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I dag 

•  Forskningsprojektet 
•  En teoretisk modell 
•  En delstudie mer på djupet 

•  Några metodreflektioner 

•  Diskussion och frågor  
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Projektet 

•  Kampen om texten. Om lärarstudenters möten 
och förhandlingar med olika akademiska skriv-
traditioner på vägen mot en godkänd uppsats 

•  Vetenskapsrådet / Utbildningsvetenskap  
•  2012-2015 

•  Fyra lärosäten i Sverige/Norge 



Umeå universitet 

•  Professor Per-Olof Erixon (projektledare) 

•  Docent Inger Erixon Arreman 

Universitetet i Oslo 

•  Professor Tone Dyrdal Solbrekke 

•  Professor Line Wittek 

•  Førsteamanuensis Kristin Helstad (utan finansiering) 

Örebro universitet 

•  Universitetslektor Emma Arneback 

•  Professor Tomas Englund 

Stockholms universitet 

•  Docent Mona Blåsjö  

•  Professor Olle Josephson 

”Discussant”: Roz Ivanič 
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Material, datainsamlingsmetoder 

•  19 observationer, fältanteckningar, 
transkriberade ljudinspelningar, vissa foton 

•  Ca 250 studenttexter 

•  34 intervjuade lärarutbildare  

•  47 intervjuade studenter 

•  Kursplaner, instruktioner o.d.  

•  Enkäter och kursutvärderingar 
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En generell slutsats 

•  Den stora kampen stod inte mellan ämnen inom 
utbildningen 

•  utan mellan olika sätt att uttrycka sig och tänka i 
läraryrket, på universitetet respektive i vardagen 
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Förhållande mellan olika litteraci-
teter (Macken-Horarik m.fl. 2006)  
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Macken-Horariks tre 
diskursdomäner för lärarutbildning 
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Något som karaktäriserar 
litteracitet i de olika domänerna 
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Vardag 
 
I utvecklingssamtalet 
 
Information till 
föräldrar 

Profession (skola) 
 
I lärarrummet 
 
Planering, 
uppföljning, 
dokumentation 

Akademisk 
 
I seminariet 
 
Vetenskaplig uppsats 

”Sunt förnuft” 
Informellt 

Vad som fungerar 
Socialt 

Sakligt, avgränsat, 
metodiskt 
Formellt 



Delstudie: En lärarutbildning med 
matematisk-naturvetenskaplig 
inriktning 
•  I Sverige 
•  8 terminer 
•  För att undervisa år 1-6 

•  Stark seminariekultur, små grupper arbetar 
tillsammans med individuella uppsatser och 
gemensam handledare 
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Tre analyser med domänmodellen 
som ram 

A.  Användning av ord (text, interaktion)  
B.  En students utveckling (text, kombinerat med 

andra analysbegrepp) 
C.  Användning av frågor som resurs (interaktion, 

text) 
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Ett urval centrala litteracitets-
praktiker 

Att skriva examensarbete 

Att använda 
vetenskapliga 

ord 

Att använda 
textens givna 

struktur 
Att använda frågor 

Att använda 
kritiska frågor 

Att använda 
frågeställningar 
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Eller 
”förhålla 
sig till” … 



Vår utveckling av domänmodellen 
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Vardag Profession 
(skola) 

Akademisk 

Allmän 

Ämnes-
anknuten  

Till matematik, 
natur-
vetenskap 

Till matematik, 
natur-
vetenskap 

 Allmän-
didaktisk 

Ämnes-
didaktisk 



A. Ord i domäner 
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Vardag Profession 
(skola) 

Akademisk 

Allmän gillade  
bra metod 

bedömning 
klassrumsklimat 
”två stjärnor och 
en önskan” 

diskurs 
bekvämlighetsurval  
praktikgemenskap 
öppen kodning 
 

Ämnes-
anknuten  

Till matematik, 
natur-
vetenskap 
matte 
räkna ihop  
experiment 
rovdjur 

Till matematik, 
natur-
vetenskap 
räknehändelse 
textuppgift 
spökuppgifter 
”tvåskutt” 

Allmän-
didaktisk 
formativ bedöm-
ning 
 
metakognitiv 

Ämnes-
didaktisk 
positionssystem 
 
beräknings-
strategi 
 
självgenere- 
rade analogier 



A. Ord mellan domäner 
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  Vardag Profession 
(skola) 

Akademisk 

Allmän gillade  
bra metod 

Bedömning 
klassrumsklimat 
”två stjärnor och 
en önskan” 

diskurs 
bekvämlighetsurval  
praktikgemenskap 
öppen kodning 

Ämnes-
anknuten  

Till matematik, 
natur-
vetenskap 
matte 
räkna ihop  
experiment 
rovdjur 

Till matematik, 
natur-
vetenskap 
räknehändelse 
textuppgift 
spökuppgifter 
”tvåskutt” 
 

Allmän-
didaktisk 
formativ 
bedömning 
 
metakognitiv 
 

Ämnes-
didaktisk 
positionssystem 
 
beräknings-
strategi 
 
självgenere- 
rade analogier 



A. Studenterna styrs mot aka-
demisk litteracitet från kurslitte-
ratur o.d. genom fokus på ett ord 
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Forsknings-
artikel 

Publicerat 
verk 

Inomveten-
skaplig text 

Referee-
granskad 
publikation 
… 

Peer 
review 

”Jag hade 
svårt att få 
in peer-
reviewen” 

”två stycken 
peer-reviews 
som du 
byggde på” 



B. Textanalysmodell 

•  Domäner (Macken-Horarik 1996, 2006) 
•  Ord och begrepp 
•  Textaktiviteter (t.ex. beskrivning, förklaring, 

jämförelse; Holmberg & Wirdenäs 2010, jfr 
SFL:s genre) 

•  Subjektstyp (t.ex. jag, forskarna, den 
summativa bedömningen; MacDonald 1994) 

•  Epistemisk hållning 

•  Textkonventioner  
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B. Exempel: Utbildningen 
uppmanar till beskrivning av 
observationer, en textaktivitet som 
slår igenom 

”Den första observationen gjordes under en 
samling på morgonen. Närvarande var läraren och 
23 elever. Läraren och eleverna satt på en rund 
ring i stolar. Läraren börjar med att hälsa barnen 
välkomna på morgonen.  Barnen svarar tillbaka. 
Sedan frågar läraren om vad det var för dag i går.”  
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C. Frågor som resurs i och mellan 
    domäner 
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-----------------------------------------------------------à	  

Vardagsdomän	  	   Skoldomän	  (som	  
elev)	  	  

Akademisk	  
domän	  	  

Skoldomän	  (som	  
lärare)	  	  

(Informa7ons-‐
sökande)	  fråga	  

Stö<ande	  fråga	  

Bedömande	  
fråga	  

Frågeställning	  

Kri7sk	  fråga	  

Intervjufråga	  

OpponenDråga	  

Stö<ande	  fråga	  

Bedömande	  
fråga	  



C. Studenterna får mycket stöttning 
i frågor som vetenskapligt redskap 
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C. Exempel från seminarier,  
    termin 5 

”Alltså det här med frågor tycker inte jag är så kul” 
 
Läser upp frågor de blivit uppmanade att ställa sig 
själva som opponenter, glömmer själv ställa frågor 
till respondent 
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Kristina alltså det jag tänker mycket på är hur gammal hur 
länge har läraren varit lärare  

Gina alla tre har jobbat ganska länge jag har inte 
frågat hur länge  

Kristina ja okej för det jag tänker på hela tiden är att 
eleverna säger ”lika med” på lärarutbildningen får 
vi ju stenhårt lära oss ”lika mycket som” att man 
ska lära eleverna att just ”lika med” kommer i 
vägen för eleverna (.) att de tänker ja ja att de 
tänker fel när det står ”lika med” att om det är 
det som kan vara någonting som står i vägen att 
de inte har förstått innebörden av tecknet eller 
nåt sånt där   
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3. Exempel från seminarier, termin 
    8. Överbryggar professionell och 
    akademisk domän 



3. Överbryggande frågor (termin 8)  

Jimmy […] har du något exempel på sån fråga alltså för jag blir 
nyfiken hur ställer man en bra klickers-fråga liksom (G: 
ja) om något område här i matematik skulle du kunna 
dra något tips bara skjuta från höften nu 

George skjuta från höften nu alltså eh (.) det som jag har använt 
när jag har (ohb) är till exempel om du har en graf där 
du (.) alltså du har en bild för att få de bilderna i sin 
telefon (J: jaha) och att det finns ett vanligt missförstånd 
[…] alltså det gäller ju att tänka sig in som jag skriver 
vilka lösningar kan eleverna tänka eh liksom hur kan de 
vart kan de tänka fel […] 

Jimmy ja nej men jag bara jag tar det som exempel så du kan 
tänka på det kanske om du får på opponeringen sen att 
du kanske har något som du kan säga snabbt för man jag 
blir nyfiken på att se de här klickers-frågorna 23 



3. Överbryggande frågor (termin 8)  

Jimmy […] har du något exempel på sån fråga alltså för jag blir 
nyfiken hur ställer man en bra klickers-fråga liksom 
(G: ja) om något område här i matematik skulle du 
kunna dra något tips bara skjuta från höften nu 

George skjuta från höften nu alltså eh (.) det som jag har använt 
när jag har (ohb) är till exempel om du har en graf där 
du (.) alltså du har en bild för att få de bilderna i sin 
telefon (J: jaha) och att det finns ett vanligt missförstånd 
[…] alltså det gäller ju att tänka sig in som jag skriver 
vilka lösningar kan eleverna tänka eh liksom hur kan de 
vart kan de tänka fel […] 

Jimmy ja nej men jag bara jag tar det som exempel så du kan 
tänka på det kanske om du får på opponeringen sen 
att du kanske har något som du kan säga snabbt för man 
jag blir nyfiken på att se de här klickers-frågorna 24 



Slutsatser av denna delstudie (A-C) 

•  När olikheter möts inom en ”temporarily shared 
social world” (Rommetveit 1974) kan ny 
förståelse skapas 

•  Institutionen lyckas skapa en sådan tillfälligt 
delad värld med uppsatsseminarierna 

•  I arbetet att komma framåt håller sig 
studenterna mycket tätt till det som är närmast 
(i tid)  

•  I det arbetet skulle de ha nytta av ännu fler 
explicita kopplingar mellan domäner 
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Implikationer av denna delstudie 

•  Att undersöka även andra aspekter av litteracitet 
utifrån vår utveckling av Macken-Horariks 
domäner 

•  Att utveckla domänsystemet ännu mer 
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Levnadsbanor 

•  Learning trajectories (Wittek & Habib 2013, 
Wittek, Askeland & Aamotsbakken 2015) 

•  ”processes in which students create meaning 
through their paths of acting and thinking in 
different programme-related contexts” (Wittek 
m.fl. 2015:18) 

•  (Professional) formation (Solbrekke & Englund 
2011) – har att göra med utveckling av 
professionellt ansvar 
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Metodreflektioner: Forskarens roll 
 
•  Förgivettaganden: Socialisering, anpassning?  
•  Vi lägger märke till det avvikande (användning 

av begreppet peer review) 
•  Både forskare och deltagare?  

•  Det vi inte ser – andra insamlingsmetoder, t.ex. 
självinspelning (Bellander 2010) 
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Insamlingsmetoder, typer av 
material 
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•  ”Text bias” (Karlsson 2010) 
•  ”Talk bias” (Hak 1999) 
•  ”Interview bias”?  

•  Skillnad pedagogik – språkvetenskap?  

•  Attityder, livsvärldar – faktiskt bruk 

•  Studenter men även universitetslärare har ofta 
låg metamedvetenhet om litteracitet, skrivande, 
textegenskaper etc.  

•  Texter återspeglar inte alltid studentens nivå 
(kopiering)  



Olika sätt att vidga 
 
•  Var har vi vår egen material-”bias” – i 

intervjuer, text eller samtal/interaktion? Hur kan 
vi vidga?  

•  Materialet är intervjuer – men de utgår från 
inspelad interaktion (stimulated recall) eller 
deltagares texter (t.ex. talk around texts, Lillis 
2001, 2003)  

•  Samma analytiska begrepp används för att få 
syn på motsvarande fenomen i olika material  

•  Svårt att studera själva skrivandet – lättare med 
kollektivt skrivande, skribenter pratar vid datorn 
(Berends 2013)  30 



Få grepp om något komplext: 1 

•  Genom att fokusera på något ”litet” (t.ex. ord) 
kan man få syn på något större (resurser och 
strategier för att utveckla olika litteracitets-
praktiker) 

•  Det ”lilla” analytiska fokuset kan iakttas i olika 
typer av data 
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•  Litteracitetspraktiker - något man gör i komplexa 
sammanhang 

•  Olika typer av material och metoder som fångar 
komplexitet 

•  Tid – longitudinellt material och/eller metoder 
som fångar tid och utveckling  

•  Effektstudier ifrågasatta 

•  SFL/genrepedagogik – få longitudinella studier?  

•  Individnivå – Ivanič (1997), Lillis (2001) m.fl. 
•  Tillbaka i ”det lilla”?   32 

Få grepp om något komplext: 2 



•  Individen fångar upp praktiker och agerar ut 
dem senare 

•  T.ex. vetenskaplig praktik som att ställa kritiska 
frågor som kan användas som redskap 
examensarbete och i yrket 

•  Vygotskij: medierande redskap 

•  Scollon & Scollon: historisk kropp i förhållande 
till språkbruk  
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Få grepp om något komplext: 2 
(forts.) 



•  Forskande gemenskap grogrund för studenters 
kritiska tänkande 

•  Våra forskande gemenskaper behöver 
metodologisk självkritik 

•  Så tack för initiativet! 
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