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Pågående tillblivelse av ämnet pedagogiskt arbete 
– reflektioner utifrån en forskarutbildningskurs
Eva Reimers

I anslutning till lärarutbildningsreformen 2000 inrättade för första gången flera 

lärosäten Pedagogiskt arbete som forskarutbildningsämne. Detta var ett svar 

på två olika behov som lärarutbildningskommittén och lärosätena själva iden-

tifierat. Det ena var att skapa en vetenskaplig bas för lärarutbildning, och det 

andra var att göra det möjligt för studenter med lärarexamen att gå vidare till 

forskarutbildning utan kompletterande ämnesstudier. Ämnets introduktion vid 

olika lärosäten, inte minst i samband med att regeringen inrättade en nationell 

forskarskola i Pedagogiskt arbete, kan ses som ett steg i akademiseringen av 

svensk lärarutbildning.

Vid Linköpings universitet antogs år 2000 doktorander i Pedagogiskt arbete 

inom ramen för en lokal forskarskola och året därpå antogs även doktorander 

inom den nationella forskarskolan, där Linköpings universitet ingick. Forskar-

utbildningen var lokaliserad till universitetets verksamhet i Linköping. År 2004 

inrättades ytterligare en forskarutbildning i Pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet. Denna gång vid campus Norrköping. I den här texten diskuterar 

jag hur ämnet Pedagogiskt arbete getts och ges mening i forskarutbildningen i 

Pedagogiskt arbete i Norrköping.

En utgångspunkt för mitt resonemang är att betrakta språk och begrepp som 

sociala konstruktioner som strukturerar tankar och tillvaro och som möjliggör 

handlingar och fenomen. Som Saussure framhöll får begrepp sin mening i rela-

tion och i kontrast till andra begrepp (Harris 2001). Ett begrepp har därmed den 

mening, eller de meningspotentialer, som de som brukar det i sitt sätt att an-
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vända begreppet framstår som överens om att det ska ha. Som framgår ovan är 

Pedagogiskt arbete ett relativt nytt begrepp. Dess mening och innebörd uppstår 

inte isolerat utan uppstår i relation till eller blir möjligt utifrån och tillsammans 

med en rad fenomen och begrepp. Ett sätt att förstå detta är att med inspiration 

från Deleuze och Guattari (1988) beskriva Pedagogiskt arbete som en ansam-

ling av effekter, eller ”f lyktlinjer” av: lärarseminariernas infogning i högskolan;  

ytterligare akademisering av lärarutbildning i och med lärarutbildningsreformen 

2000; pedagogikämnets bredd som inte självklart gör det till vetenskaplig grund 

för arbete i skolor; strävan efter resurser för forskning och forskarutbildning;  

utbyggnaden av svensk högskola; fackföreningars önskan att höja status för lärar- 

yrket; offentliga diskurser och diskussioner om utbildningens innehåll, status 

och betydelse; internationella mätningar och jämförelser; studentfackligt arbete; 

jämförelser med andra yrkesområden och forskningsämnen såsom socialt 

arbete och medicin; en ökad betoning av betydelsen av evidens och beprövad 

erfarenhet etc.  Begreppet och ämnet Pedagogiskt arbete blir till och får sin  

mening, och inbegriper därmed också, alla dessa och en hel del andra, fenomen 

och diskurser. Det innebär att Pedagogiskt arbete aldrig definitivt kan bestämmas. 

Utan tvekan har det en kärna, mycket men inte allt ingår i ansamlingen, men 

gränserna är aldrig definitiva och ämnet skapas och omskapas på olika sätt vid 

olika lärosäten, i olika situationer och vid olika tidpunkter. 

Syftet med den här texten är att presentera och analytiskt diskutera ett  

sammanhang, eller en praktik där Pedagogiskt arbete är i fokus för att på så 

vis bidra till vad jag ser som ett kontinuerligt ”görandet” (Butler 1990/1999) 

av det akademiska ämnet Pedagogiskt arbete. Den huvudsakliga empirin för 

artikeln består av material och observationer i anslutning till tre omgångar  

av forskarutbildningskursen Pedagogiskt arbete så som den utformats vid 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet. 

I artikeln diskuterar jag kursen utifrån diskursteori (Laclau & Mouffe 1985) och 

teori med inspiration från Deleuze och Guattari (1988). Texten inleds med en 

kort bakgrund till ämnet Pedagogiskt arbete som sådant, samt till tillkomsten av  

Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, campus Norrköping. På detta  

följer en redogörelse och analys av kursmål, litteratur och texter. Till sist  

diskuterar jag vikten av att arbeta med bestämningen av ämnet utifrån det som 

initialt definierats som dess kärna och uppdrag.



reflektion & debatt

190

Som ett alternativ till bilden av Pedagogiskt arbete som ansamling kan man 

använda en konversationsmetafor och betrakta Pedagogiskt arbete som något 

som konstrueras och ges mening genom ständigt pågående samtal. Den här 

texten blir då ett bidrag till detta samtal. Den är både en respons på tidigare  

bidrag och ett försök att initiera ytterligare reaktioner och responser. Det är så jag 

vill att texten ska läsas. Tidigare bidrag i detta samtal utgörs bland annat av ett 

temanummer av Tidskrift för lärarutbildning och forskning där man vid och utifrån 

forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete i Umeå diskuterar ämnets bakgrund, 

syfte och innehåll. Av speciellt intresse för denna text är Vintereks (2002), Er-

ixon Arremans (2002) och Hellstens (2002) bidrag. Gemensamt för dessa är att 

de definierar Pedagogiskt arbete utifrån dess relation till lärarutbildning och 

lärares yrkespraktik. Vinterek skriver exempelvis med hänvisning till Umeå 

universitets studieplan för Pedagogiskt arbete att Pedagogiskt arbete ”(…) skall 

ta sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkeverksamhetens teori och praktik” 

(Vinterek 2002, s. 17). Erixon Arreman menar att pedagogikämnet alienerat sig 

från lärarutbildningen genom att inte ägna sig åt de frågor, inte minst praktiska 

professionsfrågor där utbildning och lärande problematiseras och studeras uti-

från klassrumsperspektiv. Därför, hävdar Erixon Arreman inkräktar inte Peda-

gogiskt arbete på pedagogikens domän, utan fyller ett tomrum som dels består 

av forskning som tar sin utgångspunkt i läraryrkets praktik och dels ger verk-

samma lärare tillträde till forskarutbildning (Erixon Arreman 2002). Hellsten 

för ett liknande resonemang, men utan att skapa skillnad mellan pedagogik- 

ämnet och Pedagogiskt arbete. Istället ser hon det senare som ett resultat av att  

pedagogikämnet blivit för omfattande och att det därför uppstått ett behov av 

ett ämne inriktat mot endast två praktiker, nämligen skola och lärarutbildning 

(Hellsten 2008, s. 73). Ett annat bidrag till samtalet om Pedagogiskt arbete är 

antologin Pedagogiskt arbete som forskningsfält (Hultman & Martinsson 2005) 

och då speciellt det inledande kapitlet där Hultman och Martinsson diskuterar  

Pedagogiskt arbete i termer av ett forskningsfält. Det finns en hel del samsyn 

mellan deras beskrivningar och de föregående. Bägge betonar att Pedagogiskt  

arbete är socialt konstruerat och dessutom i allra högsta grad under konstruktion. 

Bägge lyfter också fram Pedagogiskt arbete som ett sätt att ge lärarutbildning 

vetenskaplig grund, forskningsanknytning och forskningsöverbyggnad. Men 

det finns även betydande skillnader. En skillnad är att Umeåforskarna skriver 
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om Pedagogiskt arbete som ett ”ämne”, medan Linköpingsforskarna föredrar 

benämningen ”forskningsfält”, vilket innebär ett något lägre anspråk och en 

mindre tydlig avgränsning till andra ämnen som intresserar sig för skola och 

utbildning. En annan skillnad är att Hultman och Martinsson menar att detta 

forskningsfält inte bör begränsas till skola och lärarutbildning utan även kan 

omfatta andra pedagogiska praktiker. Detta medför även att de inte vill reservera 

forskarutbildningen för forskarstuderande med lärarexamen. Genom att på detta 

vis skapa ett mer öppet ämne menar de att Pedagogiskt arbete kan tillgodose 

både inomvetenskaplig och praktisk relevans. Deras beskrivning av Pedagogiskt 

arbete kan därmed ses som ett svar på en oro för att ämnet, i likhet med vad 

som menats vara fallet med lärarutbildningen, isoleras från övrig akademisk 

verksamhet. Detta bemöts delvis av Erixon Arreman (2008), som hävdar att 

forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete i Umeå inte bara producerat forskning 

av hög kvalité utan också medverkat till såväl högre status som professionalism  

för lärarutbildning och läraryrket. Hennes slutats blir att även om andra  

discipliner visst kan ha en njugg inställning till detta nya ämne, så fyller det de 

syften det var tänkt att fylla.

Syftet med denna text är att utifrån forskarutbildningskursen ”Pedagogiskt 

arbete” vid Linköpings universitet, campus Norrköping, ge ytterligare ett bidrag 

till det ständigt pågående samtalet om vad som ska, kan och bör känneteckna 

forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete. Avsikten är således inte 

att urskilja och definiera Pedagogiskt arbete som ämne eller disciplin. Tanken 

är istället att utifrån kursen beskriva den förståelse av Pedagogiskt arbete som 

utvecklats, och ständigt utvecklas i forskningsmiljön i Norrköping, och att 

använda detta som ett bidrag till en pågående diskussion om vad forskning i  

Pedagogiskt arbete kan och bör bidra med till svensk, nordisk och internationell 

utbildningsvetenskaplig forskning.

Bakgrund
Som redan framgått är Pedagogiskt arbete ett nytt forskarutbildningsämne som 

började inrättas av olika lärosäten i anslutning till lärarutbildningsreformen 

2000. Till stor del sammanföll detta med inrättandet av Vetenskapsrådets ut-

bildningsvetenskapliga kommitté och den tilltagande betoningen av att lärar- 

utbildning, som all annan akademisk utbildning, ska vila på vetenskaplig grund 
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(Erixon Arreman 2002; 2008; Hultman & Martinsson 2005; Sandin & Säljö 

2006). Det innebar att man tänkte sig att forskningen inom Pedagogiskt arbete 

dels skulle ha tydliga kopplingar till skola, undervisning och lärarprofessionen 

och dels att den skulle vara praxis- eller praktiknära. Tillkomsten byggde på 

kritik av den rådande pedagogiska forskningen som man menade inte tillräck-

ligt studerade faktiska pedagogiska praktiker och att det därför saknades forsk-

ning som kunde skapa vetenskaplig bas och utgöra forskningsanknytning för 

lärarutbildningen (Erixon m.fl., 2005: s. 42). Man kan se det som ett sista steg 

i akademiseringen av de tidigare lärarseminarierna och därmed också som ett 

medel att höja lärarutbildningens kvalité, status och position inom akademin.

Dessa utgångspunkter har av de olika lärosäten som inrättat Pedagogiskt 

arbete som forskarutbildningsämne tolkats något olika men kärnan, dvs. prak-

tiknära forskning om skola och undervisning  och ett forskarutbildningsämne 

kopplat till lärarutbildning är gemensam och utgör på så vis ämnets centrum. 

Vid den nationella ämneskonferensen i Pedagogiskt arbete i Norrköping 2012, 

blev det tydligt att olika lärosäten använder forskarutbildningsämnet Pedago-

giskt arbete på något olika sätt. Det gäller dels olika tolkningar, eller betoningar 

av innebörden i det praktiknära och kopplingen till skola och lärarutbildning, 

och dels olika sätt att organisera forskarutbildning och forskningsmiljö.  

Ämnets lösa gränser och dess öppenhet för olika innehåll och organisation kan 

ses som en styrka eftersom det skapar möjlighet att anpassa frågeställningar, 

teorier, metoder, och forskningsobjekt till vad som i en viss kontext och viss tid 

framstår som mest angeläget. Samtidigt finns en risk att det leder till otydlighet 

för såväl doktorander som seniora forskare och frågor om vilken kompetens 

man får och har som doktor i Pedagogiskt arbete och om hur väl man står sig 

när man ska söka tjänster som utlyses i näraliggande ämnen såsom pedagogik 

eller didaktik inriktad mot olika skolämnen. Det kan också inverka menligt på 

ämnets status genom att mer etablerade ämnen kan betrakta det som ett sätt 

för olika lärosäten att skapa en slags genväg till forskarutbildning som ”enbart” 

kräver lärarexamen och därmed tumma på förkunskapskraven, vilket i sin tur 

kan leda till mindre god forskning (jmf. Erixon Arreman 2008). 

Vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Campus Norrköping 

bedrivs sedan 2004 forskarutbildning och forskning i ämnet Pedagogiskt arbete 

1 Socialisation och fostran ses som integrerade i begreppet undervisning.
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(Linköpings universitet, UV04-7, § 6). I likhet med andra lärosäten var syftet 

med att inrätta forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete att förstärka den 

vetenskapliga basen och överbyggnaden för den utbildningsvetenskapliga 

grundutbildningen för förskolärar-, fritidspedagog- och grundskollärarutbild-

ning. Förutom att man vid campus Norrköping utbildade förskollärare och fri-

tidspedagoger, bedrev Linköpings universitet vid den här tiden grundskollärar- 

utbildning både vid campus Valla i Linköping och vid campus Norrköping. På 

campus Valla fanns forskarutbildning i de två utbildningsvetenskapliga ämnena 

Pedagogik och Pedagogiskt arbete och vid campus Norrköping fanns forskar-

utbildning i ämnet Teknikens och naturvetenskapens didaktik. Det saknades 

dock forskning och forskarutbildning som riktade sig mot lärarutbildningen 

i sin helhet, varför den dåvarande Nämnden för utbildningsvetenskap beslu-

tade att en sådan skulle inrättas. När utredningen lade fram sitt förslag för 

studieplan gjordes detta under beteckningen ”Tematisk utbildningsvetenskap” 

(Linköpings universitet, Dnr LiU 423/04-05). Nämnden antog istället ämnesbe-

teckningen Pedagogiskt arbete, med motiveringen att man vid Linköpings uni-

versitet redan bedrev forskarutbildning i både Pedagogik och Pedagogiskt arbete 

och inte ville bidra till förvirring genom att inrätta ytterligare ett brett, tvär-

vetenskapligt utbildningsvetenskapligt forskarutbildningsämne (Linköpings 

universitet, Dnr LiU 1213/04-51). Förutom uppdraget att ägna sig åt praktiknära 

forskning med relevans för lärarutbildning var det dock oklart hur nämnden 

ville definiera och förstå ämnet Pedagogiskt arbete. 

Den kurs som ligger till grund för denna text kan förstås som en normativ  

materialisering av ämnet Pedagogiskt arbete, det vill säga som en tillfällig  

stabilisering och definiering av ämnets kärna och gränser. På så vis görs ämnet 

inte bara mer verkligt. Genom kursplanen, litteraturlista, konkreta undervis-

ningstillfällen och examinationer framträder ämnet som avgränsat och som 

akademiskt legitimt. Kursen kan alltså betraktas som identitetsskapande och 

identitetsstärkande. Till skillnad från Hultman och Martinssons (2005) är min 

utgångspunkt att Pedagogiskt arbete kan och bör konstrueras som ett ämne och 

inte enbart som ett forskningsfält (jmf. Hultman & Martinsson 2005). Det är 

vidare ett ämne som definieras utifrån sitt centrum – praktiknära och inriktat 

mot skola och lärarutbildning – och inte utifrån gränsdragningar gentemot  

andra närliggande discipliner och ämnesområden såsom pedagogik, didaktik, 
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utbildningssociologi, eller etnologi (jmf. Erixon Arreman 2002, Hultman & 

Martinsson 2005). Mycket av den forskning som bedrivs inom Pedagogiskt  

arbete skulle platsa väl inom andra ämnen och vice versa. Detta är inget pro-

blem. Disciplinära avgränsningar är i stort sett godtyckliga och har i regel sitt 

ursprung antingen i organisatoriska och institutionella rationaliteter, eller i  

rationaliteter kopplade till inflytande, makt och ekonomi (Harley 2012; Sandin 

& Säljö 2006). Detta är uppenbart också med avseende på Pedagogiskt arbete. 

Trots detta menar jag att det är viktigt för en forskarutbildning och en forsk-

ningsmiljö att definiera hur man ser på sitt forskningsämne. För att kunna 

bidra till vetenskapssamhället, grundutbildning, och skola och utbildning i 

allmänhet är det viktigt att vara medveten om vari den egna kunskapen och 

kompetensen ligger. Pedagogiskt arbete kan vara väldigt mycket, men det kan 

inte vara vad som helst. Vid den institution där jag är verksam finns ytterligare 

ett utbildningsvetenskapligt ämne; Teknikens och naturvetenskapens didaktik. 

Det skapar i sig vissa gränser för vad som i vår miljö kan eller bör ingå i Peda-

gogiskt arbete. Forskning som är inriktad mot undervisning i naturvetenskap 

och/eller teknik faller i vår kontext utanför ämnet. På andra lärosäten kan det 

se annorlunda ut. 

Pedagogiskt arbete som flytande signifikant och ansamling
Även om man definierar Pedagogiskt arbete som ett ämne har det inte någon 

given mening. Såsom Hultman och Martinsson menar används begreppet  

Pedagogiskt arbete av olika aktörer och i olika sammanhang för att beteckna 

f lera olika, om än angränsande områden, nämligen: praktiker där pedagogik 

(undervisning och lärande) bedrivs; forskning om de praktiker där pedagogik 

bedrivs; och ett vetenskapligt ämnesområde (Hultman & Martinsson 2005 s. 

11-30). Det innebär också att Pedagogiskt arbete, inte minst i de två senare be-

tydelserna, tillkommit och ständigt blir till – artikuleras och materialiseras – 

tillsammans med en rad olika diskurser och praktiker. Pedagogiskt arbete kan 

därmed förstås utifrån det diskursteoretiska begreppet f lytande signifikant (open 

signifier) (Laclau & Mouffe 1985 s. 105-114). Laclau och Mouffe definierar  

f lytande signifikant som en diskursiv formation, som kännetecknas av över-

skott i mening och/eller betydelser. Det är dock inte helt öppet eller godtyckligt 

hur den flytande signifikanten ska förstås. Samtidigt som det finns betydelse- 
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överskott kännetecknas olika artikulationer av begreppet av en viss regelbundenhet.  

Den är “an ensemble of differential positions” (Laclau & Mouffe 1985 s. 106). 

Föreställningen om en given betydelsekärna parat med överskott av betydelser 

gör f lytande signifikanter till redskap för politisk kamp om hegemoni, makt, 

resurser. Man kan alltså förstå det som att när Nämnden för utbildningsve-

tenskap vid Linköpings universitet inrättade ämnet Pedagogiskt arbete angav 

den inriktningen för den forskning i utbildningsvetenskap som skulle bedri-

vas i Norrköping. Dessutom innebar inrättandet av en ny forskarutbildning en 

möjlighet att omfördela, och förhoppningsvis också generera ekonomiska och 

personella resurser. Samtidigt innebar ämnesbeteckningen en stor öppenhet för 

hur uppdraget skulle tolkas och materialiseras. Idén om Pedagogiskt arbete som 

flytande signifikant kan ytterligare fördjupas med hjälp av Michail Bakhtins 

teori om dialogism (Bakhtin & Holquist, 1981) och Judith Butlers (1999/1990) 

betoning av den performativa aspekten hos artikulationer av diskurser. Uti-

från Bakhtin kan man betrakta den flytande signifikanten Pedagogiskt arbete 

som å ena sidan ”ett svar” på tidigare artikulationer om utbildning, pedagogik,  

lärande, lärarutbildning och forskning, samtidigt som de olika sätt varpå  

Pedagogiskt arbete materialiseras – kurser, avhandlingar, forskningsprojekt, 

seminarier – blir artikulationer som uppmanar till nya ”svar” och på så vis 

möjliggör nya förståelser och materialiseringar. Innebörden i och praktiker i 

anslutning till Pedagogiskt arbete förstås således utifrån en samtalsmetafor som 

en ständigt pågående konversation. Genom att betrakta dessa ”konversationer” 

om Pedagogiskt arbete genom Butlers performativitetsbegrepp framgår det att 

innehåll och utformning av ämnet/forskningsfältet inte är godtyckligt. Olika 

artikulationer om, av och i Pedagogiskt arbete utgör normativa materialisering-

ar av ämnet, vilka skapar såväl möjligheter som begränsningar för hur det kan 

förstås och vad som kan göras inom dess ram och utifrån de olika artikula- 

tionerna. Den obligatoriska forskarutbildningskurs i Pedagogiskt arbete som ges 

vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) kan alltså förstås som 

en artikulation och tillfällig stabilisering av forskarutbildningsämnet Pedago-

giskt arbete. Samtidigt som det inom ramen för kursen förekommer en rad olika 

förståelser och förskjutningar av begreppet. I anslutning till sitt resonemang om 

performativitet framhåller Butler att ingen diskurs eller norm någonsin upprepas 

identiskt. På liknande vis menar jag att det inte finns någon given eller sann 
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betydelse av forskningsfältet eller ämnet Pedagogiskt arbete, utan det görs på 

nytt, och alltid lite annorlunda i varje enskild artikulation. 

Genom att komplettera ovanstående resonemang med Deleuze och Guat-

taris (1988) begrepp ”ansamling” (assemblage) tydliggörs att materialiseringen 

av pedagogiskt arbete i studieplaner, doktorander, handledare, kurser, texter 

inte enbart är diskursiva utan också konkreta och påtagliga. Ansamlingen  

Pedagogiskt arbete blir till eller fungerar som en maskin som producerar kroppar 

(doktorander, handledare, forskare), texter (rapporter, artiklar, avhandlingar, 

antologier) aktiviteter (kurser, seminarier, konferenser), positioner (lektorer,  

docenter, professorer) och genererar ekonomiska och sociala resurser på inte 

helt förutsägbara vis. Att uttömmande beskriva denna ständigt pågående  

process är inte görligt, inte minst för att den framstår väldigt olika för olika  

aktörer. Jag har därför valt att i denna text utgå från ett sammanhang; en forskar- 

utbildningskurs om ämnet Pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete, 15 hp
Vid forskarutbildningen i Norrköping har vi i fyra olika omgångar genomfört 

det som vi kallat profilkursen Pedagogiskt arbete (http://www.isv.liu.se/peda-

gogiskt-arbete/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/1.350921/Kursplan-

PedagogisktArbete.pdf ), tre gånger på egen hand och en gång i samverkan med 

forskarutbildningen i Linköping,. Utifrån kursplaner, kurslitteratur, doktorander 

inlämningsuppgifter och det jag kan erinra mig från våra seminarier och samtal, 

kommer jag här att beskriva några av de spår utifrån vilka ämnet Pedagogiskt 

arbete artikuleras vid forskarutbildningen i Norrköping och därmed bidrar till 

konstitueringen av en forskningsmiljö. Det senare sker även i andra samman- 

hang, såsom i den konkreta forskningen av både doktorander och seniora forskare, 

vid handledning, i seminarier, i andra forskarutbildningskurser, vid konferenser 

och så vidare. Den kurs jag här valt att fokusera utgör dock ett av de första och 

tydligaste sammanhang där frågan om innebörden av Pedagogiskt arbete står i 

fokus för verksamheten i miljön.  

Framställningen bygger främst på de tre gånger kursen har getts med ISV 

som värdinstitution. Jag betraktar dessa kurser i Pedagogiskt arbete som en del 

i en process där vi dels söker definiera vad forskning i Pedagogiskt arbete kan 

tänkas vara i relation till andra forskarutbildningsämnen i termer av problem- 
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områden, forskningsfält, teorier och perspektiv, dels vad som kännetecknar  

Pedagogiskt arbete i Norrköping i relation till andra lärosäten med samma 

ämne. När kursen getts i Norrköping har jag varit kursansvarig. Det innebär att 

den här texten till stora delar kan förstås som en självreflektion över hur vi i vår 

miljö kontinuerligt skapar oss själva om och om igen.  

Kursmål
Till skillnad från Umeå och Karlstads universitet (Erixon Arreman 2008, s.161) 

har man vid Linköpings universitet valt att inte ange lärarexamen som särskilt 

behörighetskrav för att bli antagen som forskarstuderande i pedagogiskt arbete. 

Däremot ger lärarexamen behörighet, vilket lett till att många forskarstuderande 

har en lärarutbildning, dock inte alla. En tanke med profilkursen är därför att 

skapa en gemensam plattform och utgångspunkt för doktorander som kommer 

till forskarutbildningen med olika bakgrunder och olika forskningsintressen. 

Kursmålen har, förutom någon liten redaktionell ändring varit, desamma vid 

de tre kurstillfällena.

Kursens mål är:

• att doktoranden ska behärska grundläggande kunskaper om det vetenskapliga 
fältet pedagogiskt arbete, samt erhålla fördjupad kunskap om en valbar aspekt 
inom fältet. Detta inbegriper kunskap om bakgrunden till fältet pedagogiskt ar-
bete, dess innehållsmässiga kärna, de olika vetenskapliga och disciplinära traditio-
ner som representeras inom fältet, samt de metoder och teorier som används och 
utvecklas inom pedagogiskt arbete.

• att doktoranden ska kunna behärska någon eller några av de inom fältet repre-
senterade teoretiska och metodiska perspektiven.

• att doktoranden ska kunna problematisera fältet pedagogiskt arbete i relation 
till praktiker i skola och samhälle och i relation till forskning och vetenskap. 
(Studieplan för Pedagogiskt arbete)

Målen är indelade i aspekterna ”ha kunskap om”, ”kunna behärska” och  

”problematisera”.  Det första målet, som i själva verket är en hel rad olika mål, ut-

går från och konstruerar Pedagogiskt arbete som ett forskarutbildningsfält  med 

ett visst innehåll, en viss historia och som kännetecknas av vissa metoder. Något 
2  Jag riktar ett stort tack till de doktorander som deltagit i kursen och därmed varit synnerligen delaktiga i konstruk-
tionen av pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, campus Norrköping.
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som delvis går emot min inledande beskrivning av Pedagogiskt arbete som 

flytande signifikant och alltså kan ses som ett försök att åtminstone tillfälligt 

stabilisera det f lytande, f lyktiga, otydliga och öppna. Skrivningen förutsätter 

vidare att det finns en kärna i Pedagogiskt arbete, vilket syftar på det praxisnära 

och kopplingen till professionsutbildningen. Beskrivningen av fältet i termer 

av ”olika vetenskapliga och disciplinära traditioner”, i plural, kan ses som en  

ambition att stabilisera, samtidigt som det antyder att det rör sig om ett tvär-  

eller mångdisciplinärt fält. Detta får i sin tur konsekvenser för det andra målet 

där mångfalden av teoretiska och metodiska perspektiv leder till att doktoranden 

ska behärska ”någon eller några” av dessa teorier eller metoder, inte alla. Målet 

medverkar således till att samtidigt både stabilisera Pedagogiskt arbete i en given 

”bakgrund”, ”kärna”, ”vetenskapliga och disciplinära traditioner”, vissa ”metoder  

och teorier”, samtidigt som det bejakar mångfald och öppenhet. Det senare 

genom att målen inte anger vad som åsyftas med traditioner, metoder eller teo-

rier. Detta gör att man kan läsa också målbeskrivningen som en flytande signi-

fikant. Också det sista målet, som fokuserar förmågan att problematisera, med-

verkar till konstruktionen av Pedagogiskt arbete som något öppet och formbart, 

och dessutom som problematiskt. Det finns således en viss ambivalens i målen. 

Å ena sidan konstrueras Pedagogiskt arbete som ett forskningsfält med en kärna  

såväl metodiskt, teoretiskt som innehållsmässigt. Å andra sidan konstrueras 

det som mångfaldigt, öppet och problematiskt. Man kan också förstå det som 

under konstruktion utifrån en rad olika diskurser som alla delvis artikuleras  

tillsammans med de tillfälliga stabiliseringarna. Jag tänker exempelvis på  

diskursen om lärarutbildning som professionsutbildning i behov av vetenskaplig 

grund och överbyggnad, vilket i sin tur hör samman med kritik av kvalitén 

på lärarutbildning där lärarutbildning ibland kritiseras för att vara oakademisk 

och andra gånger för att vara alltför akademisk utan att beakta läraryrket som 

ett slags hantverk. Jag tänker också på hur pedagogikämnet och forskning fi-

nansierad av Utbildningsvetenskapliga kommittén kritiserats för att inte vara 

tillräckligt inriktad mot skola och utbildning (Erixon Arreman 2008; Kallós 

2002), på lärarfackens ambitioner att höja statusen för läraryrket och även på 

hur lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning kritiserats av såväl 

utbildningsministern som olika debattörer (se t.ex. Zaremba 2011). 

3 Jag kommenterar kursmålens benämning av Pedagogiskt arbete som ”fält” i slutdiskussionen.
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Litteratur
Eftersom Pedagogiskt arbete har en så kort historia saknas en gemensam kanon, 

specifika teoretiska perspektiv eller progression av forskning inom fältet. 

Det finns alltså inte någon auktoritativ innebörd i begreppet. När man som 

jag håller en grundläggande kurs i ämnet Pedagogiskt arbete blir det därmed, 

till skillnad mot ämnen som pedagogik, sociologi och historia, inte självklart  

vilken litteratur som ska ingå. Än så länge finns inga ”klassiker” i Pedago-

giskt arbete.  För kursens del tar det sig uttryck i att även om kursmålen varit  

desamma vid de tre kurstillfällena så har den litteratur som använts för att uppnå  

dessa mål förändrats. Något som kan förstås som att den kursansvarigas (min) 

syn på såväl kärnan i Pedagogiskt arbete, som på vad hon och kursdeltagarna 

anser bör prägla förståelsen av forskningsfältet, har förändrats. 

När kursen gavs för första gången var litteraturlistan för det första väldigt  

omfattande och för det andra förekom tre böcker och en SOU som var 

avsedda att ge de studerande en orientering i vad lärarstudenter får med sig 

från lärarutbildningen. Dessa texter av Carlgren (1999), Hargreaves (1998) och 

Säljö (2000), samt SOU 1999:63 (Utbildningsdepartementet 1999) var närmast 

av grundutbildningskaraktär. Motivet för att använda dessa texter i kursen var 

dels att f lera av de studerande inte hade lärarutbildning, och dels att diskutera  

forskningsfältets innehåll och roll i förhållande till lärarutbildning. Detta fokus 

på lärarutbildning i en kurs om Pedagogiskt arbete kan förstås i relation till 

de lärosäten som har lärarexamen som behörighetskrav. Genom att de fors-

karstuderande gavs möjlighet att fördjupa sig i en del av den teori och de dis-

kussioner som förekommer inom grundutbildningen, kompenserade kursen 

delvis deras brist på dessa förkunskaper. På så vis konstruerades Pedagogiskt 

arbete tillsammans med lärarutbildning. Det situerades i relation till lärarut-

bildningen vilket temporärt stabiliserade dess roll som forskningsöverbyggnad 

till denna utbildning. Något som är helt i enlighet med hur ämnet initierades 

och tidigare definierats och motiverats (Erixon Arreman 2002; 2008 Vid  

de två andra tillfällena var litteraturlistan mindre omfattande och de ovan  

nämnda texterna fanns över huvud taget inte med. Dessa förändringar  

var delvis konsekvenser av kursutvärderingar där doktoranderna menat att  

litteraturlistan var alltför omfattande och att dessa texter inte bidrog till  

förståelsen av ämnet, och delvis resultat av att f lertalet doktorander i de följande  
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omgångarna hade lärarexamen. Trots dessa förklaringar innebär förändringarna 

i litteraturen att ämnet gradvis kommit att distanseras från den uppgift som det 

ursprungligen varit tänkt att fylla. Man kan också se det som att ämnet gjorts 

mer självständigt i relation till grundutbildningen. Denna förskjutning från en 

position som underordnad lärarutbildningens kurser och struktur, kan ses som 

en rörelse mot att forma, istället för att formas av grundutbildningen. Upp-

draget att vara relevant för skola och lärarutbildning är intakt, däremot visar 

förskjutningen på en ambition att utveckla en egen röst angående vad denna 

relevans kan tänkas innebära. 

Tre texter som funnits med i samtliga kursomgångar är Hultman &  

Martinsson (2005), Erixon Arreman (2002) och Sandin & Säljö (2006). De förra 

är tillkomna i anslutning till forskarskolor i Pedagogiskt arbete och syftar till 

att positionera och definiera forskningsfältet. Den senare är en antologi som 

gör ungefär samma sak med forskningsområdet utbildningsvetenskap, vilket 

Pedagogiskt arbete utgör en del av. Det gemensamma för dessa texter är att de  

konstruerar sitt forskningsfält i relation till annan pedagogisk forskning. Samtliga  

betraktar fältet som socialt konstruerat och föränderligt, och alla diskuterar, 

och framhåller vikten dels av praxis- eller praktiknära forsknings och dels av 

forskning som ska utgöra grund och överbyggnad till lärarutbildning. Dessa 

texter medverkar till att skapa en historia för ämnet pedagogiskt arbete, både  

genom att de redogör för en sådan och för att de utgör några av de första texter-

na och positionsbestämningarna inom ämnet. Med hjälp av dessa texter situeras 

och kontextualiseras Pedagogiskt arbete som ett relativt nytt mångvetenskapligt 

forskningsämne med kopplingar till redan befintliga ämnen och discipliner, 

inte minst pedagogik (se Hellsten 2002; Sandin & Säljö 2006). Vid det första 

och andra kurstillfället användes dessa texter som utgångspunkt för diskussio-

ner om Pedagogiskt arbete som ett mång- eller tvärvetenskapligt forskningsfält. 

Denna aspekt betonades ännu mer vid kurstillfälle fyra genom en text som 

behandlar tvärvetenskap i allmänhet (Holley 2009), utan att detta nödvändigt-

vis knyts till just Pedagogiskt arbete. Detta skulle kunna förstås som en liten 

förskjutning av fokus från forskning kopplat till en professionsutbildning till en 

mer självständigt inriktad forskning. 

Gemensamt för alla kursomgångar är att de studerande läser ett spektrum av 

avhandlingar i Pedagogiskt arbete som används för att diskutera var ämnet för 
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tillfället tycks befinna sig med avseende på ämnesval, metod och teori. Det har 

således handlat om ett fortsatt arbete med att söka definiera kärna och gränser. 

Momentet bygger på och reifierar ett synsätt där ämnet blir till och definieras 

genom det som görs inom dess ram, inte av vad som på förhand har beslutats 

om. Man kan se det som att vi genom detta förfaringssätt undersöker vad maski-

nen Pedagogiskt arbete producerat och utifrån detta söker att fastställa vad det 

är för ”maskin”. Perspektivet innebär att vi tar fasta på vad Pedagogiskt arbete 

blivit, inte vad det bör vara. Denna diskussion är dock inte fullständigt öppen 

utan förs utifrån det som tidigare definierats som ämnets kärna, det vill säga 

praktik eller praxisnära forskning med relevans för lärarutbildning. De avhand-

lingar som presenterats och diskuterats vid de olika kurstillfällen visar snarare 

på en differentiering än på en konsolidering, inte minst metodiskt och teoretiskt.  

Vid första kursomgången dominerade etnografiska avhandlingar, vilket  

konstruerade Pedagogiskt arbete som ett ämne där man företrädesvis ägnade  

sig åt skol- eller klassrumsetnografi. Den senaste kursomgången hade ett större  

spektrum, med posthumanistiska förskolestudier, hermeneutiska litteraturstudier,  

studier fokuserade på lärande, och etnografiska skolstudier. Ett påfallande drag 

var att f lertalet av dessa avhandlingar var betydligt mer teoridrivna än avhand-

lingarna i den första kursomgången. Det behöver inte säga något som helst om 

att eller hur ämnet förändrats nationellt. Vad det däremot visar är att när de 

forskarstuderande väljer avhandlingar så konstrueras samtidigt ämnet 2012 som 

mer teoretiskt än det framstod som 2007.

En jämförelse av de olika litteraturlistorna visar att ett kritiskt och teori- 

drivet perspektiv på skola och utbildning som vid första kurstillfället repre-

senterades av en text (Hultqvist & Petersson 2000), vid det andra kurstillfället 

gavs större utrymme genom en bok (Biesta 2006) som utgjorde grund för ett 

eget seminarium. Vid kurstillfälle fyra förstärktes detta kritiska och teoretiska 

perspektiv ytterligare genom två böcker (Biesta 2011; Youdell 2011) och två 

kurstillfällen. Dessa texters närvaro i kursen, och deras centrala position, kan 

ses som att kärnan i Pedagogiskt arbete, det vill säga att vara praktiknära och 

studera praxis, görs alltmer teoretisk och kritiskt. För att knyta an till Hultman 

och Martinssons definition av Pedagogiskt arbete som forskningsfält, inte ett 

ämne, så innebär teoritillskottet, att Pedagogiskt arbete i Norrköping rör sig mer 

mot att se Pedagogiskt arbete som ett ämne än som ett forskningsfält. Kursen  
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visar på ett sökande efter teorier med vars hjälp man både kan problematisera 

och förstå praktiker, och det blir därmed inte givet att det alltid blir den stu-

derande praktiken som är utgångspunkten för forskningen. Det kan lika väl 

handla om att utifrån studier av praktik utveckla teori.

Förändringarna i val av kurslitteratur visar alltså på en förändrad syn på  

ämnet Pedagogiskt arbete, eller rent utav på en förskjutning från forskningsfält 

till ämne. En förändring som till stora delar handlar om hur jag som kursan-

svarig, i den miljö som jag ingår i kommit att utveckla och fördjupa min syn på 

forskning i och om Pedagogiskt arbete. Det handlar om en större distans till upp-

draget att förse lärarutbildning och skola med evidens för framgångsrik utbild-

ning och om att vilja bedriva forskning och forskarutbildning med relevans för, 

men utan att begränsas av direkt koppling till, lärarprofessionen. Det betyder 

inte att dessa aspekter är oviktiga, utan snarare att teoretisk, kritisk och meto-

disk fördjupning och breddning leder till att den forskning som bedrivs under 

beteckningen Pedagogiskt arbete blir mindre normativ och mer användbar för 

både lärarutbildning och profession. Dessa förskjutningar kan även förstås som 

en vilja att söka legitimitet i vetenskapssamhället i allmänhet genom att göra 

ämnet till en angelägenhet inte bara i förhållande till professionen lärare och 

lärarutbildning.

Uppgifter
Förståelsen av Pedagogiskt arbete formas och förändras givetvis inte enbart av 

den kursansvariga. De studerandes muntliga och skriftliga bidrag medverkar till 

förändrad, utvidgad och preciserad förståelse av ämnet. Till varje kurstillfälle, 

oavsett om det ingått en föreläsning eller om det varit ett rent litteratursemi-

narium, har de studerande haft i uppgift att skriva en text där de behandlar 

litteraturen och anger någon diskussionsfråga. Kursen avslutas med en mer om-

fattande text där den studerande utifrån kurslitteratur och egen vald litteratur 

diskuterar någon aspekt av sitt eget avhandlingsarbete i relation till Pedagogiskt 

arbete. Utifrån några av dessa texter har jag nedan identifierat teman eller ten-

denser i de studerandes diskussioner om Pedagogiskt arbete. Texterna är inte 

publicerade. Jag har därför valt att avstå från direkta referenser.  
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Avståndstagande från nära koppling till läraryrket

Ett gemensamt drag i examinationsuppgifterna från den första kursomgången 

är att de studerande tar avstånd från en alltför nära koppling mellan läraryrket 

och forskning i Pedagogiskt arbete. Flera skriver att forskarutbildningen bör 

vara öppen för studerande med olika ämnesbakgrunder och inte enbart rikta  

sig till dem som har lärarexamen. En studerande uttrycker detta som att  

Pedagogiskt arbete inte bör vara ”lärares forskning om lärares situation”.  Någon 

skriver att detta är viktigt för att Pedagogiskt arbete ska kunna bidra till många 

olika fält och någon annan ser denna öppenhet för olika bakgrunder som ett 

villkor för att forskningen inte ska bli normativ. Med hänvisning till Hultman &  

Martinsson (2002) och i opposition mot Erixon Arrreman (2002) vänder sig 

en studerande mot tanken att undervisning och lärande skulle utgöra ämnets 

centrala begrepp och forskningsobjekt. Detta tydliga avståndtagande från  

Pedagogiskt arbete som en slags hjälpvetenskap till lärarprofessionen är inte lika 

utmärkande i senare kursomgångar. Man kan förstå detta som att betoningen av 

ett nära samband mellan lärarprofession och Pedagogiskt arbete som gjordes i 

kursen vid kursomgång ett initierade ett motstånd. De studerande konstruerade 

Pedagogiskt arbete som mer oberoende. Detta stabiliserades i senare kursom-

gångar genom en reviderad litteraturlista och en mer självständig förståelse av 

ämnet, vilket i sin tur tycktes öppna upp för en mindre laddad syn på relationen 

mellan forskarutbildningsämnet och lärarutbildning/lärarprofession. 

Fokusering på utbildningspraktiker

Ett annat gemensamt drag i alla kursomgångar är att forskningen i Pedagogiskt 

arbete bör fokusera (utbildnings)praktiker. Flera menar dock att dessa praktiker 

inte bör begränsas till klassrummet, utan även omfatta såväl andra platser i 

skolan som olika sammanhang med betydelse för hur utbildning kan bedrivas 

och förstås. Några av de studerande vänder sig mot det skolfokus som präglar 

f lera av de texter de läst om Pedagogiskt arbete och menar att också förskolan 

är ett sammanhang som bör bli föremål för forskning i Pedagogiskt arbete. 

Flera tar avstånd från att Pedagogiskt arbete har till uppgift att bidra med  

evidens för hur man bäst bör undervisa. Istället framhåller de att uppgiften för 

Pedagogiskt arbete är att granska, förstå och belysa vad som sker i praktiken.  

Det handlar om att anlägga ett kritiskt perspektiv på olika utbildningspraktiker  
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och att problematisera och visa på komplexiteten i det som görs. Praktik- 

intresset tänks alltså bottna i ett intresse för makt snarare än för lärande, eller 

i maktaspekter på lärandepraktiker. Det innebär alltså en problematisering av 

utbildning. I f lera av texterna, inte minst från studerande som lyfter förskolans 

praktik, framhålls vikten av att se barn/elever som agenter i utbildning och inte 

enbart objekt för utbildning. Dessa skrivningar upprepar mycket av det som 

framförs av Biesta (2006; 2011) och Youdell (2011) och innebär ett motstånd 

mot en instrumentell syn och förväntan på utbildningsvetenskaplig forskning. 

Detta är dock inte entydigt. I den senaste kursomgången återfinns ett par texter 

där de studerande önskar kombinera en kritisk ansats med ett didaktiskt och 

verksamhetsförbättrande perspektiv. I en text brottas den studerande med  

frågan om hur hen ska kunna förena ett didaktiskt evidensinriktat perspektiv 

med kritik och vetenskaplighet, och menar att detta ska vara möjligt inom  

ramen för Pedagogiskt arbete. 

Samspel och kommunikation 

De flesta studerande beskriver den forskning de gör eller vill göra som någon 

form av etnografi. Här nämns många olika varianter, såsom observationer,  

videofilmning, konversationsanalys och diskursanalys. Valen av metod visar 

att det finns ett uttryckligt intresse för samspel och kommunikation. Flertalet  

studier beskrivs som inriktade mot relationella och kommunikativa praktiker. 

Det kan vara inter (intra)-aktioner mellan barn, barn-vuxna, människor – artefak-

ter, människor – institutioner. Oavsett vilka inter(intra)-aktioner man väljer att  

fokusera återfinns ofta ett intresse för hur föreställningar, om undervisning,  

lärande och om olika normer, upprätthålls och förändras. En studerande uttrycker 

detta som att syftet med forskningen är att få förståelse för utbildningsprak-

tiker, snarare än att fastställa bästa metod. Något liknande upprepas i ett par 

andra texter som menar att intresset för den forskning i Pedagogiskt arbete som 

bedrivs vid ISV bör vara inriktat mot att beskriva, analysera och dekonstruera 

historiska, kulturella, politiska, pedagogiska villkor för utbildning och hur 

dessa kan synliggöras utifrån aspekter som genus, etnicitet, ålder och andra 

maktordningar.  Detta återspeglas även i de teoretiska perspektiv som nämns 

i texterna; Foucault, genusteori, barndomssociologi, poststrukturalism, post- 

humanism, och sociokulturell läranadeteori.
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Sammantaget visar de studerandes texter på en spänning mellan en förståelse  

av vad man uppfattar som ämnets tänkta syfte och forskningsområde som allt-

för begränsande och styrande och en önskan att artikulera sig själv som en 

självständig, fri och kritisk forskare. Utifrån de olika kursomgångarna landar jag 

därmed i följande formulering för Pedagogiskt arbete vid ISV: Pedagogiskt arbete 

är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som med hjälp av kritisk teori och kvalitativa 

metoder studerar olika utbildningspraktiker.  Genom att fokusera olika former av inter- 

(intra-) aktioner utforskas villkor för utbildning och vad dessa möjliggör.

Diskussion
Ett resultat av arbetet med den här texten är att Pedagogiskt arbete framstår mer 

som ett vetenskapligt ämne än som ett forskningsfält. Trots att det saknas en längre  

historia, tydliga metodologier eller en gemensam teoribas, gör dess relation  

till andra forskningsämnen, den självständighet utifrån vilken forsknings- 

miljön är organiserad och den förståelse av innehåll och identitet som utveck-

lats över tid att det är rimligt att betrakta Pedagogiskt arbete som ett ämne. Vid 

Linköpings universitet finns dessutom för närvarande utbildning i Pedagogiskt 

arbete på såväl grundläggande, avancerad som forskarnivå. Att Pedagogiskt  

arbete i kursmålen konsekvent benämns forskningsfält kan förstås som ett  

resultat av den diskussion som fördes i Linköping och som alltså föregick 

ämnets etablering i Norrköping (jmf. Hultman & Martinsson 2005). Det är 

dock ett något bångstyrigt ämne. I centrum för Pedagogiskt arbete finns idén 

och formuleringen om det praktiknära, om att bedriva forskning om skolans 

praktiker, inte minst lärares arbete, och om att vara en forskningsöverbyggnad 

till lärarutbildning. Det senare ungefär på samma sätt som forskarutbildning 

i fysik är en forskningsöverbyggnad till grundutbildning i fysik. Jag menar att 

denna kärna är central för det kontinuerliga arbetet med att förstå vad man 

kan, bör och ska bedriva för slags forskning i ämnet Pedagogiskt arbete. Detta 

centrum och detta uppdrag är något som doktorander och lärare måste förhålla 

sig till under kursen. Det praktiknära och yrkesprofessionens behov och frågor 

blir något som vi bråkar med, samtidigt som denna kärna bråkar med oss. Vi 

bråkar med den därför att den lätt kan fogas samman med, och förstärka krav 

på forskning inriktad mot det som Biesta benämner som ”what works” (Biesta, 

2007), det vill säga en positivistiskt färgad forskning fokuserad på att utveckla 
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effektiva metoder för lärande. Eftersom önskan om sådan forskning är vanlig 

i media och transnationella dokument riskerar Pedagogiskt arbete bli till en 

okritisk forskning som upprepar diskursen om evidens och beprövad erfarenhet 

utan att ställa frågor om vilka normer som utbildning upprepar eller om syftet 

med utbildning. I spänningsförhållandet mellan vetenskaplig och praktisk rele-

vans som Hultman och Martinsson (2005) skriver om, utmanar ämnets kärna 

oss att värna om den vetenskapliga relevansen. Samtidigt bråkar kärnan om 

praktiknära och yrkesrelevans med oss på så vis att den gång på gång tvingar 

oss att ställa kritiska frågor om nyttan av vår forskning för förskola, fritidshem, 

skola och lärarutbildning. Man kan se det som att den är vårt skydd mot att 

hamna i elfenbenstornet. Ett skydd som är viktig för all akademisk forskning.

Pedagogiskt arbete är ett forskningsämne i tillblivelse. Det kan vara mycket, 

men det kan inte vara vad som helst. Ingen äger dess mening, utan det blir pågående 

till genom olika praktiker i olika miljöer och sammanhang. Det är mer än en produkt  

av våra samlade studieplaner, dialoger, forskningspublikationer, seminarier,  

konferenser och kurser. Ämnet Pedagogiskt arbete är en ansamling som möjlig-

gör och konstruerar oss som är verksamma inom den, våra roller, våra uppgifter 

och det som vi producerar, och den gör det i relation till andra och annat som 

vi definierar som utanför ämnet. Ingen kan helt styra vad ämnet i framtiden ska 

bli, samtidigt som det vi kontinuerligt gör och blir medverkar till nya (tillfälliga) 

positionsbestämningar. Min slutsats blir därmed att för att Pedagogiskt arbete ska 

fortsätta vara Pedagogiskt arbete så är det viktigt att hålla samtalet levande och 

att ständigt utmana och utmanas av ämnets kärna, det vill säga betoningen av 

utbildningspraktik och relevansen för lärarutbildning och lärarprofession.
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