsyrke använde de 

regelverket och de standardfraser de hade lärt sig blint och kanske blir det likadant för de ungdomar 

som studenterna utbildar trots att många av deltagarna i seminariet gav uttryck för att många 

tonåringar tycker idag att de kan allt. De blir precis som sina lärare en gång frustrerade över att 

regelverket inte räcker till och de får tio olika svar från tio olika yrkesmänniskor från samma skrå när 
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de gör sin praktik. Man kan också fundera över vem av dessa tio som är en mästare.  Till viss del 

beror kanske de divergerande svaren på att yrkeskulturen och yrkeskunnandet blir befäst av att 

lärare rekryterar sina gamla elever för att bli lärare på yrkesprogrammen. Språk och kommunikation 

är en av nycklarna till yrkeskunnandet. Följande exempel får tydliggöra vikten av detta: En 

restauranglärare berättade i seminariet om en situation med en pepparstek som en gäst inte vara 

nöjd med och som åkte fram och tillbaka mellan kök och restaurang. Till slut fick läraren som då 

arbetade som kock gå ut till gästen och det visade sig att gästen hade missförstått vad medium är då 

man pratar om hur en köttbit är stekt. Samtidigt är det också så att eleverna och för den delen även 

lärarna och andra yrkeskategorier lär mer och mer sin yrkeskunskap för: ”Yrkeskunskap…en kunskap 

som används i praktiska situationer, för att lösa situationer man står inför”53.  

En av de allra viktigaste yrkeskunskaperna i läraryrket prövas och kommer till uttryck i mötet med 

eleverna.  Kjell S. Johannessen säger att yrkeskunnandet, det vill säga den kunskap som finns inom en 

specifik praxis kan delas upp i påstående-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, egentligen handlar 

det om hur kunskapen i yrket bildas. Bara genom att vara aktiv deltagare i olika skeenden i en praxis 

kan man erhålla färdighets- och förtrogenhetskunskap 54. ”Det är där (praxis, min anm.) 

begreppsbildningen sker: det vill säga kunskapen flätas samman med språkhandlingar till en väv som 

bildar en meningsram för möjligheterna att agera i varje enskild situation” 55. Johannessen menar 

vidare att påståendekunskapen (teorier, metoder och föreskrifter) är obrukbar utan den färdighet 

och förtrogenhet vi har fått genom att vara aktiva deltagare i en praxis. I min fallstudie hade jag en 

tanke om att mötet med elever/kunder till viss del är en påståendekunskap men det ställer jag mig 

nu kritisk till, snarare är det nog själva standardfraserna i mötet med kunden som är 

påståendekunskap. De fungerar som ett slags föreskrifter. Den del av mötet med eleverna som är 

påståendekunskap är nog snarare i form av teorier i didaktik och pedagogik, metoder i hur man kan 

agera i klassrumssituationen samt föreskrifter i form av skolans styrdokument. Genom att sedan 

delta i en praxis avsett om det är en frisersalong eller ett klassrum så utvecklas kunskap och begrepp 

som sedan kan användas i olika situationer i mötet med elever. Då varje praxis har sina specifika 

begrepp blir hanteringen av mötet med eleven/kunden en yrkeskunskap som är specifik för 

respektive yrke, en förtrogenhetskunskap. Johannessen har i sin modell lagt till omdömet. 

”Omdömet visar sig helt enkelt i förmågan att inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela 

med verklighetens mångfald och kontinuerliga förändring”56 Omdömet är kanske en av de ingångar 

som gör att yrkeslärarna lyckas så väl i mötet med eleverna. De har i sina tidigare yrken sett 
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verklighetens mångfald där den ena situationen inte är den andra lik och det är av stor vikt att 

samspela med denna mångfald för att möta kunder/vårdtagare/barn etc. De tidigare erfarenheterna 

av kundbemötande fungerar som analogier och dessa är i en praxis viktiga att pröva för att bli en 

reflekterande praktiker. I läraryrket finns det ytterligare dimensioner i mångfalden, mottagaren 

(eleven) ska lära sig ett yrke och det blir även en slags metakunskap då eleven också ska lära sig 

hantera kunder och eleven ska också av läraren bedömas och betygsättas hur väl hon/han lyckas i sitt 

yrkeskunnande. Bedömning har yrkeslärarna ibland erfarenhet av då de i sina ursprungsyrken har 

varit handledare för gymnasieelever som gör praktik/arbetsplatsförlagt lärarande (apl) inom ramen 

för sitt yrkesprogram. Maria Hammarén skriver att vi ska försöka minnas de viktiga exemplen, de som 

gjorde att vi ”etablerade våra begrepp”57. Förhoppningsvis kan exemplen brudsminkning och 

septemberkunden fungera som minnesbilder för hur man kan bemöta och omhänderta för de 

blivande yrkeslärarna i seminariegruppen. 

Göranzon58 menar att det krävs ett samarbete med filosofer för få perspektiv på yrkeskunskapen och 

där är jag helt enig med honom. Jag fascineras av historien om drömmen om det exakta språket och 

att det till stor del bygger på det som för mig är matematik från Raimundus Lullus Ars Magna på 

1200-talet till exempelvis 1800-talsfysikern Ernst Mach. Den senare såg kunskap som ett antal regler 

som kan sättas samman på ett exakt sätt.59 För att applicera hans tankar på mina exempel så handlar 

det om att kombinera ihop standardfraser i kundbemötande utan omdöme. 

När jag som lärare hade tagit mina första stapplande steg i Dreyfus trappa från novis till expert60  

hade jag en naiv syn på att exakta och tydliga instruktioner och föreskrifter borde kunna formuleras 

för hur man skulle lösa problematiska situationer i lärarvardagen, lite grand i Machs anda. Som en 

kontrast och ett motargument ser jag följande citat: ”Yrkeskunnandet är något som i första hand 

tillhör yrkeskulturen eller traditionen i yrket. Det tar många år att fånga dessa kvalitéer som överförs 

i ett mästare-lärling-förhållande. Det kan inte läsas in eller läras ut genom metoder och 

föreskrifter.”61 Den franske upplysningsfilosofen Denis Diderot var en tidig kritiker av idén att 

yrkeskunnande kan fångas i regelsamlingar. Diderot tar avstånd från ”kunskapens matematikisering” 

62och själva hantverkskunnandet är det han uppskattar. Vidare menar han att kunnandet sitter i 

kroppen, yrkeskunnandet finns helt enkelt där. Det behöver inte bearbetas och övervägas varje gång 

det ska användas. Här tror jag är en av nycklarna till att det lyckade mötet yrkeslärare-elev. 
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Yrkeskunnandet om kundbemötande är inget som behöver övervägas och kan direkt föras över i 

läraryrket. Det är kanske vad Diderot kallar instinkt ”ett uttryck för glömda erfarenheter – den 

bakgrund som sjunkit in i oss och blivit ett sätt att se”63.  Självklart gäller det inte alla som arbetar 

med kundbemötande utan bara de yrkespersoner som är experter och jag skulle vilja påstå att vi ser 

exempel på mästare i kundbemötande i exemplen ovan. Kundbemötande kan inte läras in från 

handböcker eller genom att bara använda inövade standardfraser som nämns ovan utan måste utgå 

ifrån beprövad reflekterad erfarenhet. Visst kan det finnas risker med att ha experter på 

kundbemötande i läraryrket, att man kanske inte går in i sin lärarroll utan är för mycket kvar i 

urspungsyrket och instruerar eleven men ser inte vad eleven lär och vad denne kan. Här skulle jag 

vilja knyta an till hur en student till ett vfu-seminarium skrev om hur hennes yrkeskunnande om 

kundbemötande i relation till mötet med eleverna sattes på prov: 

Vid ett lektionspass i salongen uppstod en för mig komisk situation. Två utav kunderna inledde 
ett samtal och började bekanta sig med varandra. Dessa två män var båda en aning udda och 
pratade så högt att det hördes över hela salongen. Samtalet mynnade så sakta ut i en flirt och 
det hela blev för mig väldigt kul. Nästan som ett skådespel. Eleverna blev förstummade, men 
själv höll jag på att bryta ihop av skratt. Jag fick lämna salongen och gå in i lektionsalen bredvid 
till resten av klassen. De tittar frågande på mig och jag berättar. I det här läget borde jag ha 
bitit ihop och hållit god min. 

Jag har under denna termin jobbat mycket med mitt förhållningssätt gentemot eleverna. 
Likabehandlingsplanen ligger hela tiden i bakhuvudet. Den här dagen betedde jag mig inte helt 
korrekt. Förebilden av en bra lärare förvandlades i stället till en flamsig Susanne. Jag hade 
förmodligen inte själv accepterat att en elev hade gjort detsamma. En god kundrelation och ett 
gott bemötande är en viktig del av frisöryrket. Men nu var jag inte frisören, jag var läraren och 
på samma gång en åskådare av det hela. 

I denna situation finns det en risk att mina elever antog att jag är för eller emot något. Och vad 
säger det då om mig som lärare? Jag kommer därför att vid nästa tillfälle ta upp det som hände 
och tala om situationen och att det inte var okej från min sida att bete mig som jag gjorde. Jag 
kommer även att kommentera att det inte hade varit någon skillnad i fall det hade varit en kille 
och en tjej som hade börjat flirta, utan att det var hela grejen av detta skådespel som fick mig 
att gå därifrån. Och visst, kanske var det bättre att jag lämnade salongen än att jag visade 
kunderna hur roligt jag tyckte att det var? 

I exemplet ovan möts läraren och frisören. Studenten reflekterar kring att hon inte är nöjd med sitt 

agerande i någon av de nämnda yrkesrollerna och tar hjälp av sina erfarenheter dels från frisöryrket 

(själva kundbemötandet), dels från påståendekunskapen (medvetenheten om 

likabehandlingsplanen) och förtrogenhetskunskapen (arbetet med förhållningssättet gentemot 

eleverna) i läraryrket. 

Ett annat sätt att se på mötet yrkeslärare-elev är att gå via den franske matematikern D’Alembert 

som hade många beröringspunkter med Diderot när det gäller tänkande kring hantverkskunnande. 
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D’Alembert talar om att kunskaper kan vara direkta eller reflexiva64. När jag läser om de direkta 

kunskaperna ser jag dem som kunskaper som finns i kroppen i linje med hur Diderot beskriver det 

pålitliga yrkeskunnandet. Kanske kan den direkta kunskapen ses som rutiner, kunskaper som jag hela 

tiden bär med mig. För yrkeslärarna kan detta vara att möta en kund. Självklart är det skillnad mellan 

kund och kund, men vissa grundkunskaper som att lyssna/läsa av kunden är grunden. Vikten av att 

ha standardfraser betonades som sagt av flera yrkesgrupper i seminariet. Dessa kan tas till såväl när 

man är nybörjare som när man som erfaren yrkesutövare har en dålig dag. Fraserna finns i 

kroppen/medvetandet. Rutiner är svåra att lära ut, men samtidigt är de precis vad man som 

nyutbildad saknar. Rutiner tror jag skapas utifrån det som är nödvändigt att kunna inom ett yrke. Om 

vi återknyter till d’Alembert kan kunskaperna även vara reflexiva. Dessa kunskaper förvärvas genom 

en bearbetning och ett kombinerande av de direkta kunskaperna. Elevbemötande skulle för en 

yrkeslärare kunna vara en reflexiv kunskap.  Kanske kan man säga att de reflexiva kunskaperna kan 

liknas vid reflektioner. Genom att reflektera över sina direkta kunskaper/rutinkunskaper kan man 

nog komma åt den reflexiva kunskapen, men då är det viktigt att sätta ord på det man gör genom 

exempelvis loggboksskrivande, skriva texter till ett dialogseminarium eller genom möten med en 

mästare och då är vi tillbaka i citatet från förordet i Det Praktiska intellektet att yrkeskulturen 

överförs genom att det sker ett kunskapsutbyte mellan mästare och lärling eller kanske också här 

genom att skriva texter till ett dialogseminarium.  

 

7 Avslutande reflektion 
Dialogseminariemetoden och dess möte med en grupp blivande yrkeslärare har varit en röd tråd 

genom texten. Huvuddelen av texten har berört studenternas erfarenhet gestaltade i ett antal 

exempeltexter som har blivit en fond för dialogen med litteraturen och min erfarenhet. I den här 

avslutande reflektionen är tanken att reflektera över innehållet genom att lyfta hur 

dialogseminariemetoden bidrar till att tradera yrkeskunnande. Samtidigt ska inte det här avsnittet 

ses som en helhetsbelysning av innehållet utan mer som ett sätt att knyta ihop säcken. 

Något som ofta efterfrågas av nya lärare är tips, t.ex. om hur man lär elever att läsa på inför ett prov, 

hur man får dem att arbeta under en hel lektion och hur vet jag som lärare att jag har planerat lagom 

mycket för lektions längd. Visst kan jag som lärare/lärarutbildare ge tips, men tips måste ges i ett 

sammanhang annars tror inte jag de kan knytas varken till de direkta eller reflexiva kunskaperna. 

Kanske är jag kritisk till tips för att det är svårt att fånga den komplexa yrkeskunskapen i ett lösryckt 
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tips/exempel. Det är skillnad att ge tips i ett samtal mellan mästare-lärling/mentor-lärare där det 

finns en kontext. Mästaren är medveten om var lärlingen befinner sig och kan därifrån ge konkreta 

råd/tips som kan infogas med de direkta kunskaperna och kombineras med andra direkta kunskaper 

för att genom reflektion leda till reflexiva kunskaper. Kanske var det vad som var fallet med tipset om 

fusklappar och tipset gavs inte heller utan ett sammanhang utan fusklappsmetoden var beprövad 

erfarenhet från såväl studentens egen skoltid som från hans yrkesliv. Dessutom hade 

dialogseminariegruppen träffats som seminariegrupp under hela yrkeslärarprogrammet, det rådde 

ett öppet diskussionsklimat och allas åsikter var tillåtna.  

Dialogseminariedeltagarna blev en kollektiv mästare som i sin sammansättning förändrades med en 

deltagare inför varje enskild seminariedeltagare, då den som tidigare som enskild deltagare hade 

varit en lärling blev en del av den kollektiva mästaren. Kanske var vi på väg att för gruppen också få 

kollektiva resultat: ”en upparbetad intersubjektivitet och förtroende mellan deltagarna”65. Jag vill 

inte lyfta upp min roll som mentor att jag på något sätt har tolkningsföreträde framför de andra 

deltagarna och jag höll medvetet låg profil i seminarierna då mina tankar fick tala genom 

idéprotokollet, men likväl blev jag en del av det kollektiva mästerskapet. Studenterna var medvetna 

om var de andra deltagarna befann sig i sin yrkesutveckling, den aktuella studenttexten om 

fusklappen befann sig på en lagom nivå. Först tilltalades jag inte av dess innehåll och kanske tyder 

det på att jag inte riktigt var medveten om vilken nivå lärlingarna befann sig på. Många av 

studenterna behövde den direkta kunskapen om fusklapparna, kombinerade den med andra direkta 

kunskaper genom dialogen i seminariet och reflekterade över denna kunskap för att sedan i 

lärarvardagen använda detta som en reflexiv kunskap vid genomförandet av olika typer av skriftliga 

prov. Det är nog här i det ovanstående stycket som jag sätter ord på vad det är som gör att jag 

känner att dialogseminariemetoden på ett unikt sätt ger yrkeskunnandet en chans att traderas under 

utbildningen. Det kollektiva mästerskapet, reflektionen och icke att förglömma det lyckade mötet 

med eleven (som jag inte skriver om ovan men som kan ha sin grund i kundbemötandet) är 

dialogseminariets bidrag till hur man satt ord på och utvecklat yrkeskunskap i yrkeslärarprogrammet. 

Även Sven Åberg skriver om hur dialogseminarierna utvecklar en grupp inom en viss praxis: 

”Kunskapen växer och fördjupas i samspelet mellan utövare av en viss praxis. Grunden för samtalet 

är att det finns en spännvidd mellan deltagarnas erfarenheter. Det som man är överens om leder inte 

till någon fördjupad förståelse”66. Det fanns genom att studenterna representerade olika 

yrkesområden alltifrån media till VVS och finsnickeri en bredd i studenternas erfarenheter. I det 

senare, att det är där man inte är eniga som man får en fördjupad förståelse håller jag inte riktigt 
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med Åberg och tänker t.ex. att fusklappen som metod där deltagarna var överens om att detta var en 

metod väl värd att pröva. Här handlar det kanske snarare om den gemensamma nämnare som finns 

bland de blivande yrkeslärarna, att man lärt sig sitt yrke genom att lära av en mästare och inte på 

allvar ifrågasätta honom/henne förrän man själv har en fördjupad yrkeskunskap. Den kollektiva 

mästaren för själva lärarkunskapen i gruppen är bara i sin linda och kanske hade man mer börjat 

ifrågasätta mästaren det vill säga de olika deltagarna med mer beprövad erfarenhet från läraryrket 

med sig i bagaget. I det ovanstående resonemanget har jag inspirerats av Gunnar Bergendal och det 

han skriver om bildning och utbildning: 

Utbildning det är något av samhället tänkt och planerat, för vilken lärare, lokaler, utrustning 
och annat behövs. …. Men att vara utbildad är inte detsamma som att vara kunnig: Många 
utbildade har klen kunskap och många med utmärkt kunskap har föga utbildning. … Bildning 
pågår hela livet och en av de viktigaste samtidsfrågorna är bildningens villkor i arbetslivet. … 
Den förtrogenhet som ingår i den fördjupade yrkeskunskapen växer fram i mästar-
lärlingförhållande, snarare än i formella utbildningssituationer och kräver av lärlingen 
underkastelse under den tradition som mästaren bär. Förtrogenhet kan bara vinnas ur 

erfarenhet och tar tid.
67 

Vad vi till stor del sysslar med inom akademin och lärarutbildningen handlar om utbildning och jag 

kan inte annat än instämma med Bergendal om att man inte kan sätta likhetstecken mellan 

utbildning och bildning. Förhoppningen är naturligtvis att den utbildning jag arbetar med kan bidra 

till bildningen i arbetslivet. Studenterna som omskrivs i den här texten har till stor del lärt sig sina 

ursprungsyrken i mästare-lärlingssituationer och till viss del handlar det som Bergendal påpekar att i 

princip kapitulera inför en mästare, men å andra sidan krävs det att lärlingen vågar gå utanför 

ramarna och vinner förtroende ur erfarenhet. Läraryrket är av tradition inget tydligt mästare-lärling-

yrke även om man kanske har sådana intentioner med introduktionsåret och lärarlegitimationen och 

jag som är utbildad grundskollärare har således inte heller vana av att vara lärling under en mästare 

som många av studenterna har varit i sina ursprungsyrken. Det är en brist hos mig och kanske börjar 

jag som är skolad inom utbildningssfären att för tidigt ifrågasätta och diskutera istället för att bara 

acceptera faktum. Sedan har vi naturligtvis det komplicerade i att bara för att man har lång 

erfarenhet så betyder inte det att man är en mästare vilket både Backlund och Hammarén tar upp i 

olika skrifter som refereras till tidigare i texten. 

I inledningen nämner jag att Ingrid Carlgren lyfter att den utbildningsvetenskapliga forskningen mest 

handlar om lärare. Kanske kan man med Aristoteles terminologi säga att forskningen berör mer 

episteme och techne. Dock förekommer alltmer aktionsforskning i skolans värld och aktionsforskning 

kan bedrivas på olika sätt 68. De lärare som har varit delaktiga i aktionsforsning t.ex. i learning studies 
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lyfter samma fördelar som Backlunds 69 ingenjörer som har varit med i dialogseminarier att man 

befäster sitt yrkeskunnande och att det inte bara är att läsa en kurs för att fortbilda sig. I såväl 

aktionsforsning som i dialogseminarier berörs frågor som mer har karaktär av fronesis, den praktiska 

klokheten och båda dessa ingångar är möjliga vägar för att tradera yrkeskunnande. Det hade varit 

intressant att i vidare studier ytterligare fördjupa hur aktionsforskning och dialogseminariemetoden 

kan användas för att fördjupa lärarens praktiska klokhet eller omdöme om man använder Kjell S 

Johannessens terminologi. Ett annat område i anslutning till ovan reflekterade är att förhålla sig till 

de paradoxala fält som både Sven Åberg och Britt-Marie Gustafsson använder för att beskriva 

lärarens vardag. Att ytterligare få arbeta med paradoxala fält i anslutning till Aristoteles och 

Johannessen hade också varit intressant. 

I textens inledande delar reflekterade jag kring att valet av exempel byggde på lika delar av 

studenternas engagemang och mitt eget urval med en möjlig övervikt på studenternas engagemang 

då det är deras yrkeunnande som yrkeslärare som traderas i utbildningen. Hypotesen var också att 

exemplen representerade områden något som vi i andra tillfällen i utbildningen inte fördjupade. När 

jag i ljuset av litteraturen och den presenterade dialogen ur seminarierna tittar på de utvalda 

erfarenheterna/exemplen märker jag att texterna om kundbemötande till exempel tre framför allt 

berör studenternas urspungsyrke, det andra exemplet om ensamheten just på tröskeln till läraryrket 

om hur det är att gå från ett yrke till ett annat och det om fusklappen som metod och egentligen 

också om hur läraren hanterade flörtande kunder inför elever är exempel från lärarvardagen, när 

man arbetat ett tag och börjat reflektera över vad det är man håller på med. De dilemman som 

berörs i de olika exemplen hade flera i gruppen erfarenhet av och kände sig berörda av och kanske 

kan det vara så att dessa områden är sådana som vi mer borde fördjupa i yrkeslärarutbildningen. 

Det är också på sin plats att explicit säga något självkritiskt om min roll som lärare/mentor i 

yrkeslärarutbildningen. Vad jag själv ibland kan se som problematiskt är att jag varken har arbetat i 

gymnasieskolan eller är yrkeslärare och på grund av denna brist i erfarenhet inte alltid kan se det 

mångfacetterade uppdraget för denna lärarkategori. En annan brist hos mig är att min längre 

beprövade yrkeserfarenhet bara härrör sig från läraryrket och då kanske jag ser dilemman ur ett 

skolperspektiv snarare än från de krav som branschen har på de elever som utbildas av yrkeslärarna. 

Samtidigt har jag genom den litteratur jag har läst och de studier jag har bedrivit inom ämnet 

yrkeskunnande och teknologi bidragit till att jag har fått perspektiv på mina erfarenheter. Jag har 

insett att oavsett vilket yrke man har så har man många liknande dilemman och kan lära av varandras 

erfarenhet. Berättelser/exempel från yrkeslivet om hur man kan hantera olika situationer i 
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yrkesvardagen och mina erfarenheter som lärare i grundskolan kan då också ses som en möjlig 

resurs. 

Det är viktigt att utgångspunkten inte heller är att i alla sammanhang använda 

dialogseminariemetoden. Omdöme handlar om att veta när man ska avstå från att benhårt hålla på 

en metod, regel, lag etc. vilket ligger i linje med hur Johannessen ser bildandet av omdöme i 

yrkeskunskapen, att man måste samspela med den mångfacetterade verkligheten som hela tiden 

förändras70. Dialogseminariemetoden måste i samma anda anpassas efter sammanhang och 

yrkeskategori, utan att man förlorar det som är viktigt i metoden.  

Förhoppningsvis kan lärarna som utbildas vid Linnéuniversitetets yrkeslärarprogram där 

dialogseminariemetoden används för att tradera yrkeskunnande bidra till att bli delar av 

tankekollektiv där deras syn på yrkeskunskap och hur denna tar sig uttryck i handling bli en tankestil 

som förenar och dominerar lärarna på de olika skolor där de kommer att ha sin gärning. 
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