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Grundskollärares yrkesspråk om – inte i – sin egen och andras undervisning är samhälleligt 
betydelsefullt, eftersom det till stor del sätter ramarna för hur vi förstår skolans verksamhet. 
Lärarutbildningens uppgift består mycket i att stimulera studenterna att utveckla ett språkbruk för 
att kunna diskutera och därmed utveckla sin kommande yrkespraktik. Detta yrkesspråk är 
relaterat till, men inte det samma som, andra språkbruk från inomvetenskapliga ämnesdiscipliner, 
liksom naturligtvis det vardagsspråk lärarstudenterna använder åtminstone i direkt interaktion 
med varandra, sina lärare och de elever de möter under VFU-perioder. Macken-Horarik m.fl. 
(2006) beskriver detta som en yrkesdomän, en akademisk domän och en vardagsdomän, var och 
en med sitt språkbruk eller literacitet.  

I ett material från en lärarutbildning med matematik/NO-inriktning utgår vi från detta när vi i just 
denna miljö identifierar (minst) tre specialiserade kunskapsdomäner: den allmändidaktiska, den 
specifikt ämnesdidaktiska och den ämnesteoretiska eller allmänt vetenskapliga. Den 
allmändidaktiska innehåller begrepp som formativ bedömning, den ämnesdidaktiska här t.ex. 
självgenerade analogier och den allmänvetenskapliga frågeställning. Dessa domäner hålls sällan 
eller aldrig ”rena” eller helt separata, utan blandas ofta, även med en vardagsdomän med ord som 
skittråkigt. I vår presentation vill vi visa lärandepotentialen i just blandningen, hur studenter kan 
utvecklas genom att behöva förhålla sig till ord och begrepp från alla domäner och språkbruk 
samtidigt.  

Undersökningen bygger främst på dels skriftliga inlämnings- och examensuppgifter, dels 
ljudinspelade uppsatsseminarier i matte/NO-didaktik med blivande F–6-lärare. Studien ingår som 
en del i det VR-finansierade projektet ”Kampen om texten - om lärarstudenters möten och 
förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats” (2012–
2015).  
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