
 
 

 
 

 

”Jag tyckte i alla fall att eleverna 
var duktiga” 
Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i 
ämnet svenska  
 
 
 
  

Självständigt arbete, 30 hp  

Författare: Annelie K. Johansson 
Handledare: Sofia Ask 
Examinator: Gunilla Byrman 
Termin: Vt 2019 
Ämne: Svenska med didaktisk 
inriktning 
Nivå: Avancerad nivå 
Kurskod: 4SV02E 



ii 
 

Abstract 
Title: “At least I thought the pupils were good”: Theorisation in education students’ 
didactic reflections on teaching Swedish  
 
This qualitative study aimed to investigate the role of theory in education students’ 

reflections on their teaching of Swedish in lower primary school. The material was 

collected in connection with the students’ practical placements and comprises of 

interviews and observations. Although these prospective teachers performed well in the 

classroom, the study shows that the students’ didactic reflections were generally below 

par and inadequately founded in theories of learning or Swedish subject knowledge. 

       The overall conclusion is that different methods or models used in research can be 

highlighted to a greater extent in the Swedish subject courses on the primary education 

program. Students may not only use such theoretical tools to document pupils’ knowledge 

and formulate their own didactic reflections, but these tools could also prove useful in 

formative teaching, that is, in systematically documenting pupils’ learning in order to plan 

future teaching. This could therefore be a way to bridge the theory-practice gap in teacher 

training as well as improve education students’ use of theoretical models in their didactic 

reflections.  
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1 Inledning 
Den här studien handlar om svenskämnets didaktik och om hur vetenskapliga teorier 

synliggörs i lärarstudenters reflektion över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. 

Det spänningsfält som finns mellan vetenskapliga teorier och praktiskt handlande kallas 

teori-praktikproblemet och står i studiens fokus. I stora drag handlar teori-

praktikproblemet om det svåra i rörelsen från praxisnära teorier till vetenskapliga teorier 

och den lika svåra motsatta rörelsen från vetenskaplig teori till lärares vardagshandlingar 

och reflektioner över undervisning (Jank & Meyer 2011:21; Uljens 2011: 188 ff). Studien 

är gjord i samband med tre erfarna lärarstudenters tredje och avslutande 

verksamhetsförlagda utbildning.  

Ett centralt begrepp i studien är det didaktiska tänkandet. Uttrycket används av 

Uljens i en teoretisk konstruktion för att synliggöra olika nivåer av teoribildning i lärares 

reflektioner över undervisningen (2011:188). Med stöd i modellen kan, grovt förenklat, 

reflektionerna beskrivas som en teoribildning på tre nivåer vilka även tydliggör 

anknytningen mellan teori och praktik (Jank & Meyer 2011:21; Uljens 2011:190 ff). 

Mot den bakgrunden är begreppet ämnesdidaktik centralt. Den definition som 

används i den här studien tar utgångspunkt i tre komponenter: pedagogiska teorier om 

lärande, den praktiska undervisningen och lärares ämneskunskaper (jfr Hopmann 

2011:198 ff). De tre komponenterna sätts i relation till de kunskaper studenterna visar i 

reflektion över sin undervisning i skolämnet svenska.  

Även om det finns mycket forskning om utbildning så verkar det ändå vara svårt 

för forskningens resultat att nå fram till verksamma lärare (Hattie 2014:19; Nordgren 

2019) och under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (hädanefter vfu) blir 

detta spänningsfält särskilt tydligt (jfr Jank & Meyer 2011:17 ff). Då ska de 

ämneskunskaper studenten tillägnat sig och de didaktiska teorierna om lärande och 

undervisning studenten läst om, och i varierande grad provat i handling under sin 

utbildning, omsättas till praktiska handlingar. Exempelvis ska å ena sidan teoretiska 

kunskaper om hur lärande går till sättas samman med nödvändiga ämneskunskaper för att 

realisera läroplanens innehåll och å andra sidan ska det som händer i undervisningen 

kunna förklaras med stöd i vetenskapliga teorier (Uljens 2011:174 ff). Det är också ett av 

kraven i Högskoleförordningen på studenter för att få grundlärarexamen. Där anges att 

studenter ska ”visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen” samt ”visa sådana ämnesdidaktiska 
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kunskaper och didaktiska kunskaper, som krävs för yrkesutövningen” (Svensk 

författningssamling 2010:13). Behovet av forskning som undersöker lärarstudenters 

professionsutveckling och undervisningen i lärarutbildning är angeläget dels för att öka 

den evidensbaserade undervisningen i lärarutbildningen, dels för att överbrygga teori-

praktikproblemet och stärka studenterna i deras blivande profession. Med evidensbaserad 

undervisning avses i den här studien moment i undervisningen som ger effekt på 

studenternas lärande men även effekt på elevers lärande (Hattie 2014:157).  

1.1 Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att undersöka hur teorier om lärande, modeller för lärande och 

ämneskunskaper i svenska synliggörs i erfarna lärarstudenters reflektion över sin 

undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. 

 

Frågeställningarna är:  

• Hur synliggörs en vanlig teori om lärande, i det här fallet det sociokulturella 

perspektivet på lärande, i undervisningen? 

• Hur synliggörs modeller för lärande i undervisningen? 

• Hur synliggörs ämneskunskaper i svenska i undervisningen?  

• Vilken nivå av teoribildning grundas studenternas resonemang på i reflektion 

över de utmaningar de anser sig möta i sin undervisning i svenska? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet görs inledningsvis en genomgång av en modell (Figur 1) för hur det 

didaktiska tänkandet kan synliggöras och beskrivas som reflektion på olika nivåer (Uljens 

2011:190). Det följande avsnittet behandlar begreppet ämnesdidaktik, med särskilt emfas 

på den didaktiska triangeln (Hopmann 2011:201) och hur begreppet ämnesdidaktik 

används i denna studie (Figur 2). Avslutningsvis ges en översiktlig redogörelse för 

tidigare forskning på området.  

2.1 Modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer 

Den här studien undersöker lärarstudenters didaktiska tänkande, och i det här avsnittet 

redogörs för hur detta kan synliggöras. Att reflektera är mer än att registrera det som sker 

i omgivningen, eftersom medveten reflektion även leder vidare till frågan varför något 
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hände (eller inte hände). I ett än djupare perspektiv leder reflektion också vidare till 

förklaringsmodeller med stöd i teoretiska kunskaper (Uljens 2011:190). Det sker bland 

annat under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen då de teoretiska 

kunskaper som studerats på universitetet ska omsättas till konkret undervisning och till 

förklaringsmodeller vid reflektion. Genom att medvetet grunda undervisningen i 

didaktisk teori, blir det en del av lärarstudenternas reflektioner över sin undervisning och 

en viktig del av deras utveckling till yrkesverksamma lärare. Uljens modell synliggör hur 

lärares reflektioner kan grundas i didaktisk teori på tre olika nivåer (jfr Uljens 2011:188 

ff), men den går också att använda för att synliggöra reflektionsnivåer hos lärarstudenter 

som en del av deras professionsutveckling.  

 

 
Figur 1: Modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer (jfr Uljens 2011:190) 
 

Modellen är avsedd att visa relationen mellan det didaktiska tänkandet och didaktisk 

teori, och varje cirkel i modellen symboliserar olika nivåer av lärarens reflektion.  

Teoribildning på den första nivån bygger på lärarens yrkespraktik. Även om läraren 

har ett otydligt syfte med undervisningen eller inte kan motivera val av metoder eller 

ämnesstoff i den pedagogiska planeringen utifrån teoretiska grunder, kan ändå 

planeringen omsättas till undervisning. Det blir en vardaglig yrkeskunskap, och något 

förenklat kan man påstå att undervisning kan bedrivas utan att vara grundad i kunskap 
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om läroplaner eller teoretiska kunskaper om pedagogik och ämne (Jank & Meyer 

2011:21). Konkreta exempel på det är när lärare inspireras av undervisningstips från 

metodböcker, från sociala medier, eller från sina egna tidigare erfarenheter, kanske till 

och med från den undervisning läraren varit med om som barn. Om detta sker utan 

didaktisk reflektion över syftet med undervisningen, val ämnesstoff och metoder för 

undervisning blir det snarare en situationsrelaterad reflektion över själva upplevelsen av 

de handlingar och de val som skett i samband med undervisningen (Jank & Meyer 2011). 

Det kan också handla om att läraren egentligen inte vet hur progression inom 

kunskapsområdet ser ut eller hur vunna kunskaper hos eleverna syns (Jank & Meyer 

2011). Kort sagt; för att kunna se undervisningen i ett metaperspektiv och för att reflektera 

över undervisningen på ett mer strukturerat vis behöver ytterligare perspektiv tillföras 

(Uljens 2011:192). 

Andra gradens teoribildning är en mer reflekterande yrkespraxis. Genom att 

problematisera undervisningen och ställa de egna erfarenheterna i jämförelse med 

kollegors föreställningar eller med begreppsliga, vetenskapliga modeller kan den egna 

erfarenheten kontrasteras (Uljens 2011:192). Det kan exempelvis gälla en viss 

undervisningsmetod, ett urval av ämnesstoff eller former för bedömning även om 

undervisningssituationer är så komplexa att det knappast är möjligt att beskriva varje 

enskilt fenomen (Jank & Meyer 2011:22). På så vis kan lärare utvärdera användbarheten 

för olika modeller men det innebär även att läraren systematiserar egna erfarenheter och 

synliggör undervisning. Med stöd av teoretiska kunskaper om pedagogik och i ämnet kan 

det som händer i undervisningen förklaras och medvetandegöras, helt enkelt. Det kan 

även leda till att lärares tidigare föreställningar förändras. Genom ett problematiserande 

förhållningssätt med stöd i teoretiska kunskaper ges lärare förutsättningar att utveckla 

förståelsen för yrkespraktiken och för att hitta förklaringar på områden man vill utveckla 

i den egna undervisningen (Uljens 2011:190 ff). På så vis påverkas lärarens medvetenhet 

om den egna undervisningen på ett individuellt plan men fördjupad reflektion ger även 

förutsättningar för strukturerade gemensamma reflektioner på ett kollektivt plan. Det blir 

då möjligt att systematiskt synliggöra transformationer av pedagogiska teorier om lärande 

och ämneskunskaper till den praktiska undervisningen för att kunna förstå vad som sker 

i undervisningen (Kroksmark 2011:86; Uljens 2011:193f).  

Ett strukturerat sätt att undersöka verksamheters behov av lärande på kollektiv nivå 

är problembaserad skolutveckling (PBS), det vill säga att utifrån vardagsverksamhet 

ställa frågor med avsikt att utveckla den didaktiska kunskapen (Scherp 2008). Det 
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problemorienterade förhållningssättet leder till ett lärande om undervisning för både 

lärare och organisation, men förstås med inriktning på elevers lärande och undervisning. 

Lärandet, eller den skoldidaktiska reflektionen, sker i cykler som kan jämföras med 

Uljens modell för skoldidaktisk reflektion, vilken beskrivs närmare i avsnitt 3.3 (se Figur 

4), och modellen för det didaktiska tänkandets olika nivåer (se Figur 1 ovan). Starkt 

förenklat handlar PBS om att utifrån egna erfarenheter ställa frågor, vilka genom 

reflektion och kunskapsinhämtning leder till utvecklad kunskapsbildning för individ såväl 

som för kollektiv (Scherp 2008).  

Eftersom den här studien fokuserar på lärarstudenternas reflektioner är det 

reflektion på individnivå som har relevans för undersökningen. För lärarstudenter kan det 

emellertid vara svårt att se teoriers relevans i förhållande till det praktiska handlandet i 

undervisningen. Den praktiska delen av utbildningen, det vill säga vfu:n, blir för dem 

tillfälle att pröva teoretiska kunskaper de studerat på universitetet som 

förklaringsmodeller vid reflektion över undervisningen (Jank & Meyer 2011:24, 29). När 

det handlar om den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen är nivån av 

reflektionen, enligt Jank & Meyer, beroende av den kunskap och vilken inställning till 

teori studentens vfu-lärare har. Det påverkar i sin tur även studentens egen positiva eller 

negativa inställning till teori (2011:32).  

Teoribildning på den tredje nivån omfattar även vetenskapliga modeller. En 

skillnad gällande reflektion på nivå två och tre är att vid reflektion på nivå två 

problematiseras de egna erfarenheterna; på nivå tre problematiseras de vetenskapliga 

modellerna. Å ena sidan kan det gälla den egna professionsutvecklingen och utvecklandet 

av den egna kunskapen och å andra sidan kan det gälla vetenskapsteori. Enligt Uljens är 

det då kritiska frågor exempelvis om vad som kännetecknar en didaktisk teori, vad som 

krävs för att något ska erkännas som vetenskapligt och vad skillnaderna är mellan teori 

och ideologi som sätts i centrum. Det kan också vara metodiska frågor om hur didaktisk 

forskning ska bedrivas (Uljens 2011:193), vilket leder vidare till begreppet 

ämnesdidaktik.  

2.2 Ämnesdidaktik 

Det råder olika uppfattningar om hur begreppet didaktik ska definieras men området 

handlar om övergripande frågor om hur undervisning ska bedrivas, vad undervisningen 

ska handla om och om interaktionen mellan den som lär ut, den som ska lära och om de 

sammanhang, det vill säga den kontext, undervisningen sker i (Jank & Meyer 2011:17 
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ff). I undervisningssammanhang är det vanligt med en uppdelning mellan allmän 

didaktik, vilken behandlar mer övergripande frågor om undervisning, och ämnesdidaktik 

(jämför Brante 2016:53; Helldén 2009:23; Kroksmark 2011:87; Uljens 2011:184 ff). 

Precis som det råder olika uppfattningar om hur didaktikbegreppet ska definieras, 

råder det delade uppfattningar om huruvida det ens går att dela upp allmändidaktik och 

ämnesdidaktik (Brante 2016: 65;Ullström 2009). Allmändidaktikens frågor om lärande, 

menar vissa, är de samma som ämnesdidaktikens frågor (Ognstad 2006) och då blir frågan 

om varför en delning av begreppet är nödvändigt. Några av de anledningar Brante anger 

till varför en delning inte bör göras är att ämneslärare inom universitet och i skolan skulle 

lyfta fram ämnet på bekostnad av didaktiska teorier och därmed skulle det kunna leda till 

en förenklad syn på undervisning (Brante 2016:65). En annan anledning är att lärare, vilka 

sätter det vetenskapliga ämnet främst skulle bortse från omgivande kontextuella frågor. 

Ytterligare en anledning är att strukturella didaktiska frågor om exempelvis makt och 

relationer skulle falla bort till förmån för fördjupning inom ämnet. Eftersom skolan är en 

del av samhället blir det problematiskt om undervisningen förenklas till att handla om 

enbart ämnesaspekter eftersom det finns icke-ämneskopplade frågor som även bör tas upp 

i lärarutbildning och skola (Brante 2016:65). Brante lyfter vikten av ett bildningstänkande 

i egenskap av motkraft till en alltför ensidig ämnesundervisning och i samband med det 

nämner han bland andra Klafkis syn på undervisning i ett humanistiskt perspektiv och 

Klafkis modell för didaktisk analys (Brante 2016:65).  

Den didaktiska triangeln (se Figur 2 nedan) är en väl etablerad modell för att 

beskriva vad ämnesdidaktik är, där även den omgivande skol- och samhällskontexten ses 

som en del av de faktorer vilka påverkar undervisningen. Enligt det här sättet att resonera 

är kunskaper i didaktik och kunskaper i ämnet det lärares planering av undervisning ska 

bygga på. Ämnet har alltså en framträdande plats, men i interaktion med elev och med 

läraren (Brante 2016:53; Hopmann 2011:198 ff; Klafki 1995:17).  

Kortfattat kan modellen för den didaktiska triangeln beskrivas som att den synliggör 

hur dynamiken mellan läraren – ämne, lärare – eleven och elev – ämne utgör själva kärnan 

av det lärare har att ta hänsyn till. Lärarens framställning av det undervisningen ska handla 

om sker i interaktion med eleverna, precis som även val av undervisningsmetoder 

påverkas av elevers tidigare erfarenheter av undervisning och påverkar elevens lärande i 

aktuell undervisningssituation (Hopmann 2011:199; Klafki 1995:14). 
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Figur 2: Den didaktiska triangeln (Hopmann 2011:201) 
 

Det första området i den didaktiska triangeln handlar om retorik och om hur läraren 

framställer undervisningsinnehållet. Det andra området, vilket benämns kateketik, 

handlar om interaktion mellan lärare och elev i undervisningen. Det tredje området i den 

didaktiska triangeln är metodik. I det sammanhang Hopmann framställer begreppet ska 

det inte förväxlas med den betydelse ordet ofta får i form av en fast 

undervisningsrepertoar för lärare (2011:200). I stället kan begreppet metodik ses som 

förhållandet mellan vad som ska läras ut och vad som, utifrån elevens erfarenhetsvärld, 

är möjligt att lära ut (jfr Säljö 2000). De tre klassiska didaktiska områdena är centrala 

även för dagens syn på didaktik (se Hopmann2011:199 ff). 

Definitionen av begreppet ämnesdidaktik i den här studien är grundad i den 

didaktiska triangeln1. Det har framförallt styrts med utgångspunkt i de tre klassiska 

didaktiska områdena och jag har utkristalliserat tre centrala komponenter, vilka är teorier 

om lärande, metoder för lärande och ämneskunskaper. Eftersom den här studien handlar 

om svenskundervisning är det lärares ämneskunskaper i svenskämnet som står i fokus. 

Anledningen till att vissa delar av den didaktiska triangeln betonas är för att lyfta fram 

några centrala områden från begreppet ämnesdidaktik och för att undvika en alltför vag 

och öppen definition.  

                                                 
1 Valet av komponenter är även inspirerat av Brante 2016:53; Helldén 2009: 23 och Kroksmark 2011:87. 

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPu8G0mKjbAhWvhaYKHT4XANUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:938181/FULLTEXT01.pdf&psig=AOvVaw0Yactb42cxgKIUbFsc9m5i&ust=1527589446825772
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2.2.1 En teori om lärande: det sociokulturella perspektivet 

Den första komponenten handlar om teorier om lärande med fokus på det sociokulturella 

perspektivet. Det är en vanlig teori om hur lärande går till som lärarstudenter möter i sin 

utbildning, både i kurser som handlar om utbildningsvetenskap och i ämneskurser. En av 

grundtankarna är att lärande sker genom att människor lär sig genom att använda fysiska 

och kognitiva resurser för att hantera omvärlden, så kallade sociokulturella resurser för 

lärande (jfr Säljö 2000). I den här studien är det sociokulturella resurser för lärande i 

form av kommunikation och samlärande, intellektuella och språkliga redskap samt bruk 

av fysiska redskap och verktyg som används i analysen av studiens empiriska material. 

Analysen relateras till nivå av teoribildning i studenternas reflektioner.  

Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt ligger alltså 

tyngdpunkten på att lärande sker i ett socialt samspel och genom interaktion av olika 

slag med omgivningen (Säljö 2000:18,22). En grundtanke är att det eleven kan göra 

tillsammans med en vuxen eller en mer erfaren elev, kan den så småningom göra på 

egen hand. Det innebär att från det sociala, kollektiva lärandet går eleven allt mer 

mot ett individualiserat och självständigt lärande (Säljö 2000:119f). Den engelska 

termen, som också ofta används i svenska sammanhang när man talar om stöttning, är 

scaffolding och med det avses tillfällig, men för elevens nivå, nödvändig stöttning för att 

eleven ska gå vidare i sin kunskapsutveckling. Det kan röra sig om stöttning i form av 

organisation av klassrummet och rutiner för samarbetsformer. Stöttning kan även handla 

om mentala stödstrukturer, exempelvis modeller för hur texter ska skrivas eller hur 

läsning ska genomföras (Säljö 2000:123f).  

Lärarens roll är att planera framåtsyftande undervisning, samtidigt som tydlig 

stöttning ges för att både stödja och utmana. Det innebär att i undervisningssituationer 

planeras innehåll och metoder riktade mot elevens närmaste utvecklingszon. Det är 

den proximala utvecklingszonen, vilket avser området mellan vad eleven kan göra på 

egen hand och vad den kan göra tillsammans med mer erfarna elever eller vuxna (jfr 

Gibbons 2016; Säljö 2000:120). Om steget mellan det eleven redan kan och de nya 

kunskaper eller förmågor som är på väg att läras blir för stort finns risken att 

utmaningen blir övermäktig. Det kan leda till att motivationen tappas eller att 

utmaningen helt enkelt blir omöjlig. Om undervisningen tvärtom inte är tillräckligt 

utmanande finns även då risk för att minskad motivation (Säljö 2000). Av detta skäl 

är det viktigt med adekvat dokumentation av elevernas lärande med riktningen inställ på 

formativ undervisning (se Gibbons 2016).  
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Språkliga uttryck ses ofta som abstrakta företeelser och mindre konkreta än fysiska 

redskap och verktyg. Icke desto mindre är språket en förutsättning för det vi utför med 

praktiska handlingar eller med redskap av olika slag. Exempelvis kan förståelse för 

grammatiska begrepp och kunskap om texters form även påverka samtal om texter, såväl 

de texter elever ska skriva själva som texter elever läser (Gibbons 2016). På så vis 

medierar språket även de redskap vi behärskar och kan utnyttja för vår förståelse. Redskap 

och verktyg kan vara fysiska artefakter vilka hjälper oss att organisera information, 

exempelvis minneslistor eller scheman för hur texter ska skrivas. Dessa artefakter tänker 

förstås inte själva men hjälper oss att organisera vårt tänkande (Säljö 2000:44 ff, 74 f, 157 

ff). Skriftspråket är exempelvis både ett intellektuellt och ett fysiskt redskap. Samtidigt 

som skriftspråket är en förutsättning för kunskapsbildning, är det nödvändigt att dessutom 

kunna behärska skrivredskap, såväl penna som dator och olika skrivprogram för att 

använda det. Vårt agerande sker alltså ofta i samverkan mellan både intellektuella och 

fysiska redskap (Säljö 2000). 

2.2.2 Metoder för lärande: den praktiska undervisningen  

Den andra komponenten, det vill säga metoder för lärande, handlar om den praktiska 

undervisningen. Det kan till exempel gälla formen för lärarens framställning, alltså 

retoriska aspekter av hur läraren undervisar, men det handlar också om hur 

undervisningsinnehållet hanteras i interaktion mellan lärare och elever (jfr Hopmann 

2011:204; Klafki 1995:21; Gericke m.fl. 2018:10). Exempel på hur interaktion kan ske 

är samtal om texter, såväl faktatexter som skönlitterära texter, med syfte att fördjupa 

elevers förståelse av både textens innehåll och textens form. En förutsättning för att lärare 

ska kunna välja och variera undervisningsmetoder är att de har tillgång till en repertoar 

av olika metoder för undervisning (Kroksmark 2011:88). En sådan repertoar kan 

utvecklas bland annat genom undervisning i lärarutbildningen, genom egen erfarenhet, 

eller genom intryck från omgivningen som från läromedel eller kollegor.  

 

2.2.3 Lärares ämneskunskaper i svenskämnet 
 
Den tredje komponenten, vilken är ämneskunskap, innefattar lärarens ämnesteoretiska 

kunskaper (Brante 2016:55 ff, 64; Uljens 2011:177 ff). Till skolämnet svenska hör två 

vetenskapliga discipliner och de är svenska språket och litteraturvetenskap, vilket gör att 

olika ämnestraditioner ska mötas inom samma skolämne. Inom svenskämnet möts alltså 

såväl språkdidaktik och litteraturdidaktik men dessutom tillkommer relationen mellan de 
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vetenskapliga disciplinerna och skolämnet. En skillnad mellan akademiska discipliner 

och skolämnen är att det akademiska ämnet har till uppgift att producera och presentera 

ny kunskap. Skolämnen däremot har såväl en kunskapsförmedlande roll som en fostrande 

roll, exempelvis i form av demokratiska värderingar eller jämställdhet, men det kan även 

handla om förmågor som kritiskt tänkande eller att samarbeta med andra (Gericke m.fl. 

2018:8). En annan skillnad är att de teoretiska kunskaperna ska anpassas till ett 

undervisningsinnehåll möjligt att genomföra inom skolans ramar (Gericke m.fl. 2018:8).  

Lärares kompetens innebär således mer än att kunna realisera kursplanen i 

undervisningen – lärare ska även kunna transformera det akademiska ämnet till 

undervisning (Gericke m.fl. 2018:9 f), det vill säga att göra medvetna urval av 

undervisningsstoff både med utgångspunkt i ämnesteori och i kursplaner, men även vid 

val av hur kunskaper i ämnet kan förmedlas till eleverna, eller hur elevers kunskaper kan 

visas (Blomqvist 2016:21; Gericke m.fl. 2018:9; Shulman 1986:7). Lärarens förståelse av 

undervisningsinnehållet och förmåga att ta ett metaperspektiv på det som ska undervisas 

om blir avgörande för hur det iscensätts i klassrummet (Gericke m.fl. 2018:10).  

Det handlar dock inte endast om val i den aktuella undervisningen. Lika viktigt är 

att goda ämneskunskaper kan öppna för möjligheten för lärare att reflektera över vad som 

leder till bildning i ett vidare perspektiv och vad som är värdefull kunskap i ett långsiktigt 

perspektiv (Brante 2016:59). Å ena sidan är undervisningens innehåll och omfång 

föreskrivet i Lgr 11 men å andra sidan påverkar lärarens ämneskunskaper synen på ämnet 

och förståelsen för syftet med undervisningens innehåll (jfr Klafki 1995:22 ff). Det leder 

till att lärare väl förankrade i ämnesteori gör didaktiska val snarare i ett 

bildningsperspektiv än i ett skolperspektiv (Gericke m.fl. 2018; Klafki 1995; Shulman 

1987). 

Det här komplexa spänningsfältet åskådliggörs i den didaktiska triangeln (se Figur 

2). I en lärares ämneskompetens ligger med ovanstående resonemang, förutom goda 

kunskaper inom ämnet, också förmågan att kategorisera kunskapen. Det innebär att 

centrala delar för undervisningsområdet skiljs ut och förmåga att också anpassa innehållet 

så att eleverna både tycker att det är intressant och möjligt att förstå (Klafki 1995:18; 

Säljö 2000:224 ff). I mötet mellan ämne och elev blir elevens egna tidigare erfarenheter 

och kunskaper i ämnet avgörande för hur eleven kan tillgodogöra sig undervisningen (jfr 

Gericke m.fl. 2018:10; Shulman 1986:10; Säljö 2000: 119 ff). En del av de val lärare gör 

vid planering av undervisning behöver förstås ta hänsyn till elevers tidigare erfarenheter 

men även till teorier om hur lärande sker. Exempelvis behöver omfattande 
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kunskapsområden organiseras så att det inte blir för omfattande eller för svårt för att den 

som ska lära ska kunna delta i undervisningen (Hopmann 2011:200). Det innebär att 

läraren utgår från elevens kapacitet att förstå och elevens intresse för 

undervisningsstoffet. Eftersom undervisning är en så sammansatt och komplex 

verksamhet behöver kunskap om teorier prövas i handling för att verkligen förstås (Jank 

& Meyer 2011:24, 29). Det leder in på nästa avsnitt som behandlar forskning om hur 

bryggan mellan teori och praktik ser ut i lärarutbildningen.  

2.3 Tidigare forskning  

I det här avsnittet görs en översiktlig genomgång av tidigare forskning av intresse för 

studiens område. Inledningsvis kommer ett avsnitt som behandlar teori-praktikproblemet 

i utbildningssammanhang och det följs av ett avsnitt om forskning om lärares 

ämneskunskaper och undervisning. 

2.3.1 Teori-praktikproblemet i utbildningssammanhang 

En stor forskningsöversikt om undervisningsstrategier och vad som påverkar elevers 

lärande har gjorts av Hattie (2014). Hatties metastudie visar att effekten av lärarutbildning 

i förhållande till elevers resultat inte är särskilt stor, men när faktorn av flera års 

undervisningserfarenhet läggs till lärarutbildning så ökade effekten på elevernas lärande 

(Hattie 2014:157). Det är ett viktigt resultat för den här studien eftersom det leder in på 

frågan om en evidensbaserad lärarutbildning och vilka undervisningsinsatser som ger god 

effekt på lärarstudenters lärande. Hattie skriver att modeller där lärarutbildningars kvalitet 

mäts utifrån faktorer om rätt personal och om rätt tid på uppgifter inte är ett säkert 

mätinstrument av kvalitet i lärarutbildning. Snarare bör utbildningar redogöra för 

examenskrav och redovisa de metoder för lärande och bedömning som ingår i 

lärarutbildningen och först då kan även studenter utvärderas för att mäta hur de möter 

examensmålens krav (Hattie 2014:156 ff).  

Darling Hammond beskriver i en artikel (2006) viktiga delar i 2000-talets 

lärarutbildning2. En av de punkter som lyfts fram är vikten av stark koppling mellan teori 

och praktiska inslag. Kopplingen behöver ske vid återkommande tillfällen där studenter 

tränas på att analysera kursplaner och teorier de läser om men de behöver även träna på 

                                                 
2 Artikeln är en sammanfattning av vad en amerikansk forskargrupp (National Academy of Education 
Committe) kommit fram till som väsentliga hörnstenar i lärarutbildning med tanke på samhällets ökade 
krav på kunskap och de större krav som ställs på lärare. 
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att analysera konkreta undervisningsexempel. Genom att studenter övas i att ta ett 

analyserande perspektiv förbereds de på att som blivande lärare inta ett forskande och 

undersökande förhållningssätt till sin undervisning men även på samverkan med andra 

kollegor (Darling Hammond 2006).  

I Erikssons avhandling (2009) är syftet att undersöka hur teori och praktik gestaltas 

i olika typer av samtal mellan studenter och mellan studenter och lärarutbildare. Studien 

tar avstamp i de intentioner som angavs i 2001 års lärarutbildningsreform (Proposition 

[Prop.] 1999/2000:135). Reformen innebar att lärarutbildningen skulle både forsknings- 

och verksamhetsanknytas i större utsträckning genom samspel mellan teoretiska 

kunskaper och praktiska erfarenheter. Studiens syfte är dessutom att försöka förstå hur 

lärarstudenter utvecklar kunskap om yrket (Eriksson 2009:55). Studiens empiriska 

material består av olika policytexter men även av observationer under tre terminer av två 

grupper av lärarstudenter (här kallade studiegrupper). Det är observationer av 

föreläsningar, studiegruppsdiskussioner, observationer från vfu-handledningssamtal samt 

material från informella samtal och intervjuer (Eriksson 2009:55).  

Resultaten visar att universitetsföreläsningar med teoretiskt innehåll behöver 

innefatta konkreta synliggöranden för att studenterna ska kunna omsätta teori till 

yrkespraktik. Särskilt viktigt blir det för de studenter som har liten egen tidigare 

erfarenhet. I studien framkommer dock att studenter upplevt att universitetslärare kan 

vara negativa till att konkretisera abstrakt innehåll med exempel (Eriksson 2009:231).  

Ytterligare resultat är att en förutsättning för att kunna föra samman teoretiska 

kunskaper och konkret undervisning är att studenten har tidigare erfarenheter från 

undervisningssammanhang. De tidigare erfarenheterna blir en väg för att omsätta 

teoretiska kunskaper och deras betydelse till konkreta kunskaper om praktisk 

undervisning men även för att tillämpa dem under vfu-perioden (Eriksson 2009:230). 

Under vfu-perioderna tillägnar sig studenten praktisk erfarenhet, men studien visar att det 

trots tillskottet på erfarenhet förekommer få direkta teoretiska resonemang under 

handledningssamtalen som förs mellan student och vfu-lärare. Det samma gäller i de 

observerade studiegruppsamtalen och vid de muntliga examinationer som gjordes i 

anslutning till vfu-perioden – inte heller då diskuterades teorier i förhållande till 

erfarenheter eller exempel från praktiken i någon större utsträckning (Eriksson 2009:231).  

Eriksson studie visar också att föreställningar hos universitetslärare och vfu-lärare 

om skillnader mellan de olika verksamheterna kan begränsa studenters möjlighet att få 

stöd i att överbrygga teori-praktikproblemet (Eriksson 2009:230). Det kan handla om att 
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de begrepp som används av universitetslärare och vfu-lärare skiljer sig åt, vilket kan göra 

det svårt för studenten att själv se relationen mellan teori och praktik. Det kan också visa 

sig genom att vfu-lärare ser negativt på de kursuppgifter studenter ska genomföra och att 

studenters möjlighet att få pröva på modeller de läst om, hört talas om eller som till och 

med ingår i en vfu-uppgift har begränsats (Eriksson 2009:230). 

I Alatalos studie (2011) undersöks lärares möjligheter och svårigheter i läs- och 

skrivundervisningen samt hur lärares ämneskunskaper, utbildning, erfarenhet och 

förhållningssätt påverkar undervisningen. Det empiriska materialet är sammansatt av 

både en kvalitativ del i form av lärarintervjuer och en kvantitativ del i form av en 

enkätundersökning. Dessutom genomfördes ett test av lärares ämneskunskaper gällande 

språkstruktur, grundläggande stavningsregler samt frågor om undervisning i den första 

läs- och skrivinlärningen (Alatalo 2011:61 ff). 

En del av studien handlar om utbildningens betydelse för lärares möjligheter att 

bedriva god undervisning. Av resultaten framgår att lärarutbildningens mål att 

överbrygga gapet mellan teori och praktik inte alltid uppnås. En av de slutsatser som dras 

i studien är att de teoretiska kunskaperna studenterna läser om behöver omsättas till 

diskussioner om praktisk undervisning. ”För att stimulera studenter att lyfta diskussioner 

från de enskilda, konkreta fallen till de generella principerna behöver man studera och 

diskutera hur verkliga händelser hänger ihop med och kan förklaras av såväl praktisk som 

teoretisk kunskap”, skriver Alatalo (2011:200). Men för att kunna lyfta studenternas 

kunskapsnivå om undervisning i läsning och skrivning krävs mer än tips på genomförande 

– det krävs också grundkunskaper om språkutveckling och språkstruktur (Alatalo 

(2011:200). Studien visar också att det finns en ovana hos vissa lärare att reflektera kring 

elevers läsutveckling och även svårigheter att systematiskt redogöra för frågor om den 

dagliga läs- och skrivundervisningen (Alatalo 2011:194). En av Alatalos slutsatser är att 

en konsekvens av det är att det är svårt för lärare vilka inte själva har tillräckliga 

kunskaper om hur språket är uppbyggt att stödja elevers språkutveckling, men även att 

det blir svårt att utvärdera undervisningens resultat.  

Resultaten från en enkätstudie (Nordgren m.fl. 2019) med fokus på att undersöka 

lärares möjligheter till planering och efterarbete av undervisningen visar bland annat att 

de flesta lärare uppfattar att de varken har tillräckligt med tid för att reflektera över val 

som görs vid planering av undervisning eller för reflektion efter lektioner (2019:45). Det 

saknas också ett systematiskt arbete med att dokumentera elevers lärande som en 

förutsättning och utgångspunkt för planering av kommande undervisning, det vill säga 
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formativ undervisning. De flesta lärare ingår inte i kollegiala sammanhang för organiserat 

samarbete om planering eller för efterarbete av lektioner med kollegor men samtidigt 

uttrycker lärarna att kollegialt samarbete höjer kvaliteten i undervisningen. Resultaten 

visar även att majoriteten av lärarna inte har tillgång till sammanhang där ett formativt 

utvecklingsarbete förs för att prova eller utveckla didaktiska modeller för undervisningen 

(Nordgren m.fl. 2019:45).  

Dessutom framkommer att lärare söker forskning om såväl pedagogik, 

ämnesdidaktik och ämne, men att de uppfattar att det inte finns tillräcklig med tid att sätta 

sig in i materialen. Även om forskningen är relevant så är ytterligare ett hinder för lärare 

att de är ovana vid att söka och hantera den typen av information (Nordgren m.fl. 

2019:46). En av de slutsatser som dras i studien är att om förutsättningarna för att 

genomföra efterarbete och reflektion är små kan det tyda på att grundläggande 

förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund saknas (2019:47).  
Lärarstudenter har redan en kännedom om skolmiljön från egna tidigare 

erfarenheter när de påbörjar studierna, exempelvis från sin egen skolgång eller från att ha 

vikarierat som lärare eller i föräldrarollen. Erfarenheterna ger tolkningsramar för de nya 

kunskaper studenter möter under sin utbildning vilket kan underlätta deras 

kunskapsbildning (Eriksson 2009). Samtidigt kan konsekvensen av tidigare erfarenheter 

bli att, förutom att lära sig nya teorier eller nya handlingsmönster, måste studenten även 

förhålla sig till egna tidigare föreställningar (Alatalo 2011:200; Hattie 2014:156;). Till 

viss del handlar det om att transformera förståelsen för undervisning från de erfarenheter 

studenterna har till förståelsen för undervisning som lärare har. Det kan också, enligt 

Alatalos resultat, handla om att undervisningsmetoder traderas mer av tradition, än på 

grund av medvetna val (2011:201). Inom ramen för lärarutbildningen kan studenter 

utmanas till att ifrågasätta egna föreställningar men också att tränas i att utbyta 

erfarenheter med andra lärare och att förstå elevernas lärande (Darling Hammond 2006; 

Hattie 2014:157).  

2.3.2 Lärares ämneskunskaper och språkundervisning 

Svenskundervisning handlar förstås inte bara om grammatik och skrivundervisning men 

eftersom studenterna i den här studien till stor del undervisade i grammatiska moment 

och om skrivande fokuseras det här.  

Myhill (2018) presenterar sammanlagda resultat från sin tidigare forskning om 

grammatik och undervisning i en artikel där ett av resultaten av intresse för den här 
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studien är att lärares grammatiska ämneskunskaper leder till att lärare kan undervisa i 

grammatik på ett sätt som stödjer elevers skrivande och läsande. Det innebär exempelvis 

att läraren kan peka ut språkliga aspekter i texter och på så vis också inte bara använda 

texterna som modelltexter utan även träna eleverna på att variera det sätt de själva skriver. 

Den typen av grammatikundervisning sker i ett dialogiskt sammanhang där lärarens sätt 

att leda samtal om språkiga aspekter är centralt. Det kan exempelvis innebära diskussioner 

om val elever gör i sina texter eller mer styrande undervisning om förutbestämda 

normativa aspekter, också kallat metasamtal om språk (Myhill 2018:15). Förutom det kan 

läraren ge respons på elevtexter på ett djupare plan där även de val eleven gjort i sitt 

skrivande är en del av responsen (2018: 17). Även om Myhills forskning omfattar 

förhållanden i England kan paralleller dras till svenska förhållanden (se Eriksson m fl. 

2017).  

Winzell (2019) undersöker i en kvalitativ studie hur kunskapsbildning i 

skrivdidaktik utvecklas hos studenter inom ämneslärarprogrammet i svenska och hos 

nyblivna gymnasielärare. Även om undersökning är gjord med inriktning på undervisning 

på gymnasiet har resultaten relevans för min studie eftersom den handlar om hur studenter 

utvecklar sina professionella ämneskunskaper i svenska. Resultaten visar för det första 

att utryck som tyder på skrivdidaktik som kunskapsområden inte synliggörs i kursplaner 

i svensklärarutbildningen. Winzell benämner det som att det finns ett tomrum som endera 

inte behandlas i undervisningen eller som finns men inte uttrycks (2019:84). För det andra 

visar resultaten att det är skillnad mellan de aspekter lärarstudenter och lärare talar om 

när de talar om skrivundervisning. Mönstret är att med ökad erfarenhet sker en 

förskjutning i samtalen om text från lokala textaspekter till mer övergripande. Samtidigt 

sker en förskjutning i samtalen från en konkret nivå till en mer abstrakt nivå (2019:117). 

Ett tredje resultat är att kunskapsbasen i samtalen visar en förskjutning från en teoretisk 

ämnesorientering mot en mer didaktisk reflektion och att den största delen av 

kunskapsbildningen sker efter lärarutbildningen. Exempelvis visar det sig genom att 

studenternas reflektion går från att vara grundad i praktiska erfarenheter till ökad insikt i 

skrivdidaktik och val i undervisningen (2019:142f). Ett fjärde resultat som har relevans 

för min studie är att lärarnas kunskapsbildning utvecklas i form av cykler där moment i 

undervisningen följt av utvärdering och reflektion bidrar till kunskapsbildning (Winzell 

2019:206). De resultaten kan jämföras med Darling Hammond (2006) som pekar på 

vikten av återkommande tillfällen i lärarutbildningen där studenter tränas i att ta ett 

analyserande perspektiv som en del av att utveckla den didaktiska medvetenheten. De kan 
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även sättas i samband med problembaserad skolutveckling där utgångspunkten är att 

genom lärares egna frågor om undervisningen öppna för kunskapsbildning (Scherp 2008). 

Resultaten i Alatalos studie visar att den viktigaste faktorn för att lärare ska kunna 

undervisa på ett effektivt sätt i läs- och skrivundervisning är att det ingår gedigen 

utbildning om det i lärarutbildningen (Alatalo 2011:199). Mycket av lärares egna 

ämneskunskaper härstammar från deras egen skolgång, men Alatalo (2011) pekar också 

på att det är skillnad på den ämneskunskap som elever lär genom sin skolgång och lärares 

professionella ämneskunskap om läs- och skrivlärande. Även om goda grundläggande 

ämneskunskaper från den egna skolgången ger bra förutsättningar för att tillgodogöra sig 

kunskaper om hur man undervisar så ger professionella kunskaper också möjlighet att 

reflektera över det som händer i undervisningen. Det kan bland annat ske med stöd av 

relevanta begrepp och termer, och genom att knyta undervisning till teoretisk kunskap 

(Alatalo 2011).  

Alatalos studie pekar också på att lärare med svagare ämneskunskaper visade en 

tendens till att snarare vänta in elevers mognad än till att tidigt sätta in adekvata 

stödåtgärder för att främja elevens skriftspråksutveckling (2011:191). Alatalo menar att 

kunskapsluckorna leder till att det blir svårt för lärare att veta var eleverna befinner sig i 

sin språkliga utveckling och att bemöta deras lärande (2011:177). Ytterligare en slutsats 

som Alatalo drar är att en konsekvens av det kan antas bli att elevers läsutveckling är 

beroende av lärares kunskaper om läs- och skrivinlärning och lärares förmåga att 

dokumentera elevers svårigheter (2011:177, 191).  

Tillägas kan att det inte finns så många studier som undersöker i vilken grad lärares 

ämneskunskaper påverkar elevernas lärande (Hattie 2014:160; Myhill 2018:18), även om 

en av de undersökningar Hattie hänvisar till i sin metastudie, av Darling-Hammond 

(2006), visar att ”ämneskunskaper påverkar undervisningseffektiviteten upp till en viss 

nivå av grundläggande kompetens, men därefter i lägre utsträckning” (Hattie 2014:160).  

En annan faktor som däremot pekas ut är lärares verbala förmåga i kombination 

med ämneskunskaper och förmåga att skapa relationer med eleverna (Hattie 2014: 161), 

vilket kan sättas i samband med såväl Myhills resultat om metasamtal om språk (Myhill 

2018: 15) och den didaktiska triangeln (Hopmann 2011:201). Det tycks vara så att lärare 

med kunskaper inom det ämne de undervisar i satt i kombination med pedagogiska 

kunskaper bättre förstår såväl innehållet och hur utveckling av innehållet kan ske. 

Dessutom kan dessa lärare också ge återkoppling till elever och leda dem vidare till 

djupare förståelse av ämneskunskaperna (Alatalo 2011; Hattie 2014:178; Winzell 2019). 



21 
 

3 Material och metod 
I det här avsnittet beskrivs inledningsvis studiens empiriska material följt av en 

beskrivning av hur det empiriska materialet har samlats in och med vilka metoder det 

insamlade materialet analyserats. Det följs av en genomgång av Uljens modell för 

skoldidaktisk reflektion (Figur 4), vilken används både som ett teoretiskt ramverk och ett 

metodramverk i studien (Uljens 2011:176). I samband med det beskrivs länkarna 

planering, handling och reflektion i undervisningskedjan. Det är de tre länkarna vilka 

sedan står till grund för dispositionen i resultatredovisningen (se kapitel 4). 

Avslutningsvis ges en översiktlig beskrivning av den forskningsetiska hänsyn som tagits 

och kritik som kan riktas mot studien.  

3.1 Det empiriska materialet  

Nedan redogörs för hur urvalet av deltagare skett och för de olika delarna av empirin. 

3.1.1 Urval och presentation av deltagarna 

Den här studien handlar om hur studenter omsätter teoretiska ansatser de kommit i kontakt 

med inom ramen för lärarutbildningen och därför tillfrågades erfarna studenter att delta. 

Av fyra tillfrågade studenter svarade tre positivt till att delta i studien. Studenter hade 

tidigare läst två kurser inom ramen för svenskämnet och gjort sammanlagt 17 veckors vfu 

uppdelat på två perioder. I samband med att besök av lärarutbildare från universitetet 

skulle göras på studenternas tredje och avslutande praktik under hösten 2017 ställde jag 

frågan till den grupp av studenter jag skulle besöka. Valet var dels grundat i att jag har 

följt dessa studenter under deras tidigare vfu-perioder, dels av bekvämlighetsskäl. Alla 

tre studenter gjorde den avslutande vfu-perioden på olika skolor i mindre kommuner i 

Mellansverige. Efter att studenterna givit sitt medgivande till att delta i studien tog jag 

även kontakt med deras vfu-lärare och skolornas rektorer för att informera om studien. 

Den första lärarstudenten, med det fingerade namnet Alva, genomförde undervisningen 

vid observationstillfället i årskurs tre. Den andra lärarstudenten, här kallad Sofi, 

genomförde undervisningen i årkurs två. Den tredje och sista lärarstudenten kallas Nadja 

och även hon genomförde undervisning i årskurs tre. I samtliga klasser fanns elever med 

svenska som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. 
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3.1.2 Insamling av empiri 

Det empiriska materialet består av fyra delar enligt tabellen nedan och som framgår 

sammanförs delar av undervisningens moment in i undervisningskedjans länkar med 

planering, handling och reflektion:  

 
Tidpunkt för insamlande 

 
 
A Planering – innan lektionen 
 

 
B Handlingar – vid 
genomförandet av lektionspasset 
 

 
C Reflektion – efterföljande 
intervju och text 
 

Undersökningsmaterialets delar 
 

 
 
Material A 1  
Studentens pedagogiska 
planering av den lektion som 
ska observeras.  
(Bifogas som bilagor) 
 
Antal data: 3 planeringar i 
punktform, cirka en sida. 

 
 
Material B 3 
Observationsanteckningar från 
lektionen 
 
 
 
Antal data: 3 observationer á 
cirka en timme 

 
 
Material C 4 
Semistrukturerad intervju med 
studenten med utgångspunkt i ett 
självskattningsunderlag som 
görs inom ramen för vfu-kursen. 
 
Antal data: anteckningar från 3 
intervjuer á cirka 60 minuter 

 
Material A 2  
Kort strukturerad intervju med 
studenten. 
 
Antal data: Anteckningar från 
3 intervjuer á cirka tio minuter 

 
 
 

 
 

Figur 3: Översikt över empirins olika delar 
 
Inför observationen hade studenterna instruerats om att undervisningstillfället som skulle 

observeras skulle hållas inom ramen för ämnet svenska. För att hitta belägg för vilken 

nivå av teoribildning studenternas resonemang grundades på i sina resonemang vid 

reflektion över sin egen undervisning utgick jag från vad studenterna angav att de trodde 

skulle bli särskilda utmaningar på den lektion som skulle observeras3, samt hur de 

reflekterade över dessa utmaningar eller annat som uppkommit på lektionen4. Den korta 

intervjun (A2) gjordes när jag anlänt till skolan för besöket och precis innan studenten 

skulle hålla sin lektion, och den långa intervjun (C4) gjordes i samband med det 

uppföljande samtalet efter lektionen. Den pedagogiska planeringen (A1) var en del av det 

material inom vfu-kursens ram som studenterna skulle skicka till universitetsläraren i 

                                                 
3 Upplägget med att utgå från en specifik frågeställning hade sitt ursprung i PBS (Scherp 2008). 
4 Upplägget med reflektionerna satt i förhållande till den specifika frågeställningen hade sitt ursprung i 
Darling Hammonds grundstenar i lärarutbildningen. Där poängteras vikten av återkommande övningar 
med analys av kursplaner, teorier och konkret undervisning. I samband med vfu-perioder aktualiseras 
samtliga områden (Darling Hammond 2006).  
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förväg och var till viss del styrd av en mall. I studien bortses från hur vfu-kursens 

instruerande dokument påverkat studenternas utsagor.  

Mönstret för observationerna var att studenterna presenterade mig för eleverna och 

att jag sedan tog den observerande forskarnas roll. Jag förde löpande 

observationsanteckningar under hela lektionspassen och intervjuerna. 

Observationsanteckningarna från studenternas undervisning har transkriberats till text, 

vilket gjort att hela det empiriska materialet har varit möjligt att analysera med 

textanalytisk metod. Transkriberingen gjordes enligt bastranskriptionsmetod vilket 

innebär att hänsyn inte tagits till pauser, betoningar och likande (Norrby 2014).  

3.1.3 Analysmetod 

I detta avsnitt redogör jag för den forskningsprocess som skett vid analys av empirin. För 

att få en översikt över empirins olika delar har figur 3 använts som verktyg vid analysen.  

Analysen av de fyra olika delarna av det empiriska materialet har skett i fyra steg. 

Till att börja med kategoriserades materialet efter plats i undervisningskedjan enligt 

Uljens modell för skoldidaktisk analys, det vill säga kategorierna planering (material A1 

– A2), handlingar (material B3) och efterföljande reflektioner (material C4). Jag kallar 

de olika kategorierna för länkar i undervisningskedjan (se Figur 4). Sedan analyserades 

materialet med fokus på de ämnesdidaktiska komponenterna (se Figur 2) för att urskilja 

vad lektionen i svenska skulle handla om, vilka material och vilka metoder för lärande 

studenterna använde sig av samt vad som var själva undervisningsstoffet. Efter det 

analyserades de olika kategorierna för att hitta belägg för hur bruk av sociokulturella 

resurser synliggjordes i studenternas planeringar och i undervisningen. Det som särskilt 

uppmärksammades var i vilken utsträckning kommunikation och samlärande mellan 

lärare och elever och mellan eleverna var möjlig under lektionen, hur intellektuella och 

språkliga redskap användes som stöd för lärandet och vilka fysiska redskap och verktyg 

som användes (jfr Säljö 2000).  

Det sista steget i analysen var att hitta belägg för vilken nivå av teoribildning 

studenternas resonemang grundades på vid reflektion över deras undervisning (Figur 1). 

Efter att data på ovanstående vis först sorterats och sedan analyserats framträdde likheter 

(homogenitet) och skillnader (variation) i materialet, vilka sammanfattats i 

resultatavsnittet i olika områden. De har utgångspunkt i det studenterna uppgav att de såg 

som utmaningar vid observationstillfället och fokus på de ämnesdidaktiska 

komponenterna. 
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3.2 Metod 

Det här är en kvalitativ studie med en abduktiv forskningsprocess och insamlandet av 

empirin har skett med lingvistiskt etnografiska metoder. Det innebär att både de texter 

som undersöks och den kontext texterna ingår i beaktas. I den här studien har det skett 

med utgångspunkt i studenternas pedagogiska planeringar vilka satts i samband med 

lektionsobservationer och intervjuer. 

3.2.1 Kvalitativ studie 

I en kvalitativ studie undersöks egenskaper och mönster i en begränsad mängd empiri 

med avsikt att beskriva eller förklara materialet på ett djupare plan. Empirin kan vara 

begränsad exempelvis i antal deltagare eller i tidsomfång för studien (jfr Patel & 

Davidsson 2003:82,98 ff; Reinecker & Stray Jörgensen 2014:193; Watt Boolsen 2007:17 

ff). Det smala empiriska underlaget i den här studien (tre lärarstudenter) gör att den får 

karaktären av en fallstudie, men för att få en fördjupad bild har olika metoder för 

insamling av empiri använts, närmare bestämt består materialet av fyra olika delar, som 

framgår av figur 3 ovan. Avsikten är att de olika metoderna ska stödja varandra för att 

säkerställa resultaten. Det empiriska materialet beskrivs närmare nedan och insamlingen 

har skett vid tre olika tidpunkter. Genom att först analysera de olika delarna för att sedan 

sätta samman dem till överbyggande resultat håller jag samman empirins komplexitet och 

fördjupar samtidigt analysen av resultaten.  

3.2.2 Abduktiv ansats 

Forskningsprocesser där teorier eller hypoteser prövas mot empiri kallas deduktiva. 

Processer, som i motsats till det, anpassar de teorier som används i studien allt eftersom 

analyserna av empirin utvecklas kallas induktiva. I kvalitativa studier är ofta 

forskningsprocessen induktiv och en kombination av de båda sätten kallas för abduktiv 

metod. Det innebär att forskaren utgår från empirin för att se vad som visas vid analys av 

innehållet, och samtidigt prövas vetenskapliga teorier mot frågeställningar eller hypoteser 

(jfr Watt Boolsen 2007:26; Åkerlund 2013:118).  

I den här studien har forskningsprocessen varit att ha etablerade vetenskapliga 

teorier som utgångspunkt, vilka allt eftersom de preliminära resultaten synliggjorts, 

kopplats samman med ytterligare teorier för att resultaten ska kunna förstås och diskuteras 

(jfr Bergh Nestlog 2012:27). Det har särskilt varit aktuellt för avsnitten om tidigare 

forskning om lärarutbildning och lärares ämneskunskaper (avsnitt 2.2 och 2.3). Det finns 
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olika emfas på hur metoderna använts beroende på empirins innehåll. Det innebär att den 

första analysen av de pedagogiska planeringarna, intervjuerna och observationsmaterialet 

haft mer emfas på Uljens modell för skoldidaktisk reflektion (avsnitt 3.3) och teorier om 

sociokulturella resurser för lärande (avsnitt 2.2.1), medan den efterföljande analysen av 

de resultat som framkommit haft mer emfas på Uljens modell för nivåer av teoribildning 

i det didaktiska tänkandet (avsnitt 2.1). 

3.2.3 Lingvistiskt etnografiska insamlingsmetoder 

Intervjuer, observationer och olika typer av textmaterial är vanliga metoder för insamling 

av empiri i kvalitativa undersökningar (Patel & Davidsson 2003:82). Det är också de 

metoder jag valt i denna studie. De valda metoderna även kan ses som lingvistiskt 

etnografiska metoder för insamling av material eftersom det inom den grenen av 

skrivforskningen finns en strävan efter att överbrygga avståndet mellan de texter som 

undersöks och det sammanhang, den kontext, de ingår i (Bergh Nestlog 2012:30; Lillis 

2013:81). När uppgifter från olika källor samlas in i ett kontextuellt sammanhang ges 

möjlighet till fördjupad förståelse av de forskningsfrågor som ställts. För att en sådan 

förståelse ska utvecklas krävs ett omfattande material, vilket är viktigt för att forskaren 

ska kunna tolka och förstå den kontext som texterna är en del av (jfr Bergh Nestlog 

2012:31, Lillis 2013:26, 80 ff; Patel & Davidsson 2003:34). 

 Ett exempel på hur samband synliggörs mellan de texter som ingår i den här 

studiens empiriska material i form av skriftliga pedagogiska planeringar och studenternas 

didaktiska tänkande är intervjuerna med deltagarna och observationerna av lektionerna. 

Min roll har varit den observerande forskarens och nedan beskrivs hur kategoriseringen 

av empirins olika delar skett efter Uljens modell för skoldidaktisk reflektion (Uljens 

2011). 

3.3 Modell för skoldidaktisk reflektion: undervisningskedjan 

Ett sätt att beskriva undervisningskedjan är Uljens modell för skoldidaktisk reflektion. 

Termen används för att urskilja reflektion i allmänhet mot reflektion insatt i skolans 

kontext. Modellen kan användas både som analysverktyg för forskare som undersöker 

undervisning och som reflektionsverktyg för lärare för att tydliggöra undervisningskedjan 

och de kontexter som omger undervisningen. Den omgivande kontexten är en viktig 

faktor, men även lärarens och elevens interaktion, vilket leder till gemensamma 
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handlingar. Modellen kan på så vis även kopplas till den didaktiska triangeln (Hopmann 

2011:201) och till PBS (Scherp 2008). 

 
Figur 4: Modell för skoldidaktisk reflektion (Uljens 2011:176) 
 

I min kategorisering av empirin används kategorierna planering, handling och reflektion 

för att sortera var i undervisningskedjan data från de olika delarna av materialet hör. 

Begreppet planering motsvaras i modellen ovan av begreppet intention. Kategoriseringen 

hör samman med studiens olika insamlingsmetoder genom att den första länken, det vill 

säga planering, undersöks med stöd av de pedagogiska planeringarna. Länken handling 

har undersökts med hjälp av observationer och den sista länken, reflektion, har undersökts 

vid de korta intervjuerna innan lektionen och de efterföljande intervjuerna. 

I korta drag leder lärarens pedagogiska planering till gemensamma handlingar inom 

ramen för undervisningen och vidare till reflektion över undervisningen, vilken i sig blir 

en del av de erfarenheter som ligger till grund för planering av kommande undervisning 

(Uljens 2011:174 ff). Modellen är en komplex beskrivning av undervisning och didaktisk 

reflektion och här återges den starkt förenklat. I den här studien fokuseras lärarstudenter 

även om det är omöjligt att bortse från elevernas och vfu-lärarens påverkan, krav i vfu-

kursen eller andra faktorer i den omgivande kontexten. Det är alltså de tre komponenterna 
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planering, handling och reflektion från modellen som används för att visa olika länkar i 

lärarstudenternas undervisningskedja och dessa beskrivs utförligare i nästa avsnitt.  

3.3.1 Pedagogisk planering 

Ovanstående beskrivning av modellen är förstås en förenkling av komplexa 

händelsekedjor, men kortfattat kan modellen beskrivas som att all planering föregås av 

formell och kollektiv planering, exempelvis i form av läroplaner eller andra 

styrdokument. Lärarens planering inför ett undervisningsområde, oavsett om det omfattar 

ett läsår, en termin, en period eller en till och med en så kort sekvens som ett lektionspass, 

vilar på den kollektiva planeringen som ska realiseras till konkret undervisning (jfr 

Gericke m.fl. 2018:8; Uljens 2011:177). 

Vid planeringen inför undervisning måste dessutom ytterligare hänsyn tas. Uljens 

menar att det främst är fyra huvudfrågor som vid det skeendet står i fokus (2011). Till att 

börja med är det frågan om undervisningens mål, då de kollektiva målen i läroplanen sätts 

i relation till lärarens förståelse av ett ämnesområde och hur läraren tolkar innehållet i 

läroplanen. Men det kan också handla om frågor om hur elever lär sig vissa färdigheter 

inom ett ämne eller vad skillnader mellan olika kunskapskvaliteter är, som skillnaden 

mellan utvecklade resonemang och välutvecklade resonemang (Uljens 2011:177 ff). 

Nästa fråga handlar om själva innehållet i undervisningen och hur läraren väljer ut 

vad som är relevant att undervisa om. Urvalet av det stoff som ska undervisas bygger på 

lärarens ämneskompetens och hur läraren tolkar att ett visst innehåll bäst representerar 

det viktiga inom ett område. Innehållet ska förstås relatera till kursplanen, men hänsyn 

måste även tas till både elevgruppen och till individerna eftersom det undervisningsstoff 

som väljs ut ska vara anpassat till såväl inlärningssituationen, som till elevernas 

kunskapsnivå och elevernas identitet (jfr Klafki 1995:17 f; Uljens 2011:173,178). 

Den tredje frågan handlar om hur kunskapen ska framställas, alltså som retoriska 

aspekter (se Figur 2). Lärarens val består i att bestämma vilka former som passar för det 

ämnesstoff som ska undervisas om och för de elever som ska undervisas.  

Den fjärde och sista frågan handlar om val av metoder för undervisningen och 

arbetssätt för eleverna. Vad som ska undervisas om föreskrivs i kursplanen, men läraren 

har frihet att själv bestämma metoder och arbetsformer för eleverna, alltså hur 

undervisningen ska ske (Hopmann 2011:204). Val av metoder sker förstås i växelverkan 

med vad läraren valt för form för representation av kunskapsstoffet (Uljens 2011:174 ff). 

Lärarens förberedande planering byter karaktär till en situerad planering i 
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undervisningssituationen, vilket leder in på nästa område som är den ämnesdidaktiska 

komponenten handlingar.  

3.3.2 Handlingar 

När den pedagogiska planeringen når det praktiska handlandet i själva undervisnings-

situationen sker det i interaktion mellan lärare och elev. Läraren vet vad undervisningen 

ska innehålla och vad som ska uppnås i form av kunskap, men läraren ska även kunna 

medvetandegöra eleverna om syfte och mål med undervisningen (Gericke m.fl. 2018: 9; 

Shulman 1986:7). Uljens benämner det som det ”pedagogiska verkstadsgolvet” 

(2011:179) där lärarens avsikter med undervisningen, de handlingar som sker och den 

utvärdering som läraren gör, även under pågående undervisning, möter elevernas avsikter 

och aktiviteter eftersom eleverna också påverkar det som händer (se även Jank & Meyer 

2011:27 f). 

3.3.3 Reflektion  

Läraren reflekterar över de handlingar och erfarenheter den planerade undervisningen gett 

i förhållande till vad syftet varit, och gör alltså en summerande utvärdering (Uljens 

2011:180 f). Dessa erfarenheter leder till den förförståelse som läraren sedan utgår från i 

sitt didaktiska tänkande, men de hänsyn lärare behöver ta och de möjliga val lärare kan 

göra påverkas även av den kontext undervisningen ingår i både på lokal nivå och på 

kollektiv nivå. Reflektion över undervisning på lokal nivå kan motsvara de frågor som 

ställs vid den inledande pedagogiska planeringen, det vill säga frågor som exempelvis hur 

valet undervisningsmetod fungerade, om de sätt kunskapen representerades på passande, 

om stoffurvalet var adekvat eller om syftet med undervisningen uppfylldes. Kort och gott 

skulle det kunna uttryckas som frågan om eleverna lärde sig det som läraren tänkt att de 

skulle lära. På så vis blir händelsekedjan pedagogisk planering – handling – reflektion 

också en del av lärarens eget lärande. När det handlar om reflektion över undervisning på 

kollektiv nivå kan det exempelvis vara frågor om skolans lokala kultur eller organisation 

och materiella resurser, det omgivande lokalsamhället eller kommunala styrdokument 

och nationella läroplaner (exempelvis Nordgren 2019; Uljens 2011:176,181f).  

I en pedagogisk process är det viktigt att uppmärksamma både lärarens och elevens 

handlingar för att synliggöra den komplexa dynamik som undervisning är men i den här 

studien fokuseras på lärarens didaktiska tänkande, närmare bestämt lärarstudenternas 

reflektioner, över vad de såg som särskilda utmaningar i undervisningen vid 

observationstillfället (jfr Darling Hammond 2006; Scherp 2008; Uljens 2011:174 ff). 
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3.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) föreskriver hur forskning inom 

Sverige ska bedrivas. Dessa är formulerade som fyra principer varav den första, det vill 

säga informationskravet, innebär att de som berörs av forskningen ska informeras om vad 

det innebär att delta, att deltagande är frivilligt och att det är möjligt avbryta deltagandet. 

Även om den här studien fokuserar på lärarstudenter och deras svenskundervisning i 

samband med ett vfu-besök blev många personer i den omgivande kontexten involverade. 

Studenterna informerades muntligt om undersökningen och att den skulle handla om 

lärarstudenters undervisning i svenskämnet. Samtidigt informerades även om upplägget 

för insamling av empiri och om att en fråga skulle ställas via mail om deras medgivande 

för deltagande. Redan inledningsvis framhölls möjligheten för deltagarna att avbryta 

medverkan i undersökningen närhelst de önskade.  

Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva ska bestämma 

om de vill delta. Hänsyn har tagits till det genom att studenterna gav sitt medgivande till 

att delta i studien genom att besvara mailfrågan. Den tredje principen, deltagarnas 

anonymitet, garanterades enligt de föreskrifter som ges i den tredje av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det är konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter om 

deltagare inte får lämnas ut och att deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående. 

För att undvika möjlighet till identifikation har all information som skulle kunna härledas 

till deltagarna tagits bort. 

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet och det handlar om att uppgifter 

som samlas in bara får användas för forskning. Eftersom det insamlade materialet är 

obligatoriska delar av en kurs studenterna går har nyttjandekravet bemötts genom att dels 

behandla empirin som underlag för analys i samband med arbete med studien, dels i 

samband med bedömning som ett underlag för examination av vfu-kursen. 

3.5 Metodkritik 

En studies reliabilitet (att dess resultat kan ses som allmängiltiga och tillförlitliga) och 

dess validitet (att det som ska undersökas undersöks) kan såväl stärkas som försvagas 

(Pater & Davidsson 2003). I följande avsnitt beskrivs ett antal punkter som jag själv anser 

kan leda till en försvagad reliabilitet eller validitet. Överlag anser jag att de modeller som 

använts i undersökningen för analys av det empiriska materialet har varit tillförlitliga. 

Min roll i förhållande till studenterna har varit både som undervisande lärare i kurser som 
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handlar om svenskämnet och kurser om bedömning tidigare under deras utbildning och 

under den här perioden som examinerande lärare i vfu-kursen. Vid reflektion över 

studiens genomförande och resultat ser jag främst nedanstående punkter som kritiska.  

För det första handlar det om det låga deltagarantalet. I kvalitativa undersökningar 

fördjupas förståelsen av ett område i en given kontext och eftersom den här studiens 

empiri baseras på material från tre lärarstudenters vfu är det förstås ett begränsat material. 

Även om det inte går att dra generella slutsatser till alla lärarstudenters didaktiska 

reflektioner kan övergripande resultat ändå fastställas med utgångspunkter i teori och i 

tidigare forskning på området. Genom att använda olika metoder för materialinsamling 

av empiri ges möjligheten till en fördjupad bild och ett stöd för att säkerställa resultaten. 

För det andra går det inte att bortse från att min egen erfarenhet av undervisning i 

lärarutbildning i såväl svenskkurser på universitetet som i vfu-kurser påverkar min egen 

förståelsehorisont och som en följd kan ha påverkat undersökningens resultat. Dessutom 

har jag tidigare erfarenhet som vfu-lärare på fältet. Jag ser det emellertid både som en 

tillgång och en begränsning. Risken fanns för att jag skulle missa det kritiska perspektivet 

eftersom vissa aspekter skulle kunna tas för självklart men egen erfarenhet gör det 

samtidigt lättare att förstå och tolka olika förhållanden och avvikelser i resultatet. Min 

uppfattning är dock att min egen förförståelse snarare fördjupat tolkningen av resultatet 

än begränsat det.  

För det tredje hade jag under den period som empirin samlades in samtidigt rollen 

som examinerande lärare, vilket gjorde att det fanns ett beroendeförhållanden mellan mig 

och deltagarna som inte kunde undvikas. Därför var jag också noga med att informera 

deltagarna om att medgivande till att delta eller att senare vilja göra avbrott inte skulle 

påverka deras betyg på vfu-kursen. Jag upplever dock inte att det varit ett problem 

eftersom jag distanserat deltagarna från studiens genomförande och strikt särskilt 

undersökningens resultat från examinationer i vfu-kursen. Mot bakgrund av det vill jag 

tillägga att studenterna visade mig större förtroende än jag anser att man som 

observerande forskare med dubbla roller kan förvänta sig. Samtidigt fanns förstås risken 

med solidaritetsproblemet där närhet till deltagarna skulle kunna påverka resultatet och 

studiens slutsatser.  

Den avslutande punkten jag vill peka på är att den omgivande kontext som fanns i 

samband med vfu-kursen i form av vfu-uppgifter också påverkade empirin och vad 

studenterna hade möjlighet att svara. Jag är exempelvis kritisk till hur öppna frågorna 

egentligen varit i intervjuerna och det gäller också de pedagogiska planeringarna eftersom 
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den mall studenterna uppmanas använda också styr hur de utformas. I den här studien 

bortses från de omgivande faktorerna även om det skulle vara ett givande tillägg.  

4 Resultat: gemensamma drag och tendenser 
Den här studiens syfte är att undersöka studenters ämnesdidaktiska reflektioner och i det 

här avsnittet redovisas resultaten av studiens empiri. Resultaten redovisas med fokus på 

hur de tre komponenterna som utgör grunden för studiens definition av ämnesdidaktik, 

närmare bestämt teorier om lärande, metoder för lärande och ämneskunskaper i svenska 

(se Figur 2: Den didaktiska triangeln), synliggörs i studenternas reflektioner. Det görs 

med utgångspunkt i studiens fyra frågeställningar. Frågeställningarna handlar för det 

första om hur en vanlig teori om lärande, det vill säga det sociokulturella perspektivet på 

lärande, synliggörs i reflektionerna. För det andra handlar det om hur modeller för lärande 

i den praktiska undervisningen, det vill säga i handling, synliggörs i reflektionerna. Den 

tredje frågeställningen handlar om hur ämneskunskaper i svenska synliggörs i 

reflektionerna. Den fjärde och sista frågeställningen handlar om vilken nivå av 

teoribildning studenternas resonemang grundas på i reflektion över de utmaningar de 

anser sig möta i sin undervisning i svenska. 

Eftersom kategorisering av empirin utgår från undervisningskedjans länkar (se 

Figur 4) struktureras resultaten i samma teman. Inledningsvis kommer en analys av 

studenternas pedagogiska planeringar som motsvaras av länken planering. Därefter 

behandlas hur bruket av sociokulturella teorier för lärande, metoder för lärande och hur 

ämneskunskaper i svenska framträder i studenternas undervisning. Dessa delar motsvaras 

av länken handling. Den sista länken, reflektion, har undersöks vid de korta intervjuerna 

innan lektionen och de efterföljande intervjuerna. I den delen definieras vilken nivå av 

teoribildning i som framträder i studenternas reflektioner (se Figur 1). Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av de viktigaste resultaten.  

4.1 Planering: analys av de pedagogiska planeringarna 

De pedagogiska planeringar som studenterna lämnade till universitetsläraren innan 

besöket på skolan är en del av vfu-kursens material. Här redovisas resultaten för varje 

student med början i temat syfte och centralt innehåll för lektionen. Det följs av de 

konkreta lektonsplaneringarna och avslutas med hur kunskapskrav, dokumentation och 
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återkoppling till eleverna planerades att ske. Sist görs en analys av de resultat som 

framträder från de pedagogiska planeringarna.  

4.1.1 Lektionernas syfte och centralt innehåll 

I Alvas planering finns elva lektioner översiktligt beskrivna och det framgår att det är 

planeringen för hela temaarbetet som kallades Språkutvecklande undervisning (se Bilaga 

1: Alvas pedagogiska planering). Alva skriver att temats syfte var att eleverna skulle 

”genom undervisning få kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. 

Detta ger dem möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. 

Formuleringarna i den pedagogiska planeringen är en kombination av innehållet från 

syftesdelen i kursplanen i svenska riktade till undervisning i svenska för hela grundskolan 

samt från det centrala innehållet för både årskurs 1–3 och för årskurs 4–6 (Skolverket 

2011: 222-223). Alva visade att hon var medveten om att innehållet i undervisningen 

sträckte sig längre än den som föreskrivs för årskurs tre i Lgr 11 och hon skriver:  

Den planerade undervisningen tar även sikte på centralt innehåll i kursplanen för 

år 4-6 avseende språkets struktur med ords böjningsformer och ordklasser. Syftet 

är att på ett lekfullt sätt, redan i de tidiga åren, väcka nyfikenhet och förförståelse 

om hur ord kan grupperas i ordklasser, öva metaspråklighet samt öka elevens 

ordförråd. I detta avseende görs inga bedömningar mot kunskapskraven i år 4 – 6 

utan används i syfte att gynna elevens språkutveckling i tal och skrift. 

 (Bilaga 1: Alvas pedagogiska planering) 

I Sofis pedagogiska planering framgår att eleverna tidigare ”har jobbat med tema ’sagor’ 

och har skrivit om bland annat troll, monster, rymdvarelser. De ska skriva berättande 

texter med inledning, handling och avslut. De ska även tänka på stor bokstav och punkt” 

(Bilaga 2: Sofis pedagogiska planering). Det övergripande syftet med temat är, enligt den 

pedagogiska planeringen, att eleverna ska: 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

Det är formuleringar från syftesdelen av kursplanen i svenska (Se Skolverket 2011). 

I Nadjas pedagogiska planering framgår att syftet med undervisningen för 

lektionspasset är att eleverna ska: 

 
- Utveckla […] kunskaper i och om det svenska språket.  
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- Öva på hur man kan göra sig förstådd i tal och skrift.  
- Läsa och söka efter specifika ord i skönlitteratur. 

(Bilaga 3: Nadjas pedagogiska planering) 

De två första punkterna är formuleringar från syftesdelen i kursplanen i svenska (Se 

Skolverket 2011), men den tredje punkten som syftar till att eleverna ska läsa och söka 

efter specifika ord i skönlitteratur har oklart ursprung. Nadja skriver tydligt fram det 

centrala innehållet för undervisningen på aktuell lektion. Punkterna överensstämmer i 

huvudsak med formuleringar från det centrala innehållet för kursplanen i svenska i Lgr11 

(Se Skolverket 2011): 

- Sambandet mellan ljud och bokstav.  
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 
- Skapande av texter där ord och bild samspelar 

(Bilaga 3: Nadjas pedagogiska planering) 

Till viss del saknas överensstämmelse mellan de övergripande syftena och innehållet för 

lektionen. Jag tänker särskilt på sambandet gällande den tredje syftespunkten och hur den 

framträder i innehållet för lektionen.  

4.1.2 Konkreta lektonsplaneringar 

De övergripande formuleringarna från kursplanen i svenska skulle sedan konkretiseras i 

lektionsplaneringar för den lektion som skulle observeras. Alvas lektionsplanering är 

översiktligt beskriven och innehållet beskrivs enligt följande: 
Klassen redovisar sina olika insatser i skapandeprojektet för varandra. En meningsbyggnads-
LEK avslutar lektionen i syfte att leka, lära och ha roligt i en meningsskapande aktivitet för 
att ytterligare befästa ny kunskap. Alla elevernas lappar med substantiv, verb och adjektiv 
kommer till användning ännu en gång. 

(Bilaga 1: Alvas pedagogiska planering).  
 

I Sofis pedagogiska planering finns däremot ett tydligt lektionsupplägg framskrivet: 
• Tankekarta om tema tomten 
• Påminna om sagans ”uppbyggnad, t ex huvudperson, plats, vad händer, lösning, slut. 
• Skriva en berättande text om tomten 
• Fokusera på inledning, handling och ett slut 
• Tänka på stor bokstav och punkt 

(Bilaga 2: Sofis pedagogiska planering)  

Det finns också en viss samstämmighet när det gäller hur de övergripande syftena och 

innehållet från kursplanen i svenska konkretiseras i lektionsupplägget men däremot täcks 

det övergripande syftet om mottagaranpassning inte av någon punkt i 

lektionsplaneringen. 

I Nadjas lektionsplanering framgår att ordklassen verb stod i fokus, samt förhör av 

läsläxan. Det fanns en tydlig arbetsgång för lektionen: 
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• Läsa läsläxan. 
• Ha genomgång om verb. 
• Arbeta med arbetsblad som tillhör läseboken. 
• Leta efter verb i veckans kapitel i läseboken. 
• Leka verbcharader. 
• Spela spel på pad som extrauppgift. 

(Bilaga 3: Nadjas pedagogiska planering) 

I fråga om samstämmighet mellan centralt innehåll och den pedagogiska planeringen 

finns dock en diskrepans, eftersom punkten om det centrala innehållet som handlar om 

skapande av texter där ord och bild samspelar inte finns med i det konkreta 

lektionsupplägget.  

4.1.3 Kunskapskrav, dokumentation och återkoppling till eleverna 

Slutligen skulle de övergripande formuleringarna gällande syfte med undervisningen och 

centralt innehåll som konkretiserats i lektionsplaneringarna transformeras till konkreta 

kunskapskrav och hur dokumentationen av elevernas måluppfyllelse samt återkoppling 

till eleverna planerades. 

Alvas övergripande delar av planeringen för hela temat hade brutits ned till fem 

konkreta kunskapskrav (Bilaga 1: Alvas pedagogiska planering) med formuleringar tagna 

från kunskapskraven i Lgr 11 för årskurs tre (Se Skolverket 2011). För den aktuella 

lektionen fanns inga konkreta kunskapsmål framskrivna, men det står att återkoppling till 

eleverna under temaarbetet bland annat skulle ske genom att: ”Eleven bedöms formativt 

under lektioner vilket syftar till att understödja lärandet genom muntlig respons på 

elevsvar och texter” (Bilaga 1: Alvas pedagogiska planering). 

Sofi skriver i sin pedagogiska planering att eleverna ”ska skriva sagan i sin sagobok 

och fokus kommer att ligga på den röda tråden med inledning, handling och ett slut. Fokus 

kommer även att ligga på att eleven ska tänka på stor bokstav och punkt”. Det fanns 

således konkreta kunskapsmål för lektionen. Återkopplingen till eleverna skulle ske 

”under skrivandets gång” (Bilaga 2: Sofis pedagogiska planering).  

De kunskapskrav Nadja planerat som grund för bedömningen på lektionen var 

citerade från Lgr11, även om hon kastat om ordningen på meningarna (Skolverket 2011):  

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil. I texterna kan eleven stava ord som 
eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett 
i huvudsak fungerande sätt. 
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina 
budskap.  
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(Bilaga 3: Nadjas pedagogiska planering) 

Samstämmighet mellan de angivna kunskapskraven och innehållet i lektionsplaneringen 

finns då det gäller undervisningen i läsning, det vill säga den andra punkten ovan. Men 

en tydlig linje mellan undervisningen och kravet om läslig handstil och stavning, den 

första punkten ovan, samt kravet om att kombinera text och bild, den tredje punkten ovan, 

fattas. Bedömningen på Nadjas lektion skulle ske genom att ”Du [eleverna] kommer att 

få visa vad du har lärt dig genom att arbeta med uppgifterna på arbetsbladet samt i 

verbjakten. I slutet på lektionen kommer du även att få fylla i en så kallad exit-ticket där 

du får svara på frågor om verb för att visa att du förstått vad ett verb är” (Bilaga 3: Nadjas 

pedagogiska planering). Lektionen avslutades alltså med ett bedömningsmoment i form 

av exit ticket, det vill säga en kort utvärdering, men det framgår inte i den pedagogiska 

planeringen hur återkoppling till eleverna skulle ske. Det framgår inte heller hur 

återkopplingen på läsläxan skulle ske.  

4.1.4 Analys av resultat från de pedagogiska planeringarna 

Alla tre studenterna anger övergripande syften och kursplanemål från Lgr 11 i ämnet 

svenska som grund för vad undervisningen ska handla om. Sammantaget visar dock 

resultaten när det gäller korrelationen mellan hur de mer övergripande formuleringarna 

gällande syfte och centralt innehåll i undervisningen sedan konkretiseras i studenternas 

lektionsplaneringar att det finns ett visst mönster. För det första framträder ett mönster 

där studenterna visserligen tar avstamp i kursplanen för svenska i Lgr11, men inte fullt ut 

klarar av transformationen till konkreta lektionsupplägg. En del av den ämnesdidaktiska 

kompetensen är att kunna realisera teoretiska ämneskunskaper och omsätta kursplanen 

till undervisning (jfr Gericke m.fl. 2018:9 f; Winzell 2019) och här uppstår svårigheter 

för studenterna.  

Lektionsuppläggen ska sedan i sin tur omsättas till kunskapskrav, dokumentation 

av elevers måluppfyllelse och hur läraren ska återkoppla till eleverna. För det andra visar 

det sig att eftersom syften eller centralt innehåll inte följs upp i de konkreta 

lektionsplaneringarna därmed inte heller följs upp i kunskapskraven för lektionerna. 

Eriksson visar i sin studie liknande resultat när det gäller svårigheter att omsätta teoretiska 

kunskaper till praktisk undervisning (Eriksson 2009). Medvetna urval leder även till 

möjligheten av medvetenhet av hur elevernas kunskaper ska visas (se Blomqvist 2016:21; 

Gericke m.fl. 2018:9; Shulman 1986:7). Därmed påverkas hur elevernas måluppfyllelse 

synliggörs på ett strukturerat vis. Det stämmer också väl in på Alatalos resultat (2011) 
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som visar att lärare vilka uppvisar osäkerhet i ämneskunskap också får svårt att utvärdera 

undervisningen. Den här studien har inte undersökt förekomsten av moment i 

studenternas utbildning där de tränats på att analysera kursplaner och på att omsätta dem 

till konkreta undervisningsförslag. Resultatet kan ändå jämföras med Darling Hammonds 

hörnstenar i lärarutbildning som lyfter fram vikten av återkommande tillfällen för 

studenter att övas i att ta analyserande perspektiv (jfr Darling Hammonds 2006).  

4.2 Handling: bruk av sociokulturella resurser  

Här uppmärksammas bruket av den sociokulturella teorins grundtankar om 

kommunikation och samlärande, intellektuella och språkliga redskap samt bruk av fysiska 

redskap och verktyg som resurser i undervisningen som främst framkommit vid 

observationerna (jfr Säljö 2000). Först redovisas resultaten för varje student och 

avslutningsvis görs en analys av de resultat som framträder.  

På Alvas lektion uppstod tillfällen för kommunikation och samlärande 

genomgående vid redovisningarna av ordklasstornen och det framkommer även i den 

pedagogiska planeringen att det var upprepade inslag under temat. Intellektuella och 

språkliga redskap användes som stöd för lärandet i form av grammatiska begrepp som 

eleverna även visade ett stort intresse för och stor vilja att diskutera5. Bruk av fysiska 

redskap och verktyg uppfattade jag främst förekom i form av ordsamlingar, exempelvis 

ordklasstornen, och ordlistor vid språkliga diskussioner på de gemensamma white board-

tavlor (fortsättningsvis WB). Redovisningarna utgick från planscher som eleverna hade 

gjort, och dessa var uppsatta på WB-tavlan så att alla elever på nära håll kunde se orden.  

Exempel på bruk av sociokulturella resurser för lärande i form att stöttning på Sofis 

lektion är introduktionen av skrivuppgiften som skedde genom samtal och visuellt stöd 

på den SM-tavla som var en central punkt i undervisningen. Ett annat exempel på 

samlärande var hur eleverna tilläts att samtala under skrivandet av sagan. Olika typer av 

stöttning gavs också till eleverna i form av inarbetade rutiner för klassrumsarbete och 

skrivandet. En sådan rutin var hur belysningen i klassrummet användes för att markera 

när inledning av lektioner och gemensamma genomgångar skulle ske, då var ljuset 

dämpat, och för att markera när eleverna skulle arbeta på egen hand, då tändes 

belysningen upp. Dessutom var själva upplägget på hur instruktionen gavs och hur 

ämnesstoffet visades en väl inarbetad rutin som stöd för eleverna. 

                                                 
5 En stor del av den oro som uppstod i elevgruppen handlade i själva verket om just 
meningsskiljaktigheter när det gällde språkliga frågor.  
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Som avslutning på instruktionen, för att förklara sagans textstruktur med inledning, 

handling och slut, tog Sofi fram en skrivmall som eleverna var väl bekanta med sedan 

tidigare. Skrivmallen illustrerar också ett exempel på en resurs för lärande som både kan 

ses som ett fysiskt redskap och ett intellektuellt redskap. Den bestod av fyra bildrutor med 

tillhörande rader för text. Flera av eleverna omvandlade sedan det intellektuella redskapet 

till ett konkret fysiskt redskap när de återgav skrivmallen i sina skrivböcker för att 

påminna sig själva om hur sagan skulle skrivas.  

Även Nadjas undervisning var väl grundad i det sociokulturella perspektivet för 

lärande. Nadja berättade vad som ska ske på lektionen och hur det ska ske, vilket sedan 

blir en form av stödstruktur för eleverna för att kunna följa undervisningen. Det ingick 

elever i gruppen som var nyanlända och den här dagen skulle ett arbetssätt6 provas som 

eleverna inte var vana vid och därför blev det extra viktigt med tydliga instruktioner och 

förväntningar på eleverna. Längst fram i klassrummet fanns en WB-tavla där hela dagens 

schema fanns uppskrivet och där mer noggranna punkter på arbetsgången skrevs upp och 

gicks igenom vid inledningen av lektionen. Nadja återkom till arbetsgången på WB-

tavlan och repeterade lite mer utförligt vid varje aktivitetsbyte, som till exempel inför 

övergången från högläsning av läsläxan till arbetet med arbetsblad och uppgiften 

”Verbjakten”. Exempel på språkliga redskap som användes var begreppen ordklass och 

verb vid genomgångarna och begreppen återkom även frekvent under resten av lektionen.  

Alla tre klassrummen var möblerade så att det främjade samtal och samarbete. 

Eftersom möbleringen var en del av förutsättningarna för det tolkar jag även möblering 

av klassrummet som en fysisk artefakt, eftersom möbleringen i sig styr möjligheter till 

kommunikation och samlärande. De gemensamma tavlorna var också exempel på hur ett 

fysiskt redskap blev helt centralt för synliggörandet av undervisningen och för 

utgångspunkt för de gemensamma samtalen för alla tre studenter. 

4.2.1 Analys av resultat av bruket av sociokulturella resurser för lärande 

Sammanfattningsvis ger en analys av det empiriska materialet en bild av att bruk av 

sociokulturella resurser synliggjordes i undervisningen vid observationstillfället. Vid 

upprepade tillfällen fanns på alla tre studenternas lektioner återkommande tillfällen för 

samlärande och praktiska inslag för att befästa ämneskunskap, exempelvis i form av 

bilduppgifter som eleverna jobbade med tillsammans för att befästa grammatiska begrepp 

eller i olika former av gemensamma samtal (Säljö 2000:44 f). Det förekom även olika 

                                                 
6 Momenten var gemensamt arbete med bildkort till leken verbcharader och genomförande av leken. 
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former av stöttning gällande såväl rutiner för uppförande och instruktioner om hur 

arbetsuppgifter skulle genomföras. Men stöttning förekom även gällande intellektuella 

processer som den skrivmall som användes för textstruktur eller förekomsten av 

grammatiska begrepp för att förstå språkstruktur (Säljö 2000:123f). En del av den 

ämnesdidaktiska kompetensen är att läraren beaktar samspelet mellan såväl lärare och 

elever som mellan elever (Hopmann 2011:199; Klafki 1995:14). Det innebär att 

metodval innefattar även förhållandet mellan ämnet och vad som ligger inom elevernas 

proximala utvecklingszon (jfr Gibbons 2016; Säljö 2000:120). Med stöd i ovanstående 

framträder ett mönster i studenternas handlingar där såväl samspelet mellan 

individerna som samspelet mellan undervisningsstoff och individerna 

uppmärksammas vilket leder in på avsnittet om vilka metoder för lärande som 

framträdde vid observationstillfällena.  

4.3 Handling: metoder för lärande 

I det här avsnittet redogörs för resultaten när det gäller den ämnesdidaktiska komponenten 

metoder för lärande som främst framkom på lektionerna. Även detta avsnitt inleds med 

att resultatet för varje student redovisas och det avslutas med en sammanfattande analys. 

På Alvas lektion genomfördes gruppredovisningar av elevernas ordklasstorn. Det 

uppstod en kombination av redovisningar och uppföljande diskussioner som också ledde 

till inslag av miniföreläsningar. Det framkom att Alva kombinerade färdiga läromedel 

med egna idéer i sin undervisning.  

På Sofis lektion framträdde en bild av att den metod, eller snarare modell, som stod 

i förgrunden vid genomförande av skrivuppgiften om tomten var ett genrepedagogiskt 

upplägg med cirkelmodellen som utgångspunkt. Det gällde såväl inledningen av 

skrivuppgiften som vid elevernas eget skrivande. Mot slutet av lektionen blev några texter 

klara och lästes upp för klassen vilket i och för sig riktade texterna till verkliga mottagare 

även om det inte explicit framkommit tidigare på lektionen. 

Den undervisningsmetod som främst framträdde på Nadjas lektion var modellen för 

läsförståelsestrategier som användes i läromedlet7. Modellen utgår från Reciprocal 

                                                 
7 Det läromedel som användes var En läsande klass (Widmark 2014). 
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Teaching (RT)8 och Transactional Strategies Instruction (TSI)9. Uppföljningen av hur 

eleverna förstått innehållet i läsläxan gjordes genom att de individuellt arbetade med 

övningsuppgifter på arbetsblad. Övningarna var kopplade till läsförståelsestrategier som 

används inom RT och TSI och bestod av att eleverna skulle sammanfatta texten med en 

förtryckt tankekarta, skriva synonymer till några av orden från texten och förklara vad 

uttryck som förekom i texten betydde, exempelvis uttrycket det var nära ögat, men det 

förekom inga inslag varken i förhöret av läsläxan eller vid introduktionen av den nya 

läsläxan av undervisning om läsförståelsestrategier. Det syntes inte heller i uppgifterna 

på arbetsbladet.  

4.3.1 Analys av resultat av vilka metoder som framträdde i undervisningen 

Från observationerna av de tre studenternas undervisning kan ges illustrerande exempel 

på att de överlag använde metoder för lärande som ingått i svenskkurser inom ramen för 

lärarutbildningen. De undervisningsmetoder som framträdde har dessutom stöd i den 

sociokulturella teorin. En av de ämnesdidaktiska komponenterna i den praktiska 

undervisningen är hur läraren hanterar undervisningsstoffet både vid sin egen 

framställning, som vid instruktioner, och vid interaktion (jfr Hopmann 2011:204; Klafki 

1995:21; Gericke m.fl. 2018:10). Det kan då gälla retoriska aspekter men även vilka 

metoder läraren lutar sig mot i undervisningsupplägget. Kroksmark poängterar vikten av 

att lärare har en repertoar av metoder för undervisningen för att kunna variera den och för 

att kunna anpassa den till eleverna (2011:88). Mot den bakgrunden visar studenterna att 

de använder vedertagna metoder för lärande i handling, det vill säga i sin undervisning, 

men frågan är i vilken grad valen av metoder varit medvetet grundade (jfr Winzell 2019).  

4.4 Handling: ämneskunskap och svenskundervisningen 

I det här avsnittet visas hur studenternas ämneskunskaper framträder i undervisningen. 

Inledningsvis presenteras resultaten för var och en av studenterna och särskilt 

exemplifieras Alvas och Nadjas behandling av ämnesteori i undervisningen. Avsnittet 

                                                 
8 Reciprocal Teaching (RT) innebär kortfattat att duktiga läsare, expertläsare, använder fyra grundstrategier 
för att förstå innehållet i texter. De fyra strategierna är att inför läsning av texter förutspå vad texten kommer 
att handla om, att ställa frågor till texten och bearbeta det som inte läsaren förstår. Den fjärde strategin 
handlar om att bearbeta texten efter läsning genom att sammanfatta innehållet. Genom att medvetandegöra 
elever och genom att systematiskt träna dessa strategier ökar läsförståelsen (se Palincsar & Brown 1984). 
9 I modellen för Transactional Strategies Instruction (TSI) används samma lässtrategier som vid RT men 
modellen utgår även från två principer som handlar om dels utbyte av strategier, dels utbyte av 
meningsskapande mellan lärare och elever, med utgångspunkt i gemensamma texter.  
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avslutas med en analys av de resultat som framkommit med fokus på den ämnesdidaktiska 

komponenten ämneskunskap.  

I Alvas pedagogiska planering framgår inte helt tydligt vad själva 

undervisningsstoffet är, men vid observationen framgick att de ämneskunskaper som stod 

i centrum var de språkliga aspekter som uppmärksammades vid elevernas redovisningar 

av ordklasstornen och i samtal mellan lärare och elever, men även mellan elever. 

Återkommande spontana tillfällen uppstod som kunde leda vidare till fördjupade 

diskussioner och miniföreläsningar om olika språkliga aspekter beroende på i vilken grad 

Alva uppmärksammande den möjligheten. Det kunde till exempel handla om ordbildning, 

om meningsbyggnad eller om vilken ordklass ett ord tillhörde. Det finns belägg i 

materialet för att den typen av situationer fick stor uppmärksamhet som också ledde 

vidare till diskussioner och korta undervisningsinslag, men också för situationer som 

lämnades ouppmärksammade. Exempelvis lämnades följande situation okommenterad: 

 
Vid redovisning av ordklasstornet med verb finns ordet ekoxa med på elevernas verbtorn. 
 
Elev 1: Men! Finns ekoxa på riktigt? Så kan man väl inte säga! 
Elev från verbgruppen: Jo – hockeylaget … 
Elev 1: Men vi skulle ju bara ha med riktiga ord l …  
 

Alva kommenterar inte.  
(Från observationsanteckningarna) 

Elevens fråga om ordet ekoxa finns på riktigt lämnas okommenterad av Alva och 

möjligheten till att visa på hur ord genom ordbildning kan byta ordklass uppmärksammas 

inte. En likande situation som också uppstod men som däremot fick större 

uppmärksamhet var följande:  

Vid introduktionen till redovisning av ordklasstornet med pronomen frågar Alva om eleverna 
vet vad pronomen handlar om: 

Elev 1: Det är programmering10! 
Alva: Det är ord som … egenord. 
Elev 2: Man behöver orden för att det ska bli en mening. 
Alva pekar på pronomenet era som finns med på planschen på ordklasstornet. 
Alva: Kan ni sätta in ordet era i en mening? 
Elev 3: Era hundar är fina. 
Alva skriver upp meningen på WB. 
Alva: Kan ni säga en mening med ordet hennes i? 
Elev 4: Hennes skor är rosa. 
Alva skriver upp meningen. 
Alva: Nu vill jag att ni visar fyra ordklasser i den meningen. Eleverna är ivriga att göra 
ordklassanalysen och diskuterar sinsemellan [avbrott för bråk mellan eleverna].  

                                                 
10 Klassen hade nyss arbetat med programmering.  
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Alva fortsätter: Kan ordet är vara ett verb?  
Elev 4: Rosa är ett adjektiv!  
Alva: (nickar) Hur komparerar man ordet rosa? 
Alva fyller samtidigt på adjektivlistan på WB genom att skriva rosa, mer rosa, mest rosa.  
Alva: Det behövs ett ord till, ett hjälpord för att komparera rosa.  

(Från observationsanteckningarna) 
 

Sedan avbröts redovisningen av ordklasstornen för nästa aktivitet på lektionen och frågan 

om de fyra ordklasserna i meningen och om ordet är kan vara ett verb följdes inte upp. 

Vid dessa tillfällen fanns möjligheter till såväl metaspråkliga samtal där språkliga redskap 

i form av de grammatiska begrepp eleverna tillägnat sig kunde brukats och tillfällen till 

kommunikation och samlärande mellan lärare och elever. 

Vid genomförandet av Sofis lektion hölls den linje som planerats för det 

lektionsinnehåll som skulle handla om textstruktur, samtidigt som möjligheter till 

elevernas medverkan fanns, vilket breddade innehållet till att även omfatta undervisning 

om stavning, ordförståelse och med stark koppling till berättelsestruktur i tidigare 

skrivuppgifter. Den del av det centrala innehållet som innebar ”Skapande av text där ord 

och bild samspelar” fanns inte med som en del av den planerade lektionen, men blev ändå 

en viktig del i undervisningen exempelvis i form av skrivmallen och då bilder på ord som 

eleverna inte förstod visades på SM-tavlan. Exempel på en sådan situation var då en av 

eleverna med svenska som andraspråk under skrivarbetet frågade vad ordet ren betyder, 

vilket bemöttes med stor uppmärksamhet från Sofi och ledde vidare till en gemensam 

genomgång av ordets betydelse. Sofi tog fram en bild på djuret ren och berättade att det 

även kan betyda ”när man tvättar sig och blir ren”. Ett annat exempel på hur centrala 

bilderna blev i samband med skrivandet var att vissa elever ritade sina bilder först och 

sedan utvecklade innehållet i sagan med hjälp av sitt eget bildstöd.  

I Nadjas pedagogiska planering framgår att fokus för lektionens innehåll var 

behandling av läsläxan, och efterarbete av innehållet i läxan vilket skedde i arbetet med 

det tillhörande arbetsbladet och genom leken verbcharader (Bilaga 3). Nadja följde 

lektionsplaneringen och det angivna ämnesinnehållet. Innan det individuella arbetet med 

arbetsbladen och förberedelsen av ordkorten inför verbcharaden skulle ske hölls en kort 

genomgång av vad begreppet verb betyder. Vid genomgången skrev Nadja upp en 

verbtabell med verb som eleverna gav förslag på och senare på lektionen återkopplade 

Nadja till den verbtabell som skrivits på WB-tavlan och till en plansch med ordklasser 

som fanns i klassrummet för att repetera vad som menas med verb och när eleverna bad 

om hjälp med arbetsblad eller bildkorten. På WB-tavlan skrev Nadja upp en verblista med 

några exempel som eleverna uppgav. Hon berättade för eleverna att orden får en ändelse 
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när ”man ska säga vad man gjorde igår”, men hon pekade inte ut någon form av 

böjningsmönster och uppmärksammade inte heller det starka verbet i listan. Osäkerheten 

visade sig på så vis vid observationstillfället när det handlar om sekvenser i 

undervisningen då Nadja skulle ge mer spontana förklaringar som reaktion på elevernas 

utsagor som i situationen ovan. Trots att det finns starka belägg för att Nadja uppvisade 

säkerhet i undervisningen finns alltså samtidigt belägg för osäkerhet gällande 

metaspråkliga samtal. 

4.4.1 Analys av resultat av hur ämnesteori behandlas i undervisningen 

Sammanfattningsvis framträder, även då det gäller behandling av ämnesteori i 

undervisningen, ett mönster där studenterna huvudsakligen uppvisar en säkerhet i 

handling. När gäller mer specifika ämnesteoretiska delar då de teoretiska kunskaperna 

ska transformeras till konkret undervisning uppvisas däremot en osäkerhet (jfr Brante 

2016:55 ff, 64; Gericke m.fl. 2018:8; Shulman 1986:7; Uljens 2011:177 ff). Det framkom 

till exempel vid genomgång av ordklassen verb eller då det uppstod spontana frågor vid 

redovisningarna av ordklasstornen.  

Erikssons studie visar att begrepp som används av universitetslärare och i 

ämnesundervisning i skolan kan skilja sig åt, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna 

till osäkerheten (2009). En annan förklaring skulle kunna vara att teoretiskt innehåll 

behöver konkretiseras för att studenterna ska kunna omsätta det till undervisning (Alatalo 

2011; Eriksson 2009). I samband med detta kan Nordgrens resultat om att lärare inte i 

tillräckligt stor utsträckning har tillgång till sammanhang för diskussioner för att utveckla 

undervisning sättas (2019). I den ämnesdidaktiska komponenten ämneskunskap ligger 

förutom goda ämnesteoretiska kunskaper också den professionella ämneskunskapen (se 

Alatalo 2011; Myhill 2018). Det krävs alltså återkommenade sammanhang där teoretiska 

ämneskunskaper transformeras till konkret praktik för att studenter ska uppnå större 

säkerhet när det gäller den professionella ämneskunskapen (jfr Darling Hammond 2006; 

Winzell 2019). 

4.5 Reflektion: nivå av teoribildning i studenternas skoldidaktiska 

reflektioner 

Den här studiens syfte är att undersöka hur de tre ämnesdidaktiska komponenterna: teorier 

om lärande, modeller för lärande och ämneskunskaper i svenska synliggörs i erfarna 

lärarstudenters reflektion över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. I det här 
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avsnittet besvaras frågan om vilken nivå av teoribildning studenternas resonemang 

grundas på i reflektionerna. För att synliggöra vilken nivå av teoribildning studenternas 

resonemang grundades i togs utgångspunkt i frågan om vad studenterna såg som särskilda 

utmaningar på den lektion som observerades i det här avslutande steget i analysen. Frågan 

ställdes vid den korta intervjun som hölls innan lektionen och vid den längre intervjun 

som hölls efter lektionen. Det är således undervisningslänken reflektion som behandlas i 

detta avsnitt. Samtidigt har studenternas utsagor jämförts med de resultat som 

framkommit vid analys av undervisningslänkarna planering och handling. Det är resultat 

som redovisas i avsnitten ovan. Som analysverktyg användes Uljens modell för det 

didaktiska tänkandets olika nivåer (Figur 1). Inledningsvis redovisas resultaten för var 

och en av studenterna och avsnittet avslutas med en sammanfattande analys. 

4.5.1 Alvas reflektioner över lektionen Redovisningar av ordklasstornen 

Vid analys av det empiriska materialet framträder främst tre områden som Alva anger och 

reflekterar över som problematiska i undervisningen och som det även finns belägg för 

från observationerna.  

Det handlar till att börja med om moment i undervisningen där kommunikation och 

samlärande var centralt. I den korta intervju som hölls inför passet berättade Alva att hon 

såg en särskild utmaning i ordningsfrågan. Alva misstänkte att det skulle bli problem med 

att hålla ordning i klassen eftersom ”det är en pratig grupp och lite rörig.” och på frågan 

om hur särskilda hänsyn tagits till detta i planeringen svarade Alva undvikande genom att 

byta ämne och inte riktigt hålla sig inom frågans sfär.  

I observationsanteckningarna finns belägg för att det under lektionspasset uppstått 

situationer när elever varit störande och även konflikter mellan elever. Dessa situationer 

innebar upprepade avbrott av elevers redovisningar och av Alvas uppföljande 

genomgångar vid redovisningen av ordklasstornen. Vid analys av den pedagogiska 

planeringen och i intervjuerna framkommer ett mönster där Alva återkommande anger 

hur situationer för kommunikation och samlärande planerades i undervisningen. I den 

efterföljande intervjun berättade Alva att hon hos sig själv såg ”en styrka att regelbundet 

planera in tid för diskussioner i klassrummet som blir givande tillfällen för elever att våga 

träda fram med synpunkter”. Emellertid framgick att det blev svårigheter med samverkan 

i undervisningen eftersom ordningsfrågan blev problematisk för elevgruppen. Min 

tolkning är att Alva uttryckte i ord vikten av samtal och diskussioner och också realiserade 

det i handling, men däremot finns inga belägg i det empiriska materialet för att Alva 
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reflekterade över hur stöttning gavs till eleverna i ordningsfrågor vid samarbete. I 

intervjuerna hänvisade Alva främst till den egna erfarenheten när det gällde de val som 

gjorts vid planeringen av undervisningen och reflektioner som leder vidare till frågor eller 

till förklaringsmodeller om hur komponenter i undervisningen kan förstås framkom inte. 

Min tolkning är därför att nivån på Alvas reflektion ligger på nivå ett, alltså den lägsta 

graden av skoldidaktisk reflektion, när det gäller bruket av kommunikation och 

samlärande som sociokulturella resurser för lärande.  

Vid den efterföljande intervjun svarar Alva på frågan om vad främst blev särskilda 

utmaningar på lektionen att utmaningen i stället handlat om dokumentation och 

bedömning, vilket är det andra området som framträder som problematiskt. Det finns en 

samstämmighet i beskrivningen i den pedagogiska planeringen av hur bedömningen 

skulle ske och vad som observerades på passet. Där framgår att det inte finns konkreta 

kunskapskrav för lektionen, men återkopplingen skulle ske genom formativ bedömning 

via muntlig respons (se 4.1.3). Alva mötte elevernas utsagor och svar med förklaringar 

eller vidare frågor utifrån den kunskap eleverna uppvisade, vilket jag tolkar som en 

formativ bedömning som följd av situationsbaserad planering i undervisningen, eller med 

Uljens ord, ”handlingar på det pedagogiska verkstadsgolvet” (2011:179; se även Jank & 

Meyer 2011:27 f). Alvas respons skedde främst i form av uppföljande diskussioner och 

miniföreläsningar, även om uppföljningen skedde i varierande grad.  

Det blev dessutom svårt att genomföra bedömning på individnivå och med säkerhet 

med stöd av elevernas utsagor vid redovisning av ordklasstornen eftersom det inte fanns 

specifika krav för måluppfyllelse. På frågan om hur bedömningen skett på passet 

utvecklade Alva svaret om måluppfyllelsen med att berätta att hon ”tittar på elevernas 

bilder och så, och så ser man ju vad de säger när de redovisar, om de förstått”. Det var 

således svårt för Alva att konkretisera hur det gått för eleverna med måluppfyllelsen. I 

Alvas reflektioner över hur dokumentation och bedömningen egentligen skett under såväl 

det observerade passet som under hela temaarbetet framträder en diskrepans mellan vad 

som skrivits i den pedagogiska planeringen, vad som synts i handling och i vilken grad 

Alva konkret kunde reflektera över det. På grund av diskrepansen mellan beläggen i de 

olika delarna i undervisningskedjan för vad Alva uttryckte att hon gjorde och vad som 

faktiskt genomfördes i handling är därför min tolkning att Alva reflekterade på nivå ett 

även på området bedömning. 

Ett tredje problematiskt område var den teoretiska ämneskunskapen och hur den 

transformerades till konkret undervisning i samband redovisningen av ordklasstornen. Jag 
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såg att det uppstod upprepade problem med den typen av situationsbaserad 

språkundervisning när Alva blev osäker på sina ämneskunskaper i de metaspråkliga 

samtalen. Metaspråkliga samtal av olika slag förekom rikligt, men Alva följde vid flera 

tillfällen inte upp de frågor eleverna ställde eller undvek att svara på dem i de uppföljande 

genomgångarna. På uppföljande frågor om dessa situationer svarade Alva undvikande 

och reflekterade inte alls över den typen av situationer. Även beträffande nivån på Alvas 

skoldidaktiska reflektion över området ämnesstoff gör jag därför tolkningen att den ligger 

på nivå ett.  

Av dessa skäl drar jag den sammanfattande slutsatsen att Alvas nivå i av 

teoribildning i den skoldidaktiska reflektionen låg på nivå ett.  

4.5.2 Sofis reflektioner över lektionen Skrivuppgiften om tomten 

Vid analys av det empiriska materialet framträder särskilt två områden där Sofi reflekterar 

över de svårigheter hon angav att hon mötte i undervisningen, vilka också kan beläggas 

från observationstillfället.  

Det första området handlar om hur undervisningen kan anpassas så att alla elever i 

gruppen kan ta del av den. Sofi angav som svar på frågan vid den korta intervjun strax 

innan lektionen att hon trodde att en särskild utmaning var att det kunde bli svårt att 

motivera eleverna. Hon berättade att ”Det är första gången de skriver i sina skrivböcker 

idag för vi har använt en skrivmall innan på lösblad. Så det är stort idag. I dag ska de inte 

använda skrivmallen”. Sofi berättade också att hon trodde att det skulle bli en utmaning 

att anpassa lektionen så att alla kunde vara med eftersom ”Det blir många elever med på 

lektionen och flera pratar knappt svenska. Alla kommer vara med och andra elever har 

särskilt stöd”. Sofi tillade att variationen av elever krävde tydliga rutiner. På frågan om 

hur särskild hänsyn tagits till dessa utmaningar i planeringen av lektionen berättade Sofi 

att hon förberett lektionen med ett bildspel som underlag för den gemensamma 

genomgången vid introduktionen av skrivuppgiften, vilket också stödjs av 

observationerna av lektionen.  

I den efterföljande intervjun framkommer ett mönster i bruket av de skrivmetodiska 

anslagen. De som särskilt framträdde på den här lektionen var processorienterat skrivande 

och genrepedagogik (se 4.3). Trots att lektionsupplägget kan knytas till dessa kända 

undervisningsmetoder nämndes de inte och samma mönster framträder beträffande den 

resurs för lärande som skrivmallen utgjorde. Vid intervjun efter lektionen reflekterar Sofi 

över hur hon stöttat eleverna: ”Jag vet inte om jag gjorde rätt som visade dem skrivmallen 
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innan de skulle börja skriva. Det blev ju att de ritade av den i skrivboken”. Jag tolkar 

hennes svar som att hon uppvisade en omedvetenhet om den stöttning som gavs, 

exempelvis i form av de frågor som jag uppfattade vara ett bra stöd för att inspirera 

eleverna till innehållet i deras berättelser, men också för att stödja utvecklingen av texters 

struktur samt elevernas utvecklande av ordförråd, ordförståelse och stavning. På 

uppföljande frågor om vad Sofi grundat sina val på vid planering av lektionen framkom 

att hon tagit stöd av de förslag hon fått av sin vfu-lärare. Samtidigt kan noteras att Sofi 

inte drog paralleller till resurser för lärande i form av fysiska redskap och strategier för 

stöttning, eller för kommunikation och samlärande trots att det var framträdande på 

lektionen (jfr Säljö 2000). Hon reflekterade inte heller över hur skrivmallen blev såväl ett 

fysiskt som mentalt redskap som synliggjorde berättelsestrukturen i elevernas tomtesagor. 

Jag drar slutsatsen att sociokulturella resurser för lärande och metoder för lärande 

visserligen använts framgångsrikt i undervisningen, men med en medvetenhet i den 

didaktiska reflektionen på nivå ett. 

Det andra område Sofi uppgav som en utmaning i undervisningen var bedömning. 

Övergripande syften, innehåll och kunskapskrav för lektionen finns i den pedagogiska 

planeringen. Där står också att både återkoppling och bedömning av elevernas kunskaper 

skulle ske i samband med elevernas arbete med skrivuppgiften. Vid den efterföljande 

intervjun svarade Sofi på frågan om hur hon tyckte att det gått med elevernas motivation 

till att skriva i skrivboken att ”Jag tycker i alla fall att de var duktiga”.  

När eleverna skrev på egen hand observerades att Sofi läste igenom några av 

elevernas berättelser och ställde frågor av samma karaktär som vid genomgången. Det 

var alltså stödjande frågor med fokus på texternas innehåll. Jag uppfattade däremot inga 

kommentarer om bilderna eller om språkliga aspekter och mottagaranpassning, vilket var 

delar av vad som angetts som övergripande syfte, lektionsinnehåll och kunskapskrav. Sofi 

berättade att hon senare skulle ta del av allas texter när de skulle läsas upp och på den 

uppföljande frågan om hur Sofi visste att alla elever nådde de uppsatta målen svarade hon 

att ”Det är svårt att veta precis. Det är ju svårt att hinna runt till alla, men kanske någon 

matris”. Vid observationen av lektionen fanns inga belägg för att någon form av 

bedömningsunderlag eller matris använts och inget mer specifikt uppgavs om hur 

bedömningen gått till. Sofi la till att ”Jag tycker att jag har bra koll på kunskapskraven”, 

men på uppmaningen att konkretisera hur det gått med måluppfyllelsen för eleverna 

svarar Sofi undvikande. I den efterföljande intervjun berättade Sofi att hon behövde lära 

sig mer om bedömning, vilket jag tolkar som en medvetenhet om diskrepans mellan egen 



47 
 

kunskap och upplevda behov. På uppföljande frågor om vilka aspekter av bedömningen 

som hon tänkte på så utvecklas emellertid inte svaret vidare.  

Min slutsats är att nivån på den skoldidaktiska reflektion Sofi gör gällande 

bedömning av elevernas kunskaper ligger på nivå ett. Jag grundar min slutats på att det 

är svårt för Sofi att till att börja med realisera att det innehåll som satts upp för lektionen 

genomförs, vilket framkommer vid observationen, och att sedan i efterhand reflektera 

över elevernas måluppfyllelse och hur det skulle kunna göras på ett mer strukturerat vis. 

Sammantaget låg således nivån på Sofis teoribildning i den skoldidaktiska reflektionen 

på nivå ett.  

4.5.3 Nadjas reflektioner över lektionen Förhör av läsläxa och verbjakt 

Vid analys av det empiriska materialet gällande Nadjas undervisning är det tre områden 

som särskilt framträder i Nadjas reflektioner och som även kan beläggas från 

observationstillfället. 

Det första området handlar även för Nadjas del om ordningsfrågan. Vid den korta 

intervjun innan lektionen berättade Nadja att en särskild utmaning var att hålla ordning 

på eleverna eftersom” det är arbetssätt de inte är så vana vid. De är mest vana vid att jobba 

i arbetsböcker”. De moment det handlade om var dels samarbetet med bildkorten, dels 

leken verbcharader som skulle avsluta lektionen (se 4.1). Eftersom 

elevsammansättningen varierade i klassen blev det extra viktigt med tydliga rutiner och 

tydligt ledarskap för läraren, förklarade Nadja. Variationen berodde på att det ofta började 

nya elever i klassen, eller på att elever flyttade, men sammansättningen i klassen varierade 

till vardags beroende på att elever gick till egen undervisning av olika slag under 

skoldagen. Nadja berättade att hänsyn skulle tas till detta genom att hon skulle vara tydlig 

med instruktioner och skriva på tavlan i förväg. Nadja berättade även i den efterföljande 

intervjun att hon eftersträvade ett tydligt ledarskap.  

Vid observationen uppvisades bra exempel på tydligt ledarskap och de rutiner i 

handling som senare beskrevs vid reflektionerna genomfördes. Det gällde exempelvis vid 

inledningen av lektionen, då Nadja med ett tecken visade att eleverna skulle lyssna och 

samtidigt väntade in alla elever så att de hade hennes uppmärksamhet innan 

genomgångarna började. Samarbete och samtal tilläts i klassrummet på signal från henne 

och eftersom klassrummet var möblerat i med bänkgrupper så var samtal och samarbete 

enkelt att organisera. Instruktioner repeterades och fördjupades vid varje momentskifte 

både ämnesmässigt och vad det gällde sociala regler. Ett sådant moment var vid skiftet 
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från elevernas individuella arbete med arbetsbladen till att de skulle jobba i par med att 

göra bildkort.  

Vid den efterföljande intervjun uppgav Nadja på frågan om på vilka grunder 

lektionsplaneringen lagts upp på ett sätt som avvek från det eleverna var vana vid att ”det 

är kul att låta eleverna prova nya arbetssätt och de tycker det är roligt med lekar och så”. 

Nadja hänvisade till tidigare egna undervisningserfarenheter och berättade att ”på den 

skola jag brukar jobba på finns alltid en estetisk inriktning på lektionerna och eleverna 

jobbar mer tillsammans och med andra material. Här [i vfu-klassen] är det mycket att de 

ska jobba i arbetsböcker”. Hon uttryckte också att hon följde de anvisningar hon fått av 

sin vfu-lärare. Min tolkning är därför att nivån på Nadjas reflektion låg på nivå ett när det 

gäller strategier för stöttning, bruket av kommunikation och samlärande som 

sociokulturella resurser för lärande och metoder för lärande. 

Det andra området som framträdde som en utmaning handlade om ämneskunskaper. 

Vid den efterföljande intervjun framgick att Nadja även såg en särskild utmaning med 

undervisning i allmänhet i att uttrycka sig ”på ett tydligare sätt så att den information som 

jag ger mottas och att alla förstår”. Även om hennes vfu-lärare underströk att det inte 

syntes att Nadja kände sig osäker i undervisningen menade Nadja att det var så. Hon 

uppgav att ”jag känner att min osäkerhet på mig själv och [bristen på] mina egna 

kunskaper ofta lyser igenom”. Nadja uttryckte samtidigt trots det att hon tyckte att hon 

var ”bra på att planera lektioner och på att vara tydlig med vad som förväntas av eleverna 

och vad de ska lära sig under aktuellt arbetspass, samt att knyta ihop säcken efter avslutad 

lektion”. Nadjas utsaga får delvis stöd av den pedagogiska planering och även vid själva 

observationen. Med hänsyn till det gör jag antagandet att den diskrepans som finns mellan 

övergripande formuleringar och konkret undervisning kan vara ett utryck för hur hennes 

ämnesteoretiska kunskaper omsattes till professionella kunskaper (jfr exempelvis Gericke 

m.fl. 2018:9; Shulman 1986:7). Jag tolkar det som att Nadja upplevde att hennes 

professionella ämneskunskaper i svenska ibland inte räckte till för att hon skulle känna 

säkerhet i undervisningen. Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att Nadjas 

reflektion även då det gäller komponenten ämnesteoretiska kunskaper ligger på nivå ett. 

Det får även konsekvenser när det gäller bedömning av elevernas måluppfyllelse vilket 

leder in på nästa område.  

Det tredje området som framträder som en utmaning för Nadja handlar om 

bedömning. I den efterföljande intervjun uppgav Nadja att även området bedömning var 

en särskild svårighet i undervisningen. På frågan om hur bedömningen gjorts på 
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lektionspasset svarade hon att ”jag missade det”. Ingen form av anteckningsaktivitet 

observerades hos Nadja under passet trots att en stor del av tiden ägnades åt just läxförhör 

och arbetet med arbetsbladen som uppgetts vara ett underlag för bedömning. 

 Nadja kunde inte heller beskriva på vilket sätt utvärderingsmetoden med exit-

ticketen skulle sammanställas eller hur det resultat som framkom där skulle ligga till 

grund för kommande undervisning eller för en strukturerad bedömning av elevernas 

kunskaper. På frågan om hur exit ticket-svaren skulle sammanställas berättade Nadja att 

”Jag har inte tänkt på det så tydligt. Man kanske kan göra en matris”. Den utvärdering i 

form av exit ticket som genomfördes vid lektionens slut tolkar jag mer som ett sätt att 

avsluta lektionen än en form av strukturerad utvärdering. Visserligen var syftet med 

genomförandet av exit-ticketen tydligt (se 4.1), men när och hur den skulle återkopplas 

till eleverna framgår inte. Det samma gäller läsläxan.  

Komponenten bedömning finns med i länkarna planering och handling i 

undervisningskedjan men eftersom den pedagogiska planeringen innehåller övergripande 

mål som inte bryts ned till tydliga delmål resulterar det i otydliga mål för lektionen. I den 

efterföljande intervjun är Nadja även oklar över hur bedömning av elevernas kunskaper 

egentligen skedde. Det framträder således en diskrepans mellan planering, de praktiska 

handlingarna och den reflektionsnivå Nadja uppvisar. Min tolkning är att de otydliga 

målen försvårade bedömning av uppnådda kunskaper, men det försvårade även för Nadja 

att göra didaktiska reflektioner i form av utvärdering av lektionen och sin egen insats. 

Mot bakgrund av det drar jag slutsatsen att Nadja sammantaget uppnår reflektionsnivå ett 

när det gäller området bedömning. 

Som en följd av ovanstående drar jag den sammanfattande slutsatsen att Nadjas 

nivå i av teoribildning i den skoldidaktiska reflektionen låg på nivå ett.  

4.5.4 Analys av resultat av nivå av teoribildning i studenternas skoldidaktiska 

reflektion 

Det sammanfattande resultatet visar att den nivå av teoribildning som synliggjordes i 

studenternas reflektion över deras svenskundervisning huvudsakligen låg på nivå ett 

vilket är den lägsta nivån av teoribildning (jämför Uljens 2011). Likande resultat har 

framkommit i tidigare forskning. Eriksson (2009) visar att det är svårt för lärarstudenter 

att föra samman teoretiska kunskaper och konkret undervisning, men att det underlättar 

när studenter har tidigare undervisningserfarenhet. Liknande resultat uppvisar Winzell 

(2019) när det gäller hur kunskapsbasen i samtal förskjuts från en teoretisk 
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ämnesorientering mot en mer didaktisk reflektion med ökad erfarenhet hos studenter och 

att den största delen av kunskapsbildningen faktiskt till och med sker efter 

lärarutbildningen. Motsvarande diskussion förs även av Alatalo (2011) om att studenter 

behöver diskutera teoretiska kunskaper och på så vis omsätta hur teorin kan gestaltas i 

konkret undervisning. Dessutom visar Hattie att korrelation mellan lärarutbildning och 

elevers prestationer inte är så stor som man skulle kunna förvänta sig (2014:157). För att 

studenter ska kunna reflektera på en djupare nivå krävs, förutom träning i att omsätta teori 

till praktik, grundläggande ämneskunskaper (Alatalo 2011; Winzell2019). Trots att de tre 

studenter som ingick i min studie hade tidigare undervisningserfarenhet av varierande 

grad och att de även hade klarat av de kurser i svenska som ingår i deras lärarutbildning 

framkom ändå svårigheter med att uppnå högre nivå av teoribildning.  

Jank & Meyer (2011:21) pekar på att även om lärare kan bedriva undervisning utan 

större grad av reflektion så leder det till en undervisning baserad på tips och en 

situationsrelaterad reflektion med utgångspunkt främst i lärarens upplevelser av 

undervisningen. Redan i planeringen finns då otydliga syften med undervisningen och de 

val som gjorts av exempelvis undervisningsmetoder och ämnesstoff är svåra för läraren 

att motivera utifrån teoretiska grunder. Det är en beskrivning som överensstämmer med 

resultaten i den här studien och kan vara ytterligare en förklaring till varför studenterna 

inte uppnår högre nivå i reflektionerna (jfr Darling Hammond).  

Anmärkningsvärt är att i Erikssons studie (2009) framkommer att trots ökad 

undervisningserfarenhet i samband med vfu-perioder diskuterades ändå inte teorier i 

förhållande till den undervisningen studenterna haft. I min studie förekommer 

reflektioner och eftersom jag undersökt nivån av teoribildning vid studenternas reflektion 

över deras undervisning kan jag även se i vilken grad kopplingen mellan teori och praktik 

skett.  

4.6 Sammanfattning  

Syftet med studien har varit att undersöka hur spänningsfältet mellan teori och praktik, 

det vill säga teori-praktikbryggan, ser ut för erfarna lärarstudenter. En svårighet med att 

tillämpa modeller är att forskaren själv måste förstå dem på ett djupare plan. Även det 

blir en form av teori-praktikbrygga, har jag upplevt. Att synliggöra hur andra tänker är 

inte helt enkelt, men i den här studien har jag tagit stöd av tre olika modeller för att 

konkretisera både undervisningen och nivå av teoribildning i studenternas reflektioner 

över deras undervisning i svenska på lågstadiet. 
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Studiens tre frågeställningar som handlar om hur en vanlig teori om lärande (det 

sociokulturella perspektivet på lärande), modeller för lärande och ämneskunskaper i 

svenska synliggörs i den praktiska undervisningen anser jag besvaras och Uljens modell 

för skoldidaktisk reflektion (Figur 4) har varit adekvat. Det sammantagna resultatet visar 

att alla tre lärarstudenters undervisning höll god kvalitet i den länk av 

undervisningskedjan vilka benämns som handlingar, alltså själva genomförandet. 

Samtliga kunde dessutom uttrycka vilka utmaningar de såg sig möta i undervisningen 

som svar på den problemorienterade fråga som ställdes vid den korta intervjun innan 

observationstillfället, vilket innebär att de kunde identifiera de områden som var 

problematiska (jfr Scherp 2008). Dessa svårigheter kunde även i stor utsträckning 

beläggas genom de pedagogiska planeringarna och observationsanteckningarna från 

lektionerna.  

Den fjärde och sista frågeställningen är mer komplex. Den handlar om vilken nivå 

av teoribildning studenternas resonemang grundas på vid reflektion över de utmaningar 

de anser sig möta i sin undervisning i svenska. Det är undervisningslänken reflektion som 

då aktualiseras. Jag anser ändå att även den frågeställningen besvaras och att Uljens 

modell för att synliggöra det didaktiska tänkandets olika nivåer (Figur 1) varit relevant. 

Även angreppssättet att utgå från ett problemorienterat lärande har varit fruktsamt för att 

utkristallisera vad studenterna själva angav som utmaningar (jfr Scherp 2008). 

Sammantaget visar resultatet att studenternas reflektioner ligger på nivå ett, det vill säga 

den lägsta nivån av teoribildning, på de tre områden som används i den här studien i 

definitionen begreppet av ämnesdidaktik: teorier om lärande, den praktiska 

undervisningen och ämneskunskaper (Figur 2).  

Att synliggöra länkarna planering, handling och reflektion i det empiriska 

materialet har inte varit svårt, men svårheten har varit att transformera länkarna till 

ämnesdidaktiska komponenter. Den didaktiska triangeln (Figur 2) synliggör dynamiken 

mellan lärare – elev- och ämne satt i en kontext där även samhälle och skolmiljö på verkar 

undervisningen (Hopmann 2011; Klafki 1995). För att undersöka vilken nivå av 

teoribildning studenternas resonemang grundades på togs utgångspunkt i en fråga med 

avsikt att konkretisera studenternas utsagor och på så vis också göra transformationen 

mellan undervisningskedjans länkar och de ämnesdidaktiska komponenterna. Frågan var 

vad studenten såg som särskilda utmaningar på observationslektionen (jfr Winzell 

2019:142, 176). Området bedömning, vilket var ett av de områden som studenterna angav 

som ett utmanande, får stå som illustrerande exempel på hur undervisningskedjans länkar 
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transformeras till ett sammanhängande område inom ämnesdidaktikens sfär. Närmare 

beskrivet: bedömning av elevers kunskaper aktualiseras vid såväl planering, vid handling 

och vid reflektion och i sin tur leder reflektionerna vidare till formativ undervisning, det 

vill säga att samtliga länkar i undervisningskedjan aktualiseras (Hopmann 2011; Uljens 

2011). Samtidigt involveras hela den sfär som ligger inom det ämnesdidaktiska området 

(jfr Brante 2016; Gericke m.fl. 2018; Kroksmark 2011). I följande avsnitt diskuteras 

studiens resultat med utgångspunkt i de ämnesdidaktiska komponenterna. 

5 Diskussion  
Spänningsfältet mellan vetenskapliga teorier och praktiskt handlande står i den här 

studiens fokus. Frågan har varit hur vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters 

reflektion över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet. Resultaten visar att den 

nivå av teoribildning som synliggjordes i erfarna studenternas reflektion över deras 

svenskundervisning huvudsakligen låg på nivå ett, vilket är den lägsta nivån av 

teoribildning (jämför Uljens 2011). 

Definitionen av begreppet ämnesdidaktik i den här studien baseras på den 

didaktiska triangeln där de tre komponenterna teorier om lärande, den praktiska 

undervisningen och ämneskunskaper utgör det spänningsfält undervisning innebär här 

(Figur 2). Nedan analyseras och diskuteras resultaten när det gäller den låga nivån på 

studenternas skoldidaktiska reflektion under tre teman med utgångspunkt i de 

ämnesdidaktiska komponenterna. Det första temat behandlar teorier om lärande, i den här 

studien med fokus på det sociokulturella perspektivet på lärande. Det avsnittet följs av 

temat metoder för lärande. Det tredje och sista temat, lärares ämneskunskaper i 

svenskämnet, är delat i två delar och den första delen behandlar lärares ämneskunskaper 

i förhållande till undervisning medan den andra delen behandlar dokumentation och 

bedömning. 

5.1 En teori om lärande: det sociokulturella perspektivet 

När det gäller studenternas reflektioner över sin undervisning med stöd av teorier om 

lärande, så utgick jag från den sociokulturella teorins grundtankar om kommunikation 

och samlärande, intellektuella och språkliga redskap samt bruk av fysiska redskap och 

verktyg som resurser för elevers lärande (se Säljö 2000). 
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Studiens resultat visar att studenterna kunde identifiera vad de såg var problematiskt 

i sin undervisning och observationerna styrker också dessa svårigheter. Ett exempel på 

hur det konkret visade sig är hur Alva strävade efter undervisningsupplägg där 

kommunikation och samlärande var centrala, men där ordningsfrågan blev problematisk. 

Varken före eller efter lektionen kunde hon relatera till förklaringsmodeller eller förslag 

på hur problemet med ordningen kunde förstås eller förebyggas på ett strukturerat vis.  

Ytterligare ett exempel är hur Sofi såg en utmaning i att anpassa undervisningen till 

alla elever i gruppen och hur eleverna skulle motiveras till att genomföra skrivuppgiften. 

När dessa förmodade svårigheter gick över förväntan kunde ändå inte Sofi ge förklaringar 

till vad hon gjort i undervisningen för att både stötta och motivera eleverna trots de tydliga 

inslagen av stöttning, processorienterat skrivande eller det genrepedagogiska upplägget 

som framträdde på lektionen. Sofi relaterar inte heller till skrivmallen som ett redskap för 

att hjälpa eleverna att förstå textstrukturen eller hur elevernas egna bilder blev ett stöd för 

deras skrivande.  

Även Nadja uppgav att ordningsfrågan var problematisk. Det var tydligt att också 

hennes undervisning innehöll moment för kommunikation och samlärande, men inga 

orosmoment uppstod bland eleverna, till skillnad från på Alvas lektion. Nadja hade ett 

tydligt ledarskap och hon använde de rutiner hon vid reflektionen beskrev som 

förutsättningar för att det skulle råda god ordning i klassrummet. Trots det var Nadja 

osäker på om hon varit tillräckligt tydlig med instruktionerna. Vikten av samarbete på 

lektionerna härledde hon till tidigare erfarenheter, och kopplingar till kommunikation och 

samlärande som en resurs i undervisningen gjordes inte. Hon härledde inte heller till 

förklaringsmodeller som stöttning och stödstrukturer som grund för klassrumsrutinerna.  

De svårigheter studenterna uppvisar när det gäller att ta stöd i den sociokulturella 

teorins grundtankar då de skulle förklara vad de grundat de val som gjorts i de 

pedagogiska planeringar och det som hände i undervisningen kan jämföras med Erikssons 

resultat (2009). Där framkommer att de begrepp som används av universitetslärare och 

vfu-lärare skiljer sig åt vilket försvårar för studenter att se sambanden mellan teori och 

praktik. En av anledningarna till att studenter inte klarar av att sätta sig in i teorier och 

forskning kan bero på hur undervisningen i läskurser på universitetet bedrivs (Darling 

Hammond 2006; Eriksson 2009). Det teoretiska innehållet i utbildningen behöver 

konkretiseras i läskurser på universitetet för att studenterna ska se sambanden med 

undervisning, samtidigt som studenter behöver stöd i att omsätta den praktiska 

undervisningen till mer generaliserande nivåer (jfr Uljens 2011; Winzell 2019). Det leder 
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in på frågan om evidensbaserad lärarutbildning med siktet inställt på vilka moment i 

lärarutbildningen som gynnar studenternas lärande (Darling Hammond 2006; Hattie 

2014:156f).  

Studenterna behöver stöd för att förstå vad som händer i undervisningen och hur 

deras eget agerande påverkar den, men de behöver också stöd för att utmana egna tidigare 

föreställningar (jfr Hattie 2014; Uljens 2011). Med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivets syn på att lärande sker i sociala samspel drar jag en parallell till att 

det även gäller för studenter. Ett illustrerande exempel på ovanstående från här studien 

är att det framkom att studenterna motiverade sina undervisningsval med stöd av tidigare 

erfarenhet eller med hänvisning till sina vfu-lärare och läromedel snarare än med stöd av 

teoretiska referenser. Under vfu-perioden får studenten handledning av en vfu-lärare men 

få teoretiska resonemang med högre teoribildning och begrepp som förklaringsmodeller 

förekommer underhandledningen, enligt Eriksson (2009) vilket kan vara en av 

anledningarna till den svaga kopplingen i studenternas reflektioner mellan den praktiska 

undervisningen och teorier om lärande. Min studie omfattar dock inte 

handledningssamtalens innehåll. 

En annan av den sociokulturella teorins grundtankar är att de språkliga uttryck som 

används ses som en förutsättning för förståelsen och därmed också påverkar de praktiska 

handlingarna (Myhill 2018; Säljö 2000). Jag menar att för att utvecklas behöver studenter 

ingå i sammanhang för skoldidaktisk reflektion med succesivt ökad nivåstegring. 

Dessa sammanhang blir då också en praktisk träning för studenterna på att använda 

ämnesdidaktiska begrepp och på så vis utveckla den egna begreppsförståelsen (jfr 

Alatalo 2011; Myhill 2018; Säljö 2000; Winzell 2019). Nivåstegringen bör ligga inom 

studentens proximala utvecklingszon för att studenten ska kunna se sammanhang 

mellan teorier de läser om på universitetet och sin egen undervisning. Dessutom 

behöver studenterna även kunna göra den omvända reflektionen, det vill säga att genom 

egna undervisningserfarenheter kunna generalisera till mer övergripande teoretiska 

principer, vilket är en utgångspunkt i PBL (jfr Scherp 2008). Uljens visar hur 

skoldidaktisk reflektion på nivå tre öppnar för ett problematiserande förhållningssätt med 

utgångspunkt i teoretiska kunskaper som leder till förutsättningar att utveckla förståelsen 

för yrkespraktik (2011:190 ff). Jag vill peka på Uljens modeller för skoldidaktisk 

reflektion och för nivå av teoribildning som ett sätt att konkretisera för studenter, vfu-

lärare och universitetslärare hur reflektion på olika nivåer kan illustreras och på så vis kan 

dessa modeller även vara ett intellektuellt redskap. 
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5.2 Metoder för lärande: den praktiska undervisningen  

En annan komponent i definitionen av ämnesdidaktik som används i denna studie är 

metoder för lärande, det vill säga den praktiska undervisningen. Den handlar om retoriska 

aspekter av hur undervisningen organiseras och om undervisningsstoffet i interaktion 

mellan lärare och elev (jfr Hopmann 2011:204; Klafki 1995:21; Gericke m.fl. 2018:10). 

Ett av studiens resultat är att även på denna punkt uppvisar studenterna sammantaget en 

osäkerhet när de skulle beskriva vad metodvalen i deras pedagogiska planeringar 

grundades på. Alva var den enda av studenterna som hänvisade till någon form av 

vedertagen metod, cirkelmodellen, men härledde inte resonemanget till genrepedagogik. 

Dessutom uppgav Alva att hon kombinerade läromedel med eget material och att det var 

viktigt för henne att elevernas kunskaper också befästes genom lekar eller bilduppgifter 

där exempelvis grammatiska begrepp tränades. Det resonemanget grundade hon i 

erfarenheter från tidigare undervisning och till diskussioner med sin vfu-lärare. Varken 

Sofi eller Nadja drog paralleller till kända metoder för lärande samtidigt som det är tydligt 

att de följer sådana upplägg. Sofi genomför introduktionen av skrivuppgiften enligt det 

mönster som finns i cirkelmodellen och berättade att hennes lektionsplanering var gjord 

efter samråd med vfu-läraren och att det var de samtalen som hon grundade sin metodval 

på. Nadja håller läsläxförhör med stöd i ett läromedel där metoder för att utveckla elevers 

läsförståelse står i fokus och hon berättade att de metodval som gjorts i hennes planering 

var styrda av läromedlet och vfu-läraren men att det var på hennes initiativ som eleverna 

skulle samarbeta med arbetsbladen och som leken verbcharader skulle genomföras. De 

metodvalen var grundade i Alvas tidigare undervisningserfarenheter berättade hon men 

inga paralleller till kända undervisningsmetoder eller sociokulturella teorier om 

exempelvis samlärande gjordes.  

I Erikssons studie framkommer att studenter upplevt att universitetslärare kan vara 

negativa till att exemplifiera abstrakt föreläsningsinnehåll (Eriksson 2009:231). Alatalos 

(2011) och Winzells (2019) resultat pekar på vikten av gedigen utbildning om läs- och 

skrivundervisning i lärarutbildningen för att lärare ska kunna undervisa om det och en 

förutsättning för att kunna välja lämpliga undervisningsmetoder är att läraren har kunskap 

om en repertoar av olika metoder (Kroksmark 2011:88). En viktig faktor i de valen är 

kunskap om elevgruppen på såväl grupp- som individnivå när det gäller både sociala 

faktorer och eleverna kunskapsnivå, men även insikt om vad olika metoder grundas på i 

form teorier för lärande och ämneskunskap (Darling Hammond 2006; Hopmann 2011; 

Klafki 1995; Kroksmark 2011).  
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Med tanke på den osäkerhet studenterna i min studie till viss del uppvisar i 

reflektionerna över de undervisningsmodeller som ingick i undervisningen drar jag 

slutsatsen att studenter behöver återupprepade tillfällen där inslag av konkreta modeller 

och även laborationer synliggörs för att sedan knytas samman med såväl teorier för 

lärande och som ämneskunskaper. Risken finns annars för en vardaglig yrkeskunskap där 

undervisningen är grundad på undervisningstips eller är starkt läromedelsstyrd utan 

egentlig teoretisk förankring hos läraren (Jank &Meyer 2011; Uljens 2011; Winzell 

2019).  

5.3 Lärares ämneskunskaper i svenskämnet 

Den tredje och sista delen i diskussionsavsnittet behandlar komponenten ämneskunskaper 

och eftersom den här studien handlar om undervisning i svenskämnet är det lärares 

kunskaper i skolämnet svenska som avses. Avsnittet är indelat i två delar.  

5.3.1 Ämneskunskap i förhållande till undervisning 

I resultaten framträder ett mönster där studenterna uppvisade osäkerhet gällande 

kommunikation med eleverna och de språkliga begrepp som behandlades i den 

situationsbaserade undervisningen, alltså metasamtal om språk (jfr Myhill 2018:15). 

Resultaten kan relateras till Alatalos studie (2011) där ett kunskapstest visar att det finns 

brister hos lärare när det gäller språkliga kunskaper. Den kunskap om språk som studenter 

redan lärt under sin tid som elever skiljer sig från den typ av professionella 

ämneskunskaper lärare behöver ha (Alatalo 2011), men även tidigare erfarenheter från 

undervisning kan påverka hur studenter tolkar nya lärdomar (Alatalo 2011; Darling 

Hammond 2006; Eriksson 2009; Hattie 2014). Nordgrens resultat visar att lärare uttrycker 

att kollegialt samarbete höjer undervisningens kvalitet (Nordgren m.fl. 2019:45). Jag 

härleder det till att en förutsättning för att studenter ska utveckla en större säkerhet när 

det gäller undervisning i specifika moment, exempelvis språkstruktur, krävs sammanhang 

där de får möjlighet att på ett strukturerat vis omsätta ämnesteori till professionell kunskap 

(Jfr Scherp 2008; Winzell 2019). Mot den bakgrunden sätter jag Alatalos och Myhills 

resonemang om att det krävs grundkunskaper om språkutveckling och språkstrukturför 

att kunna utveckla undervisning i läsning och skrivning och för att systematiskt kunna 

reflektera över undervisningen (Alatalo 2011; Eriksson m.fl. 2017; Myhill 2018). 

Undervisningen vid observationspassen handlade om grundläggande ämnesteoretiska 

kunskaper och studenternas kunskaper på området har tenterats inom kursen för svenska 
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i lärarutbildningen, men eftersom jag inte genomfört kunskapstest med studenterna i 

studien kan jag inte med säkerhet uttala mig om deras ämneskunskaper. Mitt antagande 

är trots det att det kan vara bristande professionella ämneskunskaper som förklarar 

studenternas osäkerhet och den låga nivån på den skoldidaktiska reflektionen.  

Lärarens ämneskunskaper påverkar också hur kursplanens innehåll realiseras i 

undervisningen, men även urval av ämnesstoff, eller snarare, djupet i det ämnesstoffet 

(Blomqvist 2016:21; Gericke m.fl. 2018:9; Shulman 1986:7). De urval lärare gör av 

undervisningsstoff är styrda av kursplanen i svenska i Lgr11 samtidigt påverkar lärares 

kunskaper förståelsen för syftet med innehållet och hur det kan omsättas till meningsfulla 

kunskaper för eleverna (jfr Hopmann 2011:200; Klafki 1995:22ff). En konsekvens av 

goda ämneskunskaper är att det leder till möjligheten för lärare att reflektera över vad 

som är värdefull kunskap i ett större bildningsperspektiv (jfr Brante 2016:59; Gericke 

m.fl. 2018; Klafki 1995; Shulman 1987). Jag drar slutsatsen att lärare med grund i goda 

ämneskunskaper kan göra språkundervisningen meningsfull och intressant för eleverna 

(jfr Klafki 1995; Säljö 2000). Det visade också Alvas elever prov på då deras engagemang 

i frågor om språkstruktur ledde vidare till diskussioner och till stor del stod bakom 

problemen med ordningsfrågan.  

5.3.2 Dokumentation och bedömning 

Studiens resultat när det gäller området bedömning och dokumentation visar att det 

visserligen framgick i de pedagogiska planeringarna vad som skulle bedömas och hur 

dokumentationen och bedömningen skulle gå till under lektioner samt hur återkopplingen 

till eleverna skulle ske, men planerna realiserades i liten utsträckning (jfr Gericke m.fl. 

2018; Jank & Meyer 2011; Shulman 1986). De pedagogiska planeringarna innehöll 

övergripande syften och mål som inte bröts ned till tydliga delmål, vilket resulterar i 

otydliga mål för observationspassen. Det uppstod även problem för studenterna att i 

efterhand reflektera över hur dokumentationen och bedömningen av måluppfyllelsen gått 

på deras lektioner eller över hur det skulle kunna göras på ett mer strukturerat vis. Jag 

uppfattade att det överlag saknades en väl underbyggd dokumentation på individnivå och 

att elevernas måluppfyllelse observerades genom sporadiska nedslag, snarare än genom 

en strukturerad bedömning. Sofi får stå som ett gestaltande exempel med svaret på frågan 

om hur det gått med måluppfyllelsen för eleverna att eleverna i alla fall varit duktiga. 

Resultaten i den här studien kan relateras till Erikssons studie (2009) när det gäller 

studenters behov av att det teoretiska innehållet i universitetsföreläsningar behöver 
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konkretiseras och att lärarutbildningen spelar en stor roll för hur möjligheterna att 

överbrygga teori-praktikproblemet iscensätts (Eriksson 2009). De kan därtill relateras till 

Alatalos resultat som visar att det finns en risk för att lärare med svaga ämneskunskaper 

får svårt att bedöma elevers språkutveckling, vilket leder till svårigheter med att stödja 

elevers språkutveckling (Alatalo 2011). Ändå har det under en tid funnits en trend av att 

grammatikundervisning i lärarutbildningen haft en undanskymd plats (jfr Eriksson m.fl. 

2017; Myhill 2018). När dokumentation av elevers kunskaper blir en grund för fortsatt 

undervisning, det vill säga en formativ undervisning, och för stödinsatser är det förstås 

avgörande att läraren uppfattat vad som ligger till grund för elevens missuppfattningar för 

att rätt stödinsatser ska kunna sättas in (Alatalo 2011:170, 172). Även om vissa menar (se 

Hattie 2014:160; Myhill 2018:18) att forskning saknas som bekräftar samband mellan 

lärares ämneskunskaper och elevers lärande menar andra att det finns ett klart samband 

mellan lärares ämneskunskaper och lärares förmåga att dokumentera elevernas 

kunskaper. Anledningen är att adekvat dokumentationen hör samman med lärares 

förståelse för hur progression inom ett visst område ser ut (Alatalo 2011:177, 191; 

Blomqvist 2016:21; Gericke m.fl. 2018:9; Shulman 1986:7) och därmed blir avgörande 

för hur den formativa undervisningen planeras.  

Skoldidaktisk reflektion på högre nivåer påverkar undervisningen på det 

individuella planet för läraren och strukturerade reflektioner på ett kollektivt plan 

möjliggör systematiska organisatoriska modeller för att förklara och utveckla 

undervisningen (Kroksmark 2011:86; Nordgren 2019; Scherp 2008; Uljens 2011:193f); 

Winzell 2019). Med ovanstående resonemang gör jag antagandet att studenternas 

ämneskunskaper påverkar deras möjligheter att realisera dokumentation och bedömning 

av elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens mål. Jag relaterar också till 

Nordgrens resultat (2019) som visar att det ofta råder brist på kollegiala samtal för 

reflektion över undervisningen. Jag sätter dessutom resultaten från den här studien som 

visar på svårigheter för studenterna att omsätta kursplanerna till konkret undervisning i 

samband med Darling Hammonds (2006) artikel som pekar på vikten av att träna på att 

didaktisk reflektion i lärarutbildningen för att utvecklas i sin profession. 

5.4 Vidare forskning  

Om blivande lärare ska utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens är det nödvändigt att 

fortsatt forskning om evidensbaserad lärarutbildning bedrivs för att synliggöra vilka 

undervisningsinsatser som inte bara ger god effekt på studenternas lärande, utan också på 
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elevers lärande. Mot bakgrund av att studien är gjord på erfarna lärarstudenters 

reflektionsnivå och inom ramen för en kurs i deras lärarutbildning kan resultatet ses som 

något problematiskt. Faktum är att det enligt högskoleförordningen erfordras att studenter 

ska kunna visa kunskaper om forskning och ämnesdidaktiska kunskaper för att få 

grundlärarexamen (jfr Eriksson 2009; Svensk författningssamling 2010:13). Mitt förslag 

är att, mot bakgrund av centrala utgångspunkter i problembaserad skolutveckling (PBS), 

skulle en introduktion av begreppet problembaserad professionsutveckling (PBP) prövas. 

En sådan utgångspunkt är att fokus i professionsutveckling bör ligga på lärprocesser 

snarare än på att förklara brister hos de som lär, men lika viktigt är att flytta fokus från 

faktainlärning till mer undersökande och laborativa lärprocesser för ett fördjupat lärande.  

Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att kartlägga vad studenter 

undervisas i när det gäller teoretiska ämnesdidaktiska aspekter i universitetskurser i 

svenska inom ramen för lärarutbildningen (jfr Alatalo 2011). Studien väcker också frågor 

om hur teoretiska aspekterna konkretiseras och förväntan på rimlig nivå av teoribildning 

i studenters reflektion. Ett anslutande område för forskning skulle kunna vara hur 

kursplanemål och uppgifter är formulerade i vfu- och svenskämneskurser eftersom det 

styr möjligheterna för studenter att utveckla professionell ämneskunskap och högre nivå 

av teoribildning vid reflektion (jfr Darling Hammond 2006; Winzell 2019). Mitt 

antagande är att olika forskningmodeller skulle kunna synliggöras i större utsträckning 

inom ramen för svenskkurser i lärarutbildningen. Modellerna blir då verktyg för att på ett 

strukturerat sätt dokumentera vad eleverna behöver utveckla på både individ- och 

gruppnivå och en del av det systematiska arbetet med att dokumentera elevers lärande 

som en förutsättning formativ undervisning (jfr Uljens 2011). Dessa frågor kan belysas 

från studentperspektiv och även ur universitetslärarperspektiv men de kan förstås även 

appliceras på lärare verksamma i skolan. Det skulle kunna vara ett sätt att överbrygga 

teori-praktikproblemet och ge studenterna vetenskapliga modeller som stöd för 

skoldidaktisk reflektion.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Alvas pedagogiska planering 
 
Språkutvecklande undervisning år 3 11 lektioner (40 min)  
Syfte: Eleverna ska genom undervisningen få kunskaper om svenska språket, dess normer och 
uppbyggnad. Detta ger dem möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Denna 
pedagogiska planering beskriver ett antal språkutvecklande lektioner vars syfte är att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla förmågan:  

• att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. 
• att formulera sig i tal och skrift. 
• att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Den planerade undervisningen tar även sikte på centralt innehåll i kursplanen för år 4-6 avseende 
språkets struktur med ords böjningsformer och ordklasser. Syftet är att på ett lekfullt sätt, redan i de 
tidiga åren, väcka nyfikenhet och förförståelse om hur ord kan grupperas i ordklasser, öva 
metaspråklighet samt öka elevens ordförråd. I detta avseende görs inga bedömningar mot kunskapskraven 
i år 4 – 6 utan används i syfte att gynna elevens språkutveckling i tal och skrift.  
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3: 

• Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. 
• Eleven kan i sina texter använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som 

eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 
• Eleven skriver berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning. 
• Eleven kan utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 
• Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. 

A. Centralt innehåll i svenska år 1 - 3: 
Läsa och skriva 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. 

• Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 
förtydliganden. 

• Handstil och att skriva på dator. 
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Berättande texter och sakprosatexter 
• Berättande texter i form av sagor och texter som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter. 
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll och hur den kan organiseras med 

inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
• Texter som kombinerar ord och bild. 

Språkbruk 
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till ex skriva ner något man talat om. 

B. Undervisningen beskriven kortfattat med lektionsinnehåll och aktiviteter. 
Lektion 1. Svenskans alla ord kan, "liksom elever på en skola", delas in i olika klasser, beroende på 
vilken typ av ord de är. Vilka ord är substantiv? Efter genomgång skriver varje elev tre egna substantiv på 
lappar som listas på smartboarden. Klassen "läsrappar" listan i kör och lapparna sparas i Ordklasslådan i 
substantivfacket där minnesregeln står, till senare aktiviteter. Hela listan sparas. 
Lektion 2. Repetition av substantiven. Arbete med att gruppvis identifiera substantiv i berättelsen om 
"Skatan och de försvunna glasögonen", som klassen nyligen skrivit tillsammans. Texten delas i avsnitt 
och grupperna ringar in substantiven som de hittar. Redovisar gemensamt mot hela berättelsen på 
Smartboarden.  
Lektion 3. Inleder lektionen med att läsa sagan om Drottning Substantiv, Kung Verb och Prinsessan 
Adjektiv. Vilka ord är verb? Efter genomgång skriver varje elev tre egna verb på lappar som listas på 
smartboarden. Klassen läsrappar listan och lapparna sparas i verbfacket i Ordklasslådan med sin 
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minnesregel och hela listan sparas. Intresse för adjektiv väcks och även ide om att skapa ett Ordklass-
slott. Klassens egna ordsprutande mjukisdrake flyttar in och namnges efter en omröstning. 
Lektion 4. Skrivuppgift med syfte att eleven får skrivträna och berätta något, samt lägga märke till sitt 
skrivande. Eleven ges möjlighet att förbättra sin text både tekniskt och innehållsmässigt. Introducerar 
"Min berättarbok" (ett fint, blått, A4-häfte) som invigs med att alla skriver en kortare text och berättar om 
sig själva. Namn, ålder, familj och intressen. Tar bilder på eleverna och dekorerar allas böcker. Eleven 
läser igenom sin text och gör förbättringar enligt instruktionen: Stor bokstav på namn och i början på 
mening, punkt och mellanrum. Texten ska berätta något och vara läslig. Eleven läser upp sin text för 
lärare som ger respons och även förklarar stavningsregler vid behov.  
Lektion 5. Skriva på dator+ bilduppgift. Eleven färglägger en drake som flyger bland ord som beskriver 
dem själva och sånt de gillar att göra.  
Lektion 6. Genomgång av adjektiv. Eleverna skriver tre egna adjektiv på lappar och gemensamt skapas 
en lista som läsrappas och sparas. Skrivuppgift: Eleverna skriver av minnesramsan " Substantiv är namn 
på saker…"i ett litet "minnesslott" som de målar med drakar och vallgravar. 
Lektion 7. Skrivuppgift som knyter an till So-tema Samhället. Skriv i berättarboken om - en dag i staden. 
Berätta om och beskriv om ett besök i staden. Var ni var, hur ni kom dit, vilka som var med och vilka 
platser/affärer du besökte. Läs igenom, förbättra texten genom att kontrollera; stor bokstav, punkt, 
mellanrum, handstil och stavning. Rita och färglägg en illustrerande bild. Syfte: Samma som i lektion 4. 
Lektion 8. Inleder lektionen med att läsa en saga som jag skrivit som inspiration till att skriva sagor och 
sätta fart på fantasin. Genomgång av vad som kännetecknar en saga och hur den kan skrivas. Eleverna 
väljer själva vad de vill att deras saga ska handla om och skriver i sina berättarböcker. Instruktion: Börja 
berättelsen med "Det var en gång…" , beskriv vad/vem sagan handlar om, en händelse och en avslutning. 
Läs igenom texten, gör förbättringar, skriv en rubrik/namn på sagan och rita en bild. 
Lektion 9. Genomgång av komparation av adjektiv. Lappar dras ur ordklasslådan och varje elev provar 
att komparera. Lista skrivs på smartboarden för att belysa likheter och skillnader i positiv-komparativ- 
och superlativformerna. Text- och bilduppgift i grupper. Ett Ordklass-slott ska tillverkas och målas med 
torn för varje ordklass. Listorna med elevernas ord från genomgångarna ska renskrivas på dator, klippas 
ut och fästas på respektive torn. Syfte: att göra en sammanfattande bild av arbetsområdet 
grammatik/ordklasser då eleverna får visa sina kunskaper i ett gemensamt projekt. 
Lektion 10. Färdigställande av skapandeprojektet Ordklass-slottet samt se ett avsnitt från UR ´s serie 
Grammatikbolaget – Ordklasskalas.  
Lektion 11. Klassen redovisar sina olika insatser i skapandeprojektet för varandra. En meningsbyggnads-
LEK avslutar lektionen i syfte att leka, lära och ha roligt i en meningsskapande aktivitet för att ytterligare 
befästa ny kunskap. Alla elevernas lappar med substantiv, verb och adjektiv kommer till användning ännu 
en gång. 
Bedömning: Eleven bedöms formativt under lektioner vilket syftar till att understödja lärandet genom 
muntlig respons på elevsvar och texter. Elevens bearbetade texter blir underlag för en summativ 
bedömning som relateras till passande kunskapskriterier, till exempel Skolverkets bedömningsstöd i 
svenska. Bedömningarna syftar till att stötta och hjälpa eleven att utveckla sina förmågor i svenska likväl 
som ett medvetet arbete för att eleven ska nå kunskapskraven i slutet av årskurs 3. 
Återkoppling: Genomgående ge formativ respons som verkar understödjande i elevens lärande. 
Kommunicerar muntligt med eleven dels för att bekräfta och även utvärdera hur väl eleven tar sig an 
uppgifter. 
Övrigt: Muntligt vid genomgångar samt anger skriftliga mål för lektionen på tavlan. Syftar till förståelse 
för ämnet och motivation för elevens lärande. 
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Bilaga 2: Sofis pedagogiska planering 
 
VFU-mall för pedagogisk planering SVENSKA, ARBETSOMRÅDE Sagor 

:  
Bakgrund: 
Eleverna har jobbat med tema ”sagor ”och har innan skrivit om bland annat troll, monster, rymdvarelser. 
De ska skriva berättande texter med inledning, handling och avslut. De ska även tänka på stor bokstav och 
punkt. 
 
Syfte: 

• ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” 

• ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” 

Kunskapskrav: 
”De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. I texterna kan eleven 

använda stor bokstav och punkt. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och 

förstärka sina budskap”. 

 

Centralt innehåll 
”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 
drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 
”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt”. 
”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll” 
 
B. Vad ska eleverna göra/öva på just i denna lektion? Vad ska undervisas om i denna lektion och 
varför?  
 

● Tankekarta om tema tomten 
● Påminna om sagans ”uppbyggnad, t ex huvudperson, plats, vad händer?, lösning, slut. 
● Skriva en berättande text om tomten 
● Fokusera på inledning, handling och ett slut 
● Tänka på stor bokstav och punkt 

 
Bedömning: 
 
De ska skriva sagan i sin sagobok och fokus kommer att ligga på den röda tråden med inledning, handling 
och ett slut. Fokus kommer även att ligga på att eleven ska tänka på stor bokstav och punkt. 
 
Återkoppling: 
De får återkoppling under skrivandets gång.  
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Bilaga 3: Nadjas pedagogiska planering 
 
 
Svenska – Verb. 
Åk 3 HT 2017 
Områdesbeskrivning: 
Det svenska språket kan delas upp på olika sätt. Ett sätt är att dela upp det i ordklasser. Vi ska på ett 
grundläggande sätt arbeta med ordklassen, verb. I åk 4-6 kommer ni att arbeta mer med detta.  
Tid för arbetsområdet: 
En lektion 
Syfte: 
Syftet med lektionen är att du ska få: 
- Utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. 
- Öva på hur man kan göra sig förstådd i tal och skrift. 
- Läsa och söka efter specifika ord i skönlitteratur. 

Arbetssätt: 
Vi kommer att: 

• Läsa läsläxan. 
• Ha genomgång om verb. 
• Arbeta med arbetsblad som tillhör läseboken. 
• Leta efter verb i veckans kapitel i läseboken. 
• Leka verbcharader. 
• Spela spel på ipad som extrauppgift. 

 

Bedömning:  
Du kommer att få visa vad du har lärt dig genom att arbeta med uppgifterna på arbetsbladet samt i 
verbjakten. 
I slutet på lektionen kommer du även att få fylla i en så kallad exit-ticet där du får svara på frågor om verb 
för att visa att du förstått vad ett verb är. 
Koppling till centralt innehåll och kunskapskraven i Lgr-11 
Centralt innehåll: 
Undervisningen i de svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3 
- Sambandet mellan ljud och bokstav. 
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 
- Skapande av texter där ord och bild samspelar 

 

Kunskapskrav: 
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil. I texterna kan eleven stava ord som eleven själv ofta 
använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 
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