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I talet om lärare framstår för de flesta klassrummet som huvudarena och undervisning som huvud-
sysselsättning. Lärararbetet brukar beskrivas som hektiskt och varierat där samspelet med eleverna 
är det dominerande inslaget. Det försiggår i en komplex och intensiv miljö. I denna miljö ska lära-
ren främja elevers lärande och utveckling till ansvarskännande människor. 
Vad måste lärare kunna för att klara detta och hur lär de sig det?

Avsikten med denna avhandling är att ge en bild av hur lärares vardagliga arbete kan se ut för att 
förstå under vilka förutsättningar läraren arbetar och mot denna fond skapa förståelse för varför 
vissa kunskapsbildande processer och den kunskap de genererar, är de som dominerar lärares 
kunskapsbildning i vardagsarbetet.

Studien baseras på intensiva fältstudier hos två lärare i år 7-9 under sammanlagt 1,5 år. Genom 
deltagande observationer och samtal av olika karaktär, har det blivit möjligt att belysa lärares arbete 
och vardagliga kunskapsbildning. Arbetets relationella karaktär står i fokus. Lärarnas arbete med 
relationsbyggande till eleverna pågår hela tiden och överallt. Även huvudsysslan undervisning och 
det komplexa, framträdande betygssättningsrelaterade arbetet består i mångt och mycket av dessa 
relationer. 

Jag har funnit att lärares vardagsproducerade kunskap främst härrör sig till två områden, elever 
och undervisning, vilket kan förstås mot bakgrund av ovanstående. Jag har identifierat ett antal 
dimensioner av den elevrelaterade praktiska kunskapen; individkunskap, avläsningskunskap, rela-
tionell kunskap samt omsorgskunskap. Av den undervisningsrelaterade kunskapen återfinns föl-
jande dimensioner; taktisk didaktisk kunskap, ämnesdidaktisk kunskap, metakunskap samt över-
levnadskunskap. Beträffande kunskapsbildningen har jag funnit att den härrör sig till tre domäner; 
relationsarbete, praktisk didaktisk förkovran samt betygssättningsrelaterat arbete. Merparten av 
kunskapsbildningen sker genom interaktion med främst individer men även med texter eller ting. 
Den ses som invitinitierad eller självinitierad, nödvändig eller naturlig och uppstår när lärarna 
arbetar. Situationer de möter i sitt arbete är aldrig exakt lika. Lärarna måste således lära för att klara 
jobbet. De prövar, anpassar, förändrar och förbättrar både för sin egen och för elevernas skull. En 
kunskapsbildning av finstilt karaktär är därför det som dominerar i vardagsarbetet.

 Ann-Sofi Wedin är verksam inom forskarskolan Pedagogiskt arbete och Institutionen för beteen-
devetenskap och lärande. 
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