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Studiens syfte och frågeställningar 

Utmana de traditionella positionerna kring teori och praktik inom 
lärarutbildningen 

Utgöra ett bidrag till kunskapsbildningen kring teori- och 
praktikproblematiken inom yrkesutbildningar 

 
1. Vad är centralt praktiskt yrkeskunnande, formulerat av 

grundskolelärare? 
2. Kan detta kunnande bli en utgångspunkt för ett formulerande av 

teoretiska uppgifter till lärarutbildningens högskoleförlagda kurser, 
och hur skulle dessa kunna se ut? 

3. Hur tas dessa teoriuppgifter, formulerade av skollärare, emot av 
högskolans lärarutbildare? 

4. Hur kan denna form av teoriuppgifter användas i en autentisk 
utbildningssituation tillsammans med lärarstudenter? 



Studiens bakgrundsfaktorer 

 Intentionerna beskrivna i svensk lärarutbildnings 
senaste styrdokument: 

 ”Lärarutbildningen skall (därför) mer än tidigare förankras i konkreta 
och praktiska erfarenheter; den verksamhetsförlagda delen av lärar-
utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska 
kunskaperna i lärarutbildningen” (Prop. 1999/2000:135, s. 11). 

 ”Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna struktureras med hänsyn 
till yrkets krav och bättre kopplas till den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen” (Prop. 1999/2000:135, s. 11). 

 
 Praktikuppgifter som används i VFU inom lärar-

utbildningen: 
 Praktikuppgifter utformade av högskolans lärarutbildare, som 

lärarstudenter får med sig i verksamhetsförlagd utbildning, tas sällan 
emot väl av vare sig lärarstudenter eller skollärare (handledare) 
(Lindqvist & Nordänger, 2003). 



METOD 1  
 
E-m@ilkommunikation – (Delphi-tekniken) 

Forskare 1 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 



METOD 2 
Observation med video (Stimulated recall) 

Videoinspelning av olika moment i lärares arbetsvardag 
Kontextuella intervjuer - titta på delar av filmen och diskutera 

lärares handlingar och dess intentioner och verkningar 
(Stimulated recall) 



METOD 3 
Dialogseminarier (Dialogseminariemetoden) 

Seminariegrupper med 6-7 lärare 
 
1. Läsa impulstexter 
2. Skriva egen text utifrån impulstexten 
3. Läsa det eget skrivna högt i 

seminariegruppen 
4. Alla i gruppen kommenterar och diskuterar 

det skrivna 
5. Seminarieledaren skriver en summerande 

text kring innehållet i seminariet som sedan 
blir impulstext till nästa gång 

2. Läsa högt 

3. Dialog 

1. Läsa och skriva 
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Problem och bakgrund 

”Lärare förväntas ha både teoretiska och praktiska kunskaper och därför 
behövs en växelverkan i lärarutbildningen mellan dessa inslag. Denna 
växelverkan kan nås genom att utbildningens teoristudier tar sin 
utgångspunkt i den beprövade erfarenheten samtidigt som den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förankras i teori och forskning.” 
(En förnyad lärarutbildning, Reg. prop. 1999/2000:135, s. 17). 

 
 Forskning visar att handledning av lärarstudenters lärande under VFU i 
liten utsträckning kännetecknas av ett vetenskapligt förhållningssätt 
eller ett synliggörande av forskningsgrundad kunskap (Brusling, 1987; 
Doyle, 1977; Edwards & Protheroe, 2004; Erbilgin & Fernandez, 2008; 
Franke & Dahlgren, 1996; Gitlin, Rose, Walthers & Maglety, 1985; Ottesen, 
2007; Valencia, Martin, Place & Grossman, 2009; Zeichner & Tabachnick, 
1985).  

 
 



 
Kunskapsteoretiskt analysverktyg 

 

    
Lärarkunskapens kunskapsgrunder 

(jfr Cochran-Smith & Lytle, 1999) 

    Forskningsgrundad Erfarenhetsgrundad 

Lärarkunskapens 
uttrycksformer 

(jfr Fenstermacher, 
1994) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Påståendekunskap 

 
analysera och tala om 

egna och andras 
skolbaserade handlingar 

i förhållande till 
pedagogiska/didaktiska 

teorier 
 

 
analysera och tala om 

egna och andras 
skolbaserade handlingar 

i förhållande till 
konsekvenser i och för 

skolpraxis 

 
 
 

Procedurkunskap 

 
 

handla i förhållande till 
pedagogiska/didaktiska 

teorier 
 
 

 
 

handla i förhållande till 
beprövad erfarenhet 
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Studie I 
Lärarutbildningars kunskapsmål för verksamhetsförlagd utbildning. 

Ett ”mischmasch” av teori och praktik 
Publicerad 2007 i Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(3), 194-207. 
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Studie II  
The assessment of student teachers’ academic and 

professional knowledge in school-based teacher education 
Publicerad 2010 i Scandinavian Journal of Educational Research, 54(2), 151-171. 

 

 

 

 

 

Metod 
21 ljudinspelade bedömningssamtal i en VFU-kurs i Allmänt utbildningsområde 3 
där lärarutbildare, lärarstudenter och deras handledare deltar  (3 lärarutbildare, 
21 handledare, 22 studenter). 
 
Resultat 
• Inga lektionsobservationer genomförs. 
• Såväl trepartssamtal som tvåpartssamtal genomförs. 
• Lärarstudenters procedurkunskaper utifrån erfarenhetsgrundad kunskap 
bedöms, nästan uteslutande med koppling till lärares relationella, emotionella 
och omhändertagande kunskaper. 
• Bedömningen kännetecknas av att vara formativ (vägledande och stödjande). 
• Kunskapsmålsdokumenten med dess kriterier är tämligen osynliga. 
• Andra kunskapsområden berörs ytterst lite. 
• En bedömning utifrån kunskapsmålsdokumenten och lärarstudenters 
påståendekunskaper utifrån en forskningsgrund saknas. 



Studie III 
Villkor och praxis. Bedömning av lärarstudenters yrkeskunskaper under 

verksamhetsförlagd utbildning 
Publicerad 2010 i Nordic Studies in Education, 30(3), 180-197. 

 Metod 
• 8 ljudinspelade bedömningssamtal i en VFU-kurs i Idrott, rörelse och hälsa där lärarutbildare, 
lärarstudenter och deras handledare deltar (2 lärarutbildare, 8 handledare, 8 studenter). 
• Tre teoretiska modeller för bedömning av yrkeskunskap används vid analysen. 
• Dessutom granskas kursens olika stöddokument för bedömning, och intervjuer med 
lärarutbildarna görs. 
 
Resultat 
• Lektionsobservationer görs. 
• Enbart trepartssamtal arrangeras.  
• Enbart lärarstudenters procedurkunskaper bedöms, utifrån erfarenhetsgrundad kunskap, 
med tydlig koppling till genomförd och observerad lektion, nästan uteslutande med koppling till 
ämnesdidaktiska kompetenser. 
• Bedömningen kännetecknas av att vara formativ (vägledande och stödjande). 
• Kunskapsmålsdokumenten och dess kriterier används överhuvudtaget inte. 
• Bedömningen kännetecknas av en bedömningsmodell där formulerade kunskapsmål/kriterier 
inte utgör norm för bedömning. Det betyder att lärarutbildarna och handledarna inte enkelt kan 
checka av yrkeshandlingar mot formella mål/kriterier, utan behöver grunda sina bedömningar 
på sin egen kunskapsbas och sina erfarenheter som lärare. 
 

 



 
Diskussion 

Varför formuleras kunskapsmål för VFU som de gör vid lärarprogram?   
(Bernstein, 2000; Young, 2004) 
 
Varför bedöms inte forskningsgrundade påståendekunskaper i 
bedömningssamtal under VFU, och hur kan erfarenhetsgrundade 
procedurkunskaper bedömas tydligare? (Goffman, 1970; Schön, 1983) 
 
Ska lektionsobservationer göras inför bedömningssamtal? Ska tvåparts- 
eller trepartssamtal arrangeras? 
 
Varför används inte kunskapsmål/kriterier och varför ger de ingen bra 
vägledning för hur yrkeskunskaper ska bedömas? (Backlund, 2006; 
Göranzon m.fl. 2006) 
 
 



Traditionell kunskapssyn Ny kunskapssyn 

  Formell 

 

Tyst Formell 

 

Tyst 

Figur 1. Två olika kunskapssyner gällande yrkeskunskapens formella och tysta dimensioner. Not. Från 
Backlund (2006, s. 24). 
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