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Overview 

 
Main research project 
 
Our work in Sweden 
The setting and data collection 
Analysis 
The four models 
Potential identity performances 
 
 



4-year research project 

 
Building a professional identity:  
 

A comparative study of physics        
teacher training in four countries 
 
Sweden 
Finland  
England 
Singapore 



 
Teaching and Learning International Survey  
administered by OECD 
 
Asked the question:    
 
 

  

 
 

OECD TALIS Survey 



 
   

Do you believe that the teaching 
profession is valued in  
your country? 
 
 

  

 
 

OECD TALIS Survey 



 
Singapore:  70% 
Finland:   59% 
England:   32% 
Sweden:     5% 
 
 

  

 
 

OECD TALIS Survey 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In four countries where the societal status of the 
teaching profession differs widely: 
 

1.  What discourse models are enacted in the 
educational environments trainee physics 
teachers meet? 

2.  What are the potential affordances and 
constraints of these discourse models for the 
performance of physics teacher professional 
identities? 

    
 
 

  

 
 

Research questions 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aim of the project 

Study the system of physics 
teacher education as a site 
for professional identity 
performances 
 

Physics department 
Education department 
School 
 



Study design: RQ1 

Interviews with teacher educators.  
 
Three mentors 
Three education lecturers  
Three physics lecturers.  
  

 



Interview themes 

 
– What is important for students to 

learn? 

– What is special about being a 
physics teacher? 

– What should your part of the 
education contribute? 



Iterative coding of interview transcripts 
 

–  What is valued? 
–  What should the students learn? 
–  What is the goal in this environment? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analysis 
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Jag menar sen är det väl ocks? s? att att, alla vill väl egentligen h?lla p? med forskning 
och s?nt allts?. Vill göra n?nting där man gör n?tt kreativt nytt [ja]. Ja. Det är väl 

m?let för dom ?esta va. Att bara, egentligen rapa upp vad andra har gjort,
 det känns ju liksom, det är ju andra ordningens, allts?, det är inte riktigt samma sak va.

Sen kan det va kul och det kan va väl, det kan va nyttigt p? n?tt sätt va.
 Men det är ju, men det är ju inte det, det är ju inte, det är ju inte eh, 
lärarna som, som egentligen eh, för eh, ök, för landet, ass? ökande 

bruttonationalprodukt eller bidrar p? det viset va. (Olle LLUare) 

Men just att man p? n?tt vis kan träna sig p? att h?lla ögonen öppna
 och f?nga upp det som är, kan va viktigt eller intressant. För d? 
kan det bli lite s? här att man kan ta med sig n?tt kul och nytt och 
fräscht till klassrummet även om man st?r och pratar om liksom 
(skrattar) eh ja, batterier och lamper s? kan man liksom änd?: 

det här s?g jag i ny teknik i förrg?r [mm], det här är jättehäftigt tycker jag. 
För d? kan man f? lite mer entusiasm ocks? [aa] för ämnet som s?dant. 

(Rebecka, fysiker)

blir intressant genom att bli istoppad delar av

Och d? försöka f? n?nting som ger lite vidare perspektiv p? vad
 man kan göra med den här kursen. (...) jag har pratat med dom p? geofysik

institutionen och sagt, ja. Och dom sa ju det att vi har problem med att 
rekrytera studenter [ja]. S? det var en väldigt stor baktanke där att ha n?n fr?n, 
n?tt s?nt ämne [mm] och att fundera p? vem jag kan gräva upp till nästa kurs. 

Men just för att säga, man f?r lite inspiration. Fr?n n?tt annat h?ll [mm].
(Rebecka, fysiker)

Och sen är det säkert ofta s? att man har, en, en vision om vad man ska,
 vad man tycker är kul, som inte alls är överensstämmande med den kursplan 

som man tvingas följa. Men det har jag väl ocks? lärt mig att acceptera 
själv för s? upplevde jag ju själv ocks? liksom att man. Tar ett steg typ 350 ?r 
tillbaka i tiden [mm] när man börjar. Och sen liksom början man resan fram?t.

(Gustav, fysiker)

Kan göras relevant och intressant genom

Och sen sist men inte minst d? det är ju naturligtvis att man m?ste ocks? känna 
att jag g?r ut med visionen att jag ska attrahera i min naturklass liksom 80% 

vilja bli fysiker när jag blir klar med dom
(Gustav, fysiker)

en ideal lärare p? gymnasieniv? har en otroligt sv?r balansg?ng mellan 
att uppfylla klassm?len och samtidigt f? studenter, 

allts? gymnasieleverna d? att känna att fysik är s? kul sʼatt det m?ste jag fortsätta med.
(Gustav, fysiker)

Eh, men samtidigt s? kan det ju vara bra om jag vet till exempel att n?n tänker bli meteorolog eller om jag har, ett visst antal 
som tänker sp?ra in p? meteorologi eller hydrologi eller geofysik eller n?nting s?nt (...)

Men d? kanske man kunde, ja, bara slänga in n?n möjlig tillämpning om fält eller vad det nu är 
s? kan man ju liksom baka in det i den här motiveringen till vad man kan använda 

det till senare [mm]. Men jag menar för lärarstudenterna dom ska ju helt kunna alltihopa [ja]. Ja, s? jag vet inte.

bredd

Varför denna rörelse?

s? snävt p? slutet där sʼatt man kände att, jag hade inget omr?de heller som jag brann för s?där väldigt
 mycket för sʼatt hade inte heller n?n, d? skulle man ju komma in p? en institution där man kände 

att här skulle jag vilja h?lla p?. Det hade jag inte utan, jag kände nog mer för det här lärar-läraryrket. Lockande. '
Jag: Du säger va bredd? 

Henrik: Ja precis, att h?lla p? med, jag hade inget s?nt där favoritomr?de som jag gillade att h?lla p? med utan jag tyckte om helheten. 
Jag: Vad är det som avgör d? om man blir en s?n här labbr?tta eller om man hamnar som fysik?

Henrik: Jag tror det är den hära sociala aspekten, att man är mera, att är man den hära som kan grott, sitta och som 
älskar ? sitta och grotta ner sig med n?tt problem i väldigt l?ng tid eller vill man va en s?n hära social person 

som är mera ut?triktad, d? är man nog mera lärarpersonen tror jag.
(Henrik LLUare)

Henrik sägerelever frågar om,
intresserade av

Nej. Eh, dom behandlade oss precis som alla andra studenter. [mm] Det blev ju att vi ibland blev 
kallad för lärarstudenterna när va, nu ska dom här och lärarstudenterna g? dit [aa]. 

Det var väl att vi va den gruppen. Men ass? det var inte s? att vi ?ck annorlunda tentor eller prov 
eller s? vidare utan allting var ju likadant. Det var ju bara att vi läste, fysikdidaktik när dom läste, 

ehm, nu kommer jag inte ih?g vad dom läste. (...) Jag har ingen aning om vad dom läste. Men allts? dom läste n?gon 
kurs [aa], annan kurs än vad vi läste. Men annars lästa jag ju i stort sett samma, jag läste transformmetoder och [mm].
 Vi hade lite andra kurser till exempel matematik, tal och räkning tror jag den hette. Ml ML1, väldigt bra kurs att läsa 

[mm], inte den sv?raste kursen jag läst. Men allts? att man behandlas ju precis som dom andra
(Stefan LLUare

Jag: ja, Men vilken sorts människor tänker du att det är som gör de här valen att läsa till till lärare
 i naturvetenskap eller fysik? A: Ass? d? tror jag nog att dom är, man kanske inte är s?här super

 duper duper naturvetare kan jag tänka. (...) M an kanske har n?n slags ide om att kunskap är viktigt i allmänhet och
 att man kan göra n?n slags skillnad eller att man kan göra det snarare än att man bara fokuserar p? sitt ämne. 

Jag vet inte. Ass? att det ?nns andra aspekter än själva ämnet i sig som gör att man väljer att bli lärare. N?n slags samhällsengagemang 
eller n?tt s?nt där som gör att man tycker att den biten av läraryrket ocks? är viktigt. 

vad heter det? När man
blir bättre allmänt av att träna ett visst ämne

(olle)



Theoretical framework 

 
Discourse models (Gee 2005) 
 
 
Our ‘first thoughts’ or taken-for-
granted assumptions about what 
is ‘typical’ or ‘normal.’  

 



Identifying Gee’s discourse models 
 

“What must I, as an 
analyst assume that 
people feel, value and 
believe, consciously or 
not, in order to talk 
(write) act, and/or 
interact this way?”  

Gee (2005:93).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I think that [the physics courses] should adjust to 
the goals of schooling. […] in practice this means 
what is in the curriculum. So to a large extent [...] 
secondary teacher education should adjust to the 
demands, values, and directives of the school 
physics curriculum. 

An example 



 Here university physics courses 
 are judged on their relevance for 
 the school physics curriculum  

 Original coding 
 Subject according to syllabus 

 

 Became part of… 
 Curriculum implementer  
 discourse model. 

 
 
 
 
 

An example 



The discourse models 

Identified four dominant discourse models… 
 

Curriculum implementer 

Practically well-equipped teacher 
 

Critically reflective teacher 
 

Physics expert 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Make the education 
meaningful in relation to 
a goal 
 

This goal is a particular 
type of professional 
 

No model belongs to 
one environment 
 

But… 
 

The discourse models 



 

Educators from the 
same environment 
tend to relate to the 
different models in 
similar ways. 
 

The discourse models 



No one model values the 
whole of the training 
programme. 
 

The models are often in 
opposition… 
 

Risk that trainees do not 
value parts of their 
programme. 
 

The discourse models 



The physics expert model was the dominant model 
used by both mentors and physics lecturers 
 

 

The discourse models 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physics expert model and 
teacher education 

 
•  Teaching is an unnatural 

choice. 

•  School physics is about 
creating future physicists. 



The mentors are also physics teachers.  
 

What about their identity performances? 



Physics teacher stories … 
Possible identity performances 



 
 
“And last, but not least of course, you 
have to feel that you have the vision to 
make at least 80% of your students  
want to become a physicist after taking 
your class.” 

 

The facilitator 



“What everyone really wants to 
work with is research. You want to 
do something that is new and 
creative. That’s got to be the goal 
for most people, right? To just 
repeat what others have done feels 
— that’s second order, it´s not the 
same thing. Then of course it can 
be important and useful but it´s still 
not like the teachers contribute to 
the country's GDP.” 

The facilitator 



The fallen angel 

 
 
“I never wanted to become a 
teacher. Because in contrast to 
other teachers I was a top student. 
I was one of the best in Sweden, 
in mathematics and physics.” 
 



The fallen angel 

 
“In the beginning I made one of the 
other teachers angry with me when 
I said that I was the only physicist 
in the school, the others were 
physics teachers. Because it’s not 
until you’ve been the leader of a 
research group you can really call 
yourself a physicist.” 
 
 



The fallen angel 
 
 
“One of the things that surprised 
me when I started, because I was 
really the kind of person to do 
research, was that I really like the 
students. The social part of 
teaching. That part is hard to 
know about  beforehand.” 
 
 
 



Conclusion 

Four discourse models: 
 
Curriculum implementer 

Practically well-equipped teacher 
 

Critically reflective teacher 

Physics expert 



Problem 

 

Given the incompatibility of these models 
seems that the three environments are by 
default emphasizing quite different values. 
 
None of these models is “wrong” 
 
 

 



Claim that knowledge of these models can help educators 
see past their own default value systems and acknowledge 
other systems as important. 

The value of this work?  



Claim that knowledge of these models can help trainees 
think about the type of teacher they want to be. 

The value of this work?  



Future work 

 
How do trainees negotiate these models in order to create 
their own professional identity performances? 



Thank you! 

johanna.larsson@physics.uu.se 
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