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I en tid av nödvändigt fokus på lärandemål och bedömningskriterier lever den analytiska lärandeprocessen 

farligt. Tänk på uppgifts- och kriterieuttryck av typen ”kritiskt reflektera”, ”analysera”, ”förstå förutsättningar 

för” och ”öka förmågan att”. 

Lärarstudenter ges otillräckligt stöd för att under sin utbildning utveckla sin teoretiskt analytiska praktik. 

I syfte att bidra till lärarstudenters analytiska förmåga ger jag ut en lärobok om just detta under hösten 2019 

(på Studentlitteratur manusstopp 20190901): Att analysera läroprocesser – om lärandet som konflikthantering. 

Boken är uppbyggd kring en serie empiriska illustrationer som analyseras förebildligt; jag beskriver hur 

analyserna genomförs. Eget och andras undervisningsarbete analyseras och rör sig forskningsmässigt och 

teoretiskt i den skärningspunkt mellan kritisk psykoanalys, interaktionistisk socialpsykologi och 

konfliktforskning som systematiskt utvecklar förståelsen av läroprocessernas paradoxala sidor, exempelvis hur 

konflikter bidrar till att konflikter löses och hur missförstånd kan bidra till kommunikativ förståelse.1  

1 För en sådan interaktionistisk socialpsykologi, se Asplund (1987). För motsvarande konfliktforskning se Ellis 

(1957), Fischbein & Ajzen (1975) och Galtung (1958/1967)  

https://www.transcend.org/Galtung/#publications. För kritisk psykoanalys, se Lacan (1973) och Zizek 

(2001/1987). För en jämförelse mellan interaktionistisk socialpsykologi och psykoanalys, se Elliot & Meltzer 

(1981). 
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