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Abstract 
 

This paper describes how the Finnish Teacher Education for mathematics is designed by 

analyzing the Teacher Education Programme at the Åbo Academy in Vaasa. The aim is to 

identify the didactical theories that underly the mathematics education courses and to determine 

which didactical concepts are considered the most important for the training of mathematics 

teachers. In order to produce competent high school teachers, teacher trainees undergo a 

structured training process in which they are supervised and guided by both university teachers 

and experienced high school teachers. With the help of a common assessment template (called 

“Tyngdpunkter i Praktiken”), the trainees’ ability for reflection on their teaching is developed. 

The goal is to create so-called reflective practitioners by merging didactical theory and practice 

together in a semester-long, teacher supervised process. 

 

 

Sammanfattning 
 

Detta arbete redogör för hur den finländska matematikdidaktiken är utformad, genom en analys 

av ämneslärarutbildningen på Åbo akademi i Vasa. Syftet är att visa på vilken teori som de 

matematikdidaktiska kurserna hämtat inspiration ifrån och visa på de övergripande koncepten 

som används för att utbilda ämneslärare i matematik. Det sker genom en strukturerad och en 

komplett handledningsprocess som man tillsammans med en gemensam bedömningsmall (kallad 

“tyngdpunkter i praktiken”) där de studerandes förmåga att reflektera över sin undervisning 

utvecklas. Målet är att skapa så kallade reflekterande praktiker genom att teori och praktik 

sammanfogas, utvecklas och reflekteras över i en terminslång, lärarhandledd process. 
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1. Inledning 

Resultaten från internationella mätningar av skolresultat såsom, exempelvis PISA indikerar att 

utbildningen i Finland skiljer sig kvalitativt från många andra länders, inklusive Sveriges. Det 

finns många skäl till varför Finland presterar föredömligt i internationella mätningar, bland annat 

att eleverna utför regelbundna diagnoser, läromedelsförlagen satsar på kvalitativt goda läromedel, 

det satsas mycket på lärarresurser, lärarna utbildas att uppmuntra elevens egen aktivitet, att förstå 

variationerna i elevers tänkande och skapa en  kreativ, men samtidigt strukturerad 

inlärningsmiljö, eleverna är motiverade och utbildningssystemet är ett utav världens mest 

enhetliga. Bland annat Afdahl (2012) har beskrivit hur Norge av dessa skäl har inspirerats av 

Finland gällande dess lärarutbildning och börjat utveckla en vetenskapligt baserad professionell 

lärarutbildning.
1
 Även i den svenska debatten kan vi idag se många referenser till vårt grannland 

och arbetet ämnar därför identifiera vad som ligger bakom den finländska framgången genom att 

fokusera på den enligt vissa viktigaste kuggen i maskineriet: lärarutbildningen.   

 

Den finländska lärarutbildningen ställer höga krav både på lärarnas ämnesmässiga kunskap och 

deras pedagogiska kompetens. Ämneslärarnas kvalitativt höga klasslärarutbildning pekas ofta ut 

som det främsta skälet till Finlands framgång
2
. Hur utbildas då lärarstudenter i matematikdidaktik 

i Finland? Vad i utbildningen främjar de finländska lärarnas didaktiska förmågor? Hur ser 

utbildningens omfattning, takt, innehåll och uppgifter ut? För att besvara dessa frågor kommer 

detta arbete att först redogöra för det finländska ämneslärarprogrammets omfattning, takt och 

innehåll. Den andra delen dyker sedan djupare i matematikdidaktiken och dess upplägg. Det 

underlag som ligger till grund för arbetets slutsatser är intervjuer av Lars Burman (lektor i 

ämnesdidaktik), Jonathan Fagerström (ämneslärarstudent) samt interna dokument, kursplaner, 

kursmål, undervisning, och forskning kopplat till detta.   

 

 

  

                                                
1
 https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37635/dravhandling-afdal.pdf, sida 4 

2
 http://www.svd.se/rakna-med-finsk-matte/om/debatt 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37635/dravhandling-afdal.pdf
http://www.svd.se/rakna-med-finsk-matte/om/debatt
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2. Bakgrund 

För att sätta ämnesdidaktiken, det vill säga i det här fallet matematikdidaktiken, i ett sammanhang 

ämnar denna del att redogöra för det finländska ämneslärarprogrammets omfattning och innehåll. 

Den rekommenderade eller generella studiegången för ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot årskurs 7 till 9 och gymnasiet återges i bilden nedan.  

 

 
bild 1 Generell studiegång 

3  

 

Uppdelningen består av sex olika delar: huvudämne, biämne 1, biämne 2, språk, allmänna 

studiefärdigheter och valfria studier. En student som har matematik för gymnasiet som 

huvudämne läser därmed 120-140 poäng i detta, samt 60 poäng sitt andra biämne. Vilka kurser 

som läses för huvudämnet i matematik återges i länken.
4
 

 

De pedagogiska kurserna är gemensamma för alla och läses som biämne 1. Det är intressant här 

att de pedagogiska studierna är ett biämne medan ämneskurserna motsvarar huvudämnet. Totalt 

består de av 60 poäng och den huvudsakliga uppdelningen är mellan Grundstudier i pedagogik 

(25 sp) och ämnesstudier i pedagogik (35 sp). 

                                                
3
 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNellDdW90dUtWZ25EYmFSeUxxT3hPRlZtN0JZ/view?usp=
sharing, sida 2, då detta dokument i skrivande stund inte finns på nätet har detta dokument jag erhållit i  
Vasa skannats in. Samma gäller för samtliga google drive länkar  
4
 https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNellDdW90dUtWZ25EYmFSeUxxT3hPRlZtN0JZ/view  

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNellDdW90dUtWZ25EYmFSeUxxT3hPRlZtN0JZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNellDdW90dUtWZ25EYmFSeUxxT3hPRlZtN0JZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNellDdW90dUtWZ25EYmFSeUxxT3hPRlZtN0JZ/view
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Grundstudier i pedagogik motsvarar följande fem kurser: 

 

1. Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling 

2. Didaktik 1 

3. Inledande praktik 

4. Pedagogisk psykologi  

5. Specialpedagogik 

 

Samtliga kurser omfattar 5 poäng vardera och läses under de 3 första åren. I bilaga 4 återfinns 

omfattning, målsättningar, lärandemål, kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer för 

respektive kurs. Då ämnesstudierna i pedagogik kommer att behandlas grundligt i teoridelen 

redogörs det ej för dem här.
5
 

 

För en student med ovan kombination av matematik och ett biämne landar omfattningen på 20 

poäng för språk. Kurserna, främmande språk, andra inhemska språket (finska/svenska), 

akademisk framställning och akademiska studiefärdigheter, motsvarar 5 poäng vardera. Allmänna 

studiefärdigheter är en kurs som omfattar 5 poäng och är nästan helt nätbaserad. De  områden 

som berörs är bland annat tutorskap, studieteknik och arbetslivskompetens. De valfria studiernas 

omfattning varierar från 10 till 40 poäng där vissa huvudämnen har kurser de rekommenderar 

som valfria kurser. Vissa av dessa kurser krävs för kandidat- respektive magisterexamen. 

 

 

 

  

                                                
5
 http://www.abo.fi/fakultet/fpv_amneslararutbildninggrund 
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3. Teori 

 

I denna del kommer teorin för handledning att redogöras, vilket sedan ligger till grund för 

resultatdelen. 

3.1 Handledning och dess teori  

 

Enligt Handal och Lauvås innefattar handledning flera olika delar och äger oftast rum mellan 

teori och praktik, men  detta delas upp i fem delområden:  

 

● Yrkesinriktad handledning  

● Uppsatsinriktad handledning 

● Studie- och yrkeshandledning  

● Personlig handledning och rådgivning  

● Undervisning i form av handledning   

 

Yrkesinriktad handledning kopplas till yrkesmässiga verksamheter som är en del av en utbildning 

eller en praktisk yrkesutövning.
6
 Resterande fyra punkter utlämnas då de inte sammanfaller med 

eller har rätt fokus för arbetet. Syftet med yrkesinriktad handledning är att koppla teori och 

praktik genom att den studerande införskaffar sig förtrogenhet med yrkets praktik genom 

auskultation, egen praktik och handledning. Yrkets praktik breddas och fördjupas genom 

begrepp, principer och olika förståelseformer. Detta ger en fördjupad kunskap om teorin och ger 

struktur för arbetet.
7
 Handal breddar även bilden av vad en yrkesinriktad handledning innebär 

genom att påpeka att den äger rum mellan två eller ett fåtal personer, ingår i en professions 

präglad utbildning eller yrkespraktik. Detta syftar till att utveckla den "praktiska yrkesteorin" hos 

den som får handledning, knyter an till studentens eller yrkesutövarens egen verksamhet, tar upp 

förhållandet mellan teori och praktik inom professionen/yrket, och utövas i en samtalsform som 

präglas av reflektion om praktiken. 

 

Begreppet “praktisk teori” syftar enligt Handal och Lauvås till att: 

 

“Varje lärare och lärarstudent har en ”praktisk teori” om undervisning, 

och denna teori är subjektivt sett den starkaste faktorn för lärarens egen 

pedagogiska praktik. Handledning med lärare måste följaktligen utgå 

från den enskilda lärarens praktiska teori och försöka få läraren att 

                                                
6
 Lauvås, P., 1942, Handal, G., & Nilsson, B., 1943. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori (3.,    

   uppdaterade uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur, s.48  
7
 Ibid, s.42  
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medvetet formulera och utveckla den, för att därigenom göra den 

mottaglig för förändringar.”
8
 

 

Denna praktisa teori kan tolkas och utvecklas vidare med hjälp av det som Handal och Lauvås 

presenterar med den teoretiska modellen som ämnar till att utveckla den praktiska yrkesteorin och 

kallas för praxistriangeln och innefattar tre olika nivåer med respektive begrepp. 

 

 
bild 2. Praxistriangeln  

 

Denna modell innehåller också en rad andra begrepp så som tyst kunskap, friutrymme och 

handlingstvång, men syftet här är enbart att återge en bild som visar på hur handling, handledning 

och reflektion kan få plats i modellen och hur nära sammankopplade dessa begrepp är och att det 

förverkligas med förändring.
9
  

 

3.2 Komplett handledning 

 

En komplett handledning motsvarar ett led av sekvenser som itereras över tid och för att ge den 

eller de studerande insikt och medverka till personlig utveckling. En komplett handledning 

omfattar formulering av handledningsunderlag, förhandledning, genomförande av det arbete och 

efterhandledning. Handledningsunderlaget motsvarar den dokumentation som den studerande har 

förberett och besvarar vad, hur, och varför en lektion kommer att se ut eller gå till. Handledaren 

skall ha fått detta underlag innan förhandledningen så att båda parterna är införstådda i teorin och 

planerade praktiken.
10

 

 

De karakteriserande dragen för förhandledingen motsvarar den planering som beskriver vad som 

kommer att hända och syftar till att vara hypotetiskt analyserande. Detta refererar till ett framtida 

                                                
8
 Ibid, s.21 

9
Ibid, s.23-24. För vidare läsning angående de begrepp som ej tas upp omdebes läsaren till Handal och     

  Lauvås bok om handledning. 
10

 Ibid, s.237 
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skeende där båda parterna inte kan förutsäga exakt vad som kommer att hända och därigenom 

växer en konsekvensinriktad diskussion fram.   “synliggör processintentioner” REFFA och 

inkorporera mer i texten  

 

Det är av flera skäl som förhandledningen är en viktig del i handledningssekvensen. Den 

fokuserar på tillämpning av yrkesteorin, bidrar till en ökad medvetenhet primärt hos den 

studerande genom egna formuleringar och vid eventuell tveksam planering eller bristande teori 

kan handledaren uppmana till förändring/förbättring. Samtliga punkter syftar till att få den 

studerande att fokusera på sina tankar, mål och sin självuppfattning, men det sätts även fokus på 

vilket sätt och hur handledaren handleder för att uppnå bästa utfall. Den som handleder utgår 

ifrån att i störta mån få den handledde att lyckas och att vid eventuella tillkortakommanden efter 

avslutad lektion bör handledaren avstå från att beskylla den studerande då denna verksamhet 

bygger på ett gemensamt ansvar. Under förhandledningen bör även handledarens och den 

studerandes roller förtydligas för att undvika onödiga störningsmoment.
11

 

 

I stora drag är det den studerande som innehar huvudrollen under själva undervisningen och 

handledaren observerar och kommenterar.  Handledaren kan dock inta olika roller under själva 

undervisningen för att stödja den studerande eller själva undervisningen. Dessa kan variera 

mellan direkt styrning ,alternativt delaktigt ta över delar av lektionen, fylla en hjälplärarfunktion, 

agera ställföreträdande elev och att ge råd under lektionen. Fördelen i att ha klargjort 

rollfördelningen och ansvaret innan undervisningen är att båda parterna går in i undervisningen 

välförberedda.
12

 

 

Efterhandledning sker oftast direkt efter undervisningen och karaktäriseras av observationer och 

reflektioner med utgångspunkt från genomförandet. Delar av detta som är av utvecklande syfte 

tas upp för reflektion i handledningen. Vidare till att vara empiriskt konkluderande där målet är 

att teori och praktik bedöms och diskuteras i relation till varandra, som i sin tur syftar till att 

medvetandegöra den studerande med tanke på konsekvenser för framtida handlande. För att ge 

efterhandledning ett ytterligare fördjupande steg kan andra studenter inkluderas i detta. Viktigt i 

sammanhanget är att de ska ha fått ta del av underlaget innan lektionen och att de ges specifika 

uppgifter som de följer för att resultera i en mer innehållsrik diskussion efter lektionen. 

 

För att handledaren ska kunna bidra till att den studerande ska komma vidare och bearbeta sin 

reflektion är det viktigt att ställa rätt typ av utforskande frågor. Dessa bör vara konstruktiva 

och/eller framåtsyftande, som exempelvis: 

 

 

 

                                                
11

 Ibid, s.239 
12

 Ibid, s.242 
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● Hur upplever du det nu? 

● Vad önska du att detta ska leda till? 

● Hur uppfattas detta ur någon annans synvinkel? 

● Kan du se något mönster när det gäller hur du går in i sådana situationer?  

● Det verkar som att det här är viktigt för dig, kan du berätta lite mer om det?
13

 

 

För att den studerandes yrkesutövning ska genomgå en komplett handledningsprocess bör för- 

och efterhandledningen ses som oskiljaktiga då de ska resultera i att den studerande, formulera 

sina intentioner, grunder och handlingsförslag, använda sig av sin egna praktiska yrkesteori inom 

gränserna för vad som är tillåtet, handlingar blir bedömda i förhållande till den egna yrkesteori, 

möjlighet att jämföra sin praktiska yrkesteori och sina handlingar från undervisningen med stöd 

av handledarens synpunkter.  

 

I praktiken kan det vara svårt att få för- och efterhandledningen att ske i direkt anslutning till 

undervisningen, men tanken är att utgå från att säkra förhandledningen framför 

efterhandledningen för att undvika en tillbakablickande handledning. Målet är istället att 

handledningen ska vara framåtblickande.
14

 

 

3.3 Reflektion 

 

Ordet reflektion återkommer genomgående i de finländska styrdokumenten för skola och, 

framförallt, lärarutbildningen och är en grundsten i processen att skapa självständiga och 

kompetenta lärare. 

Som begrepp kan reflektion förklaras som en medveten aktivitet där man själv är engagerad i, 

efter tid och situation. Vidare kan reflektion vara ett verktyg för professionella lärare som 

använder detta för att skapa mening i det som händer och sker omkring oss och för att längre 

fram utveckla och förändra den egna förståelsen. 

 

Om man ser reflektion som en slags kunskap kan det ses som påståendekunskap och för att kunna 

göra detta möjligt att granska bör det då ske i språklig form för att andra ska kunna ta del av ens 

reflektion. 

 

Schön (1983) skiljer på två typer av reflektion där den ena kallas för “reflection in action” och 

den andra för “reflection on action” där den sistnämnda refererar till handledningsituationer. En 

sådan reflektion kan exempelvis vara ett handledningsunderlag som tas upp under 

förhandledningen. 
15

(peta in reflekterande praktiker här) 

 

                                                
13

 Ibid, s.273 
14

 Ibid, s.245-246 
15

 Ibid, s.96-97 
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Kahneman (2011) tar upp två olika system som handlar om att tänka intuitivt och reflekterande. 

Intuitivt tänkande, fungerar automatiskt och snabbt, med föga eller ingen ansträngning alls och 

utan någon känsla av viljestyrning, vilket är vad lärare strävar efter att uppnå i klassrummen för 

att kunna fatta snabba beslut. Eftertänksamhet och reflektion innebär å andra sidan att man ägnar 

sig åt de ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver uppmärksamhet. Operationerna i 

system 2 förknippas ofta med den subjektiva upplevelsen av kontroll, medvetna val och 

koncentration och är nödvändigt i handledningsprocesser samt i lärares egna professionella 

utveckling.
16

 

 

Det första systemet kan förklaras med att man inhämtar information och handlar intuitivt. 

Därmed blir det ett näst intill helt automatiskt sätt att tänka och handla. Nyckelordet i det andra 

systemet är uppmärksamhet och eftersom man riktar sin perception eller tankeverksamhet emot 

något specifikt under en bestämd tid följer det att man inte kan befinna sig i detta system hela 

tiden. Detta är dock inte heller meningen då syftet är att skapa i system två och att det över tid 

skall föras över till system ett.
17

 

 

Bilden nedan ämnar till att visa på hur vardaglig reflektion i en undervisningssituation går att 

strukturera upp mellan reflektion före en handling och efter en handling. 

 

 

 
Bild 3 Reflektion.

18 

                                                
16

 Ibid, s.103 
17

 Ibid, s.104 
18

 Ibid, s.105 
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Den horisontella relationen är kopplad till reflektion före handling och den vertikala till reflektion 

efter handling. Ett begrepp som blir relevant i sammanhanget är processintentioner eftersom vi 

här kan utröna mer vad det innebär att handleda eller att arbeta som professionell lärare.
19

 

 

Lärarens processintentioner bör vara en kort redogörelse av hur läraren på förhand tänkte sig att 

elevernas lärandeprocess ska se ut. Vad ska eleverna göra? Vilka erfarenheter ska de få? Hur ska 

den sociala situationen och inlärningsmiljön se ut? Vad ska läraren göra?  

 

Detta kan besvaras i form av en lektionsplanering eller som ett handledningsunderlag.  

Målet är att inse och synliggöra hur man tänker istället för att det ska handla om vad som är rätt 

eller fel. I förlängningen blir detta ett sätt att visa vad lärarens praktiska teori innehåller och hur 

man tänker använda den.
20

 

 

En avslutande aspekt på reflektion är det som kallas för kritisk reflektion. En sådan handlar om 

att man sammanför sina egna åsikter och värderingar med en professionell identitet. Den 

professionella identiteten har definierats av Evans på följande sätt som:  

 

“...an ideologically-, attitudinally-, intellectually-, and 

epistemologically-based stance on the part of an individual, in relation 

to the practice of the profession to which s/he belongs, and which 

influences her/his professional practice” 

 

och kan tolkas som ett arbete som ämnar till att hålla lärarstudenten eller läraren i professionell 

utveckling med lokala begränsningar i förbehåll. Ett flertal didaktikforskare strövar i skrivande 

stund efter att hitta mer exakta definitioner av detta begreppet kritisk reflektion och den 

professionella identiteten.
21

 

 

3.3 Reflekterande praktikern 

 

Oscarsson definierar reflekterande praktiker som en person som tar sig tid att kritiskt reflektera i 

det här fallet en lärare över sin undervisning i samarbete med handledaren eller i framtiden med 

kollegor. Där syftet är att genom dokumentation som blir föremål för en slags evidens kunna steg 

                                                
19

 Ibid, s.105 
20

 Ibid, s.109-111 
21

 Mickwitz 2015, http://www.su.se/lararutbildningar/om-oss/nyheter/motstridiga-bilder-i-synen-p%C3%A5-

den-professionella-l%C3%A4raren-1.234732, 

Linköpings Universitet 2015, https://www.liu.se/natdid/nyheter/1.661770?l=sv, 

Hanson och Nilsson 2015, https://www.kau.se/om-

universitetet/aktuellt/nyheter/lararutbildningen/13699 

http://www.su.se/lararutbildningar/om-oss/nyheter/motstridiga-bilder-i-synen-p%C3%A5-den-professionella-l%C3%A4raren-1.234732
http://www.su.se/lararutbildningar/om-oss/nyheter/motstridiga-bilder-i-synen-p%C3%A5-den-professionella-l%C3%A4raren-1.234732
https://www.liu.se/natdid/nyheter/1.661770?l=sv
https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/lararutbildningen/13699
https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/lararutbildningen/13699
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för steg bygga på en dokumenterad kunskap som i slutändan utvecklar praktiken och i det här 

fallet undervisningen.
22

 

  

                                                
22

 Oscarsson, L., 1951. (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: En introduktion för praktiker, 
chefer, politiker och studenter. Stockholm: SKL Kommentus.  
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4. Resultat 

I denna del redogörs det för resultaten som arbetet har erhållit.  

 

4.1 Ämnesstudier i pedagogik 

Målet med ämneslärarutbildningen formuleras på följande sätt av ämneslärarfakulteten i Vasa. 

 

“Målet inom ämneslärarutbildningen är att teori och praktik ska gå 

hand i hand och stödja varandra. Att utvecklas som lärare handlar 

dels om att man strävar till att omsätta det man lärt sig i teorin i 

praktiken dels om att genom att reflektera över sin erfarenhet 

utveckla en egen förståelse av undervisning och lärande” 
23

 

 

Just reflektion och omsättningen av teori till praktik är grundläggande kompetenser för 

lärarutbildningen i den Finländska matematikdidaktiken och kommer därför att återkomma ofta i 

beskrivningen av styrdokumenten.
24

 

 

Den finländska matematikdidaktiken realiseras i den del som heter ämnesstudier i pedagogik (35 

sp) och som motsvarar följande fem kurser: 

 

1. Fältpraktik  

2. Kommunikation, relationer och medier i skolan  

3. Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 

4. Didaktik 2 

5. Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 

 

Ovanstående kurser läses det fjärde eller det femte året under vårterminen förutom fältpraktiken 

som läses under veckorna 47-51 eller i augusti under höstterminen. Samtliga kurser kommer att 

redogöras för med följande delar: målsättning och innehåll; lärandemål; undervisningsformer; 

examinationsformer; och kurslitteratur. Kurserna ämnesdidaktisk teori och praktik 1 och 

ämnesdidaktisk teori och praktik 2  kommer dock att redogöras för djupare. 

 

 

                                                
23

 Bilaga 8.3 
24

 Tirri, K. (2014). The last 40 years in finnish teacher education. Journal of Education for Teaching, 40(5), 
600. doi:10.1080/02607476.2014.956545 
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4.1.1 Fältpraktik 

Målsättning och innehåll  

Ett av syftena med fältpraktiken är att den studerande genom reflektion ska utveckla sin 

ämnessyn och sin syn på sig själv som lärare. Efter fältpraktiken förväntas den studerande att 

lämna in en rapport som redogör för studentens arbete utifrån följande punkter: 

 

1. Ta del av undervisning på olika stadier och i olika skolformer samt själv pröva på 

undervisning 

2. Orientera dig i ditt eget ämne i olika skolformer  

3. Reflektera kring ditt kommande läraryrke och din syn på dig själv som lärare utgående 

från dina samlade intryck under praktiken. 

4. Få kännedom om lärarens uppgifter både i och utanför klass. 

5. Få kännedom om skolans administration och förvaltning.  

 

Samtliga punkter har sina respektive underkategorier med frågor t.ex. under punkt två ställs 

frågorna: 

 

a) Hur ser ämnet ut i de olika skolformerna? 

b) Kan du se kopplingen mellan målen och det som händer i klassrummet? 

c) I klassrumsarbetet: notera arbetsformer, metoder, innehåll, nivå och lärarens roll. 

d) Fundera på vilken ämnessyn som kommer fram i klassrummet. 

 

Övriga underkategorier har föga relevans för arbetet, men finns att läsa länken.
25

 

 

Lärandemål 

Efter avslutad praktik förväntas den studerande kunna:  

- Beskriva sin syn på undervisningsämnet och sin syn på sig själv som lärare. 

- Uppvisa grundläggande kännedom om lärarens arbetsuppgifter i och utanför klass 

- Uppvisa grundläggande kännedom om skolans administration och förvaltning 

 

Undervisningsformerna följer kursansvarigas anvisningar och examinationsformerna motsvarar  

en godkänd fältpraktikrapport, ett utlåtande från handledare och ett intyg från rektor/föreståndare. 

Kurslitteraturen följer kursansvarigas anvisningar.
26

  

4.1.2 Kommunikation, relationer och medier i skolan  

 

Målsättning och innehåll  

                                                
25

 https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view  
26

 http://admin.abo.fi/kurser/index.php?vid=41663 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view
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Den studerande blir medveten om lärarens roll som skapare av möjligheter för meningsfullt 

lärande och goda pedagogiska relationer. Den studerande utvecklar redskap för sitt lärararbete 

och för sin fortsatta professionella utveckling. Den studerande utvecklar en medvetenhet om sitt 

ansvar som mediefostrare och utvecklar sin pedagogiska kompetens inom användning av digitala 

verktyg för lärande. Den studerande förstår sklan roll i ett föränderligt mediesamhälle och 

utvecklar insikter i medieläskunnighetens betydelse för pedagogisk kommunikation. Den 

studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i röstergonomi och medvetenhet om den egna 

röstens pedagogiska potential. 

 

Lärandemål 

Lärandeämålen motsvarar totalt tio punkter och endast den första nämns i text då den visar på 

kopplingen mellan teori och praktik. För resterande punkter se bilaga 8. 

 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande: 

 

- Kunna identifiera och beskriva sin roll som skapare av möjligheter för lärande och goda 

pedagogiska relationer, identifiera styrkor och svagheter i den egna lärarprofilen, 

reflektera kring intentioner, handlingar och resultat i undervisningen med utgångspunkt i 

både teori och praktik, samt beskriva sin närmaste utvecklingszon. 

 

Undervisningsformerna motsvarar föreläsningar, gruppövningar, dialoggrupper, videoobservation 

av den egna undervisningen vid Vasa övningsskola och individuell röstanalys.
27

 

De studerande examineras enligt kursledarens val och kurslitteraturen består utav ett dussin olika 

källor se bilaga 9. 

4.1.3 Didaktik 2 

 

Målsättning och innehåll  

 

Kursen omfattar: 

- Utvärdering och bedömning  

- Lärarens ansvar och mångfacetterade uppgifter i skolsamfundet  

- Kollegialt utvecklingsarbete och kompetensutveckling i skolan 

- Kollegialt och ämnesövergripande samarbete  

- Lärarens ledarskap  

- Lagstiftning om disciplin 

 

                                                
27

 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp
=sharing sida 3 och 4. 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp=sharing
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Kursen är indelad i fyra fokusområden:  

● Eleven i fokus  

● Läraren i fokus  

● Arbetet i fokus  

● Utveckling och ledarskapet i fokus  

 

Samtliga delar genomförs i samarbete med lärare och rektorer vid Vasa övningsskola så att dessa 

håller tema förläsningar om skolaktuella teman. 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande uppfylla följande: 

- Visa förmåga till kollegialt och ämnesövergripande samarbete. 

- Identifiera sina kompetenser och utvecklingsmöjligheter, samt skapa en plan för fortsatt 

lärande. 

- Redogöra för ett genomtänkt pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i elevens 

utveckling och lärande. 

- Uppvisa kunskaper om skollagstiftning gällande disciplinära frågor. 

- Visa förmåga att utveckla och utvärdera både sin undervisning och elevers prestationer.  

- Uppvisa insikter i och beredskap för lärarens olika arbetsuppgifter i skolsamfundet. 

- Uppvisa fördjupad förmåga att använda och dokumentera användingen av sådana digitala 

verktyg som används både vid undervisningen vid Vasa övningskkola och generellt i 

skolan. 

 

Undervisningsformerna motsvarar föreläsningar, gruppövningar och ämnesövergripande 

kollegialt samarbete. Examinationsformerna är individuell lärdagbok, övningsuppgifter, 

planering, genomförande och utvärdering av workshop eller kollegialt samarbetsprojekt i grupper 

samt digitala dokumentationsformer.
28

 

4.1.4 Ämnesdidaktisk teori och praktik 1, 10 (hp)  

 

Målsättning och innehåll  

Syftet är att den studerande påbörjar en utvecklingsprocess som lärare och utvecklar en 

grundläggande förståelse för läroprocesser i undervisningen. 

 

Kursen innehåller: 

 

a) Ämnesdidaktiska föreläsningar och arbetsmoment enligt ämnenas anvisningar. 

                                                
28

 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp
=sharing sida 5 och 6 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZkqEKackXNZldrWmkwa0VjaXF2MGJGSFdZejc2cUhDN1p3/view?usp=sharing
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b) Åhörande av undervisning och egna lektioner inklusive handledning vid Vasa 

övningsskola: minst 10 block egen undervisning. 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande: 

- Uppvisa grundläggande lärarfärdigheter (både i teori och praktik). 

- Kunna argumentera för styrkor och svagheter i den egna lärarprofilen. 

 

 

Undervisningsformer följer kursansvarigas anvisningar och de studerande examineras med 

godkända kursuppgifter och godkänd praktik. Litteraturen tar upp allmändidaktik, 

kompetensutveckling och ledarstilar. För vidare läsning av Rönnqvist, Stensmo, Söderström, 

Tiller och Wikman se bilaga 11.
29

 

4.1.5 Ämnesdidaktisk teori och praktik 2, 10 (hp) 

 

Målsättning och innehåll  

Syftet är att den studerande utvecklar en reflekterad pedagogisk grundsyn med särskild betoning 

på elevsyn och lärande. Den studerande utvecklar sin färdighet att utvärdera sin egen 

undervisning och elevens lärande.  

 

Kursen innehåller: 

 

- Ämnesdidaktiska föreläsningar och arbetsmoment enligt ämnenas anvisningar. 

- Åhörande av undervisning och egna lektioner inklusive handledning vid Vasa 

övningsskola: minst 10 block egen undervisning. 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande: 

 

- Kunna exponera en reflekterad pedagogisk grundsyn med särskild betoning på elevens 

utveckling och lärande 

- Exponera förmåga att evaluera både sin egen undervisning och elevens lärande. 

 

Undervisningsformer, kurslitteratur följer enligt kursansvarigas anvisningar och 

examinationsformerna motsvarar godkända kursuppgifter och godkänd praktik.
30

  

 

                                                
29

 http://admin.abo.fi/kurser/index.php?vid=42581 
30

 http://admin.abo.fi/kurser/index.php?vid=42591 
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Både ämnesdidaktisk teori & praktik 1 och 2 bedöms som en helhet alltså totalt 20 sp där 

examinatorn ser över sina egna anteckningar samt den studerandes lärdagbok tillsammans med 

sekvens- och lektionsplaneringar. Stora delar av kurserna är förlagda på övningsskolan i Vasa. 

Innan varje moment ska ske  i klassrummen  redovisas och godkänns alla lektions- och 

sekvensplaneringar.  

4.2 Övningsskolan 

Vasa övningsskola omfattar en svenskspråkig förskola, grundskola och gymnasieskola som 

upprätthålls av Åbo Akademi. Grundskolan erbjuder undervisning på engelska enligt metoden 

Content and Language Integrated Learning och för gymnasiet finns det en tillhörande IB-sektion. 

Åbo Akademins pedagogiska fakultet ansvarar för lärarutbildningen på svenska i Finland. Vidare 

betjänar övningsskolan den finlandssvenska lärarutbildningen i Vasa och lärarstuderande 

genomför praktikperioder vid skolan och handleds av skolans lärare och examinatorn från 

fakulteten.
31

 

4.3 Handledning Vasa 

Detta avsnitt ämnar till att visa kopplingar mellan teori delen i arbetet och hur man ser på 

handledning, reflektion samt samspelet mellan teori och praktik på Åbo Akademi i Vasa. Nedan 

återfinns delar ur interna dokument och riktlinjer berörande de nämnda punkterna.  

 

Man anser att handledningsprocessen är en kärna i lärarutbildningen. Där dess huvudsakliga 

funktion är att hjälpa till med att integrera teoretiska studier med praktiska erfarenheter. Detta 

bygger på tanken att varje lärare har en ”praktisk teori” om undervisning som subjektivt är den 

mest avgörande faktorn för pedagogisk praktik.  

 

Den praktiska teorin består av den personliga erfarenheten, överförd kunskap och värderingar. 

Handledningen måste följaktligen ta sin utgångspunkt i varje lärares teori, försöka underlätta en 

medveten formulering, utvidgning och precisering av denna och därigenom göra teorin tillgänglig 

för förändring. På följande fråga. Hur identifierar du det betydelsefulla för den studerande?  

Svarade L. Burman:   

 

 

 

 

 

                                                
31

 https://www.abo.fi/vos/media/29391/auskinfo1415.pdf 
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“Målet är att lära känna varje individuell studerande och se på de 

individuella utvecklingsområdena. Man vill inte utveckla 

strömlinjeformade lärare utan man utgår ifrån de egenskaper som 

varje studerande har. Om det finns en svag sida så bygger man upp 

den eller ett närliggande område som inte bygger så hårt på den 

första.”
32

 

 

För att kunna påvisa processintentionerna används handledningsdokumentet som är ett viktigt 

medel för att kunna tillgängliggöra den studerandes teori. Det innehåller lektionsplan och 

tavelbehandling (modul 1) eller sekvensplan (modul 2).
33

 Den studerande kan svara på vad, hur 

och varför på en detaljerad nivå och visa på hur en undervisningsuppgift skall genomföras.
34

 

 

Totalt brukar de studerande ha 30 stycken övningslektioner som är ekvivalent med antalet 

handledningstillfällen. Övningslektionerna kommer ofta i sekvenser detta betyder tre lektioner i 

följd där sekvensen inleds med en grundlektion följt av en för- och efterhandledning.
35

 

 

För att handledningen ska stödja inlärning av nya metoder och också syfta till att utveckla 

lärarens självständiga reflektion kring undervisningen ser man på för- och efterhandledning på 

följande sätt. 

 

Den första förhandledningen sker när uppgiften ges och kandidaten tar del av stoff och uppgifter 

om gruppen. Tanken är att denna del tonas ned från att ha varit detaljerad till övergripande. 

  

Gemensamt för all förhandledning är att handledaren skall hjälpa den studerande att genomföra 

en analys av uppgiften och reflektera kring vad som är målet och det mest väsentliga och vilka 

olika möjligheter som finns. Den studerande får i sin tur möjlighet att revidera sina 

processintentioner. 

 

Efterhandledningen sker antingen genast efter hållen lektion eller så snart den är möjlig att hålla. 

Handledarens huvuduppgift är att hjälpa den studerande att själv reflektera över sin praktik för 

detta används följande tre viktiga frågor för detta: 

 

 1. Hur utföll undervisningen jämfört med intentionerna?  

 2. Varför blev det så?  

 3. Vilka slutsatser kan vi dra av detta?
36

  

                                                
32

 Intervju med didaktik lektor L.Burman bilaga 8.7 
33

 Se bilaga 8.1 och 8.2   
34

 Se bilaga 8.5 
35

 Intervju med lärarstuderande, bilaga 8.6  
36

 Bilaga 8.3 
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Fakulteten strävar efter att utbilda reflekterande praktiker med en helhetssyn på undervisningen. 

Detta görs i enlighet med en del dokument  av vilka ett väsentligt är det som behandlar 

bedömningskriterier. Kriterierna indelas i sex dimensioner för tyngdpunkter i praktiken som är 

ramverket man använder för handledning/bedömningsinstruktioner:  

 

A.  Kommunikation, framställningsförmåga 

 B.  Socialt klimat och samspel 

 C.  Behärskning av undervisningsämnet 

 D.  Undervisningsformer och arbetssätt 

 E.  Planering och utvärdering 

 F.  Analytisk förmåga och självkritik 

 

Kolumnerna till vänster motsvarar modul 1 (M1) och kolumnerna till höger modul 2 ( M2) och 

de mittersta kolumnerna motsvarar M1 och M2. 

 

    1.  Grundfärdigheter (M1) 
   2.  Planering, läroplan (M1) 
   3.  Arbetsmetoder  
   4.  Individualisering (M2) 
   5.  Utvärdering  (M2) 
   6.  Helheter, finesser (M2) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

A.  Kommunikation, framställningsförmåga 

 

1 Röstanvändning   1 Organisation av stoffet 
2 Tavelbehandling   2 Strukturer och strategier 
3 Instruktioner   3 Flexibilitet (stoff) 
4 Förklaringar   4 Engagemang och entusiasm 
5 Frågeteknik   5 Skapa, upprätthålla motivation 
6 Väcka intresse   6 Variation och finess 

7 Terminologi 
             8 Klarhet och exakthet 

    9 Rätt nivå på undervisningen 
    10 Kärnpunkter i stoffet 
B.  Socialt klimat och samspel 

 

1 Förstå och beakta gruppen  1 Förstå och beakta enskilda elever 
2 Eleverna: ordning & regler  2 Åtgärder relaterade till arbetsro 
3 Känna igen elever, kontakt  3 Bygga upp en god elevkontakt 
4 Positiv inställning till situat.  4 Positiv elevsyn  

   5 Skapa god atmosfär 
  6 Föregå med gott exempel 

   7 Fungera som en ledare 
   8 Samarbete, insats i skolsamfundet 
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C.  Behärskning av undervisningsämnet, stoffdidaktik 

 

   1 Behärskning av undervisningsämnet 
   2 Förmåga att se stoffet i förhållande till läroplanen 

  3 Mål för undervisningen 
  4 Anknytning till samhälle, nyttoaspekter 
  5 Ämnesintegration 
  6 Omsättande av didaktisk teori i praktiken inom ämnet 
  7 Ämnesdidaktisk kreativitet 

 

D.  Undervisningsformer och arbetssätt 

 

1 Klassrumsrutiner   1 Varierande arbetssätt 
2 Induktiva och deduktiva grepp 2 Individualisering 
3 Röda tråden   3 Flexibilitet (metod) 

    4 Val av undervisningsformer, arbetssätt  
  5 Laborativa hjälpmedel i undervisningen 
  6 Tekniska hjälpmedel i undervisningen 
  7 Val av uppgifter 
  8 Problem och projekt 

E.  Planering och utvärdering 

 

1 Lektionsplanering   1 Sekvensplanering 
2 Lektionens plats i kursen  2 Sekvensens plats i ämnet 
3 Utvärdering av lektionen  3 Utvärdering av sekvensen 
4 Uppskattning av gruppens nivå 4 Arbete med test och prov 

5 Tidsanvändning och tempo 
  6 Kreativitet (idéer och fantasi) 
  7 Utvärdering av alternativa metoder 

   8 Utvärdering av undervisningens effekt 

 

F.  Analytisk förmåga och självkritik 
   1 Utnyttja grundtimmar 

  2 Tillgodogöra sig handledning 
  3 Identifiera sina svagheter och styrkor 
  4 Bearbeta egna svagheter 
  5 Utveckla sina starka sidor 

   6 Reflektera över egen undervisning 
  7 Påbörja självhandledning 

________________________________________________________________________________________
37 

 

 

 

 

                                                
37

 Se bilaga 8.4 
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Detta ramverk används för att bedöma och handleda samtliga ämneslärarstudenter med ämnes 

kombinationer matematik, fysik, kemi och data. Liten notis under kommunikation och 

framställningsförmåga punkt sju, används boken matematiktermer skriven av Kiselman och 

Mouwitz.
38

 

 

Beroende på vad som den studerande valt att ta upp eller undervisa i och utfallet av lektionen så 

påverkar vilka delar som tas upp och berör handledningen. Inte ens i den bästa av världar går det 

att beröra alla kriterier ovan vilket egentligen inte syftet heller då målet är att fokusera på de 

viktigaste kriterierna för varje lektion och över tid ha berört samtliga kriterier. Det blir 

underförstått att det inte går att genomföra och beröra allt detta på ett och endast ett tillfälle.   

 

Några avslutande rader om hur fakulteten ser på handledning får återge en övergripande bild. 

 

“Handledningen skall erbjuda en modell för den aktivitet som 

fakulteten önskar att de studerande skall utöva hela sitt 

yrkesverksamma liv och som ska motsvara en teoribaserad 

planering, observation av och reflektion över sin egen praktik, 

användande av sina egna och andras erfarenheter i en ständig 

strävan att utveckla och förfina en konsekvent praktisk teori som 

grund för nya planer och praktik. “
39

 

 

  

                                                
38

 http://www2.math.uu.se/~kiselman/termer12.pdf  
39

 se bilaga 8.3 

http://www2.math.uu.se/~kiselman/termer12.pdf
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5. Slutsats  

Arbetets syfte och frågeställning har fokuserat på lärarstudenter utbildas i den finländska 

matematikdidaktiken och vad som främjar de didaktiska förmågorna och hur utbildningens 

omfattning, takt, innehåll och ramverk ser ut. Det framgår att lärarutbildningen primärt grundar 

sig i tre sammanhängande delar: 

 

 

 

● teori och praktik  

● utvecklandet av reflekterande praktiker  

● handledning 

 

Utbildningsvetenskapliga teorin redogörs för och granskas genom att studenten får diskutera och 

analysera sina processintentioner under förslagsvis förhandledingen. Rent praktiskt innebär detta 

att lektionens vad, hur och varför specificeras med hjälp av en lektions- eller sekvensplanering.
40

 

 

Den reflekterande praktikern är alltså den studerande, som med hjälp av handledning ska 

utveckla och förfina en förmåga att reflektera över sin undervisning både från en teoretisk 

utgångspunkt och i praktiken. Handledningen sätter fokus på den studerandes undervisning och 

inte dess person.
41

 Detta fokus på vad den studerande eller läraren faktiskt gör i klassrummet 

borde synliggöras i alla ämneslärarutbildningar, och kontinuerlig reflektion däromkring göras 

obligatorisk.  

 

Efter att ha besökt Åbo Akademi, intervjuat Lars Burman, analyserat Åbo Akademin i Vasas 

interna dokument och undersökt kopplingen till dess bakomliggande teori kan följande slutsatser 

dras: 

 

Den finländska ämneslärarutbildningen lägger stort fokus på handledning. Utbildningen utformas 

som en blandning av teori och praktik och man har som mål att lärarstudenten ska bli och förbli 

en reflekterande praktiker även efter examen. Detta är ett av fakultetens mål, men det bidrar 

också i det stora hela till att säkra en utbildning där ämneslärarna formas in i yrket, i en process 

som hela tiden kvalitetssäkras med hjälp av olika verktyg. De begrepp som återfinns på 

“tyngdpunkter i praktiken” är ett sådant verktyg. Handledaren och examinatorn utgår ifrån detta 

teoretiskt och praktiskt dokument för att handleda och bedöma studenternas undervisning och 

ständigt hjälpa dem att utvecklas.  

 

                                                
40

 se bilaga 8.5. 
41

 Se bilaga 8.3 
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Ämneslärarutbildningens struktur och utformning i Vasa kan ses som en del i hur och varför 

Finland presterar så bra i internationella tester som exempelvis PISA. Många andra länder saknar 

detta fokus på handledning och saknar därför en motsvarande struktur i ämneslärarutbildningen.. 

I enlighet med Sahlbergs resultat går det inte att förklara Finlands enastående utbildningsresultat 

med ett enskilt skäl, men lärarutbildningen framhålls som en av de viktigaste fakturerna.
42

 

  

                                                
42

 https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/secret-finland%E2%80%99s-success-

educating-teachers.pdf 

https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/secret-finland%E2%80%99s-success-educating-teachers.pdf
https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/secret-finland%E2%80%99s-success-educating-teachers.pdf
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6. Framtida forskning  

En framtida frågeställning eller fokus till en studie skulle kunna vara.  

Vad är det egentligen studenterna i land x eller länderna xyz får göra och vad, vilka och hur ser 

utbildningen/handlingen ut om den finns?   

 

Något som ständigt och ofta förekommer i sådana här sammanhang är att “synliggöra kunskap”. 

Två frågor som dyker upp är.  

 

● Hur ofta ställs kravet eller intresset på att ta reda på vad man egentligen gör på en 

utbildning?  

● Varför och på vilka vetenskapliga grunder har man utformat lärarutbildningar som man 

gjort? 

 

All form av utbildning bör kunna ifrågasättas, utvecklas och moderniseras för att möta de krav 

samhället i slutändan ställer på utbildning. Ett framtida krav skulle kunna vara att fakulteter 

måste redogöra för de vetenskapliga skäl till varför utbildningar utformats som de gör, men 

framförallt var nästa utvecklings område i utbildningen ligger och varför i samma anda som 

handledning är framåtsyftande bör man blicka framåt i hur lärarutbildningar ska utformas.         
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8. Bilagor 

8.1 Sekvensplan 

Namn:  Handledare:  

Datum, klockslag:  Lektion i ämnet:  

Klassrum:  Kursbeteckning:  

Tema:  

Mål:  

Koppling till 

läroplan: 

 

Läromedel:  

 

Block 1: 

Vad: (block indelade i moment) Hur: Varför: Tid(min): 

    

    

    

    

    

Speciella åtgärder:  

Planerad flexibilitet:  

 

Block 2: 

Vad: (block indelade i moment) Hur: Varför: Tid(min): 

    

    

    

    

    

Speciella åtgärder:  

Planerad flexibilitet:  

 

Block 3: 

Vad: (block indelade i moment) Hur: Varför: Tid(min): 
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Speciella åtgärder:  

Planerad flexibilitet:  

 

Block 4: 

Vad: (block indelade i moment) Hur: Varför: Tid(min): 

    

    

    

    

    

Speciella åtgärder:  

Planerad flexibilitet:  
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8.2 Lektionsplan 

Namn:  Handledare:  

Datum, klockslag:  Lektion i ämnet:  

Klassrum:  Kursbeteckning:  

Tema:  

 

Mål:  

 

 

Koppling till 

läroplan: 

 

 

 

Läromedel:  

 

 

Vad: (blocket indelat i 

moment) 

Hur: Varför: Tid(min): 
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Speciella åtgärder:  

 

 

Planerad flexibilitet:  
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8.3 Riktlinjer handledning Vasa 

Handledningsprocessen är en kärna i lärarutbildningen. Dess huvudsakliga funktion är att 

hjälpa till med att integrera teoretiska studier med praktiska erfarenheter. Detta bygger på 

tanken att varje lärare har en ”praktisk teori” om undervisning som subjektivt är den mest 

avgörande faktorn för pedagogisk praktik. Den praktiska teorin består av den personliga 

erfarenheten, överförd kunskap och värderingar. Handledningen måste följaktligen ta sin 

utgångspunkt i varje lärares teori, försöka underlätta en medveten formulering, utvidgning och 

precisering av denna och därigenom göra teorin tillgänglig för förändring. 

 

Handledningsdokumentet är ett viktigt medel för att göra lärarkandidatens teori tillgänglig. 

Det innehåller lektionsplan + tavelbehandling (modul 1) eller sekvensplan (modul 2). Det är 

viktigt att varje kandidat inser betydelsen av dokumentet så att det inte blir slarvigt gjort  

och intet sägande. Av handledningsdokumentet bör det framgå målet för lektionen/sekvensen och 

”processintentioner”, dvs hur kandidaten planerar att genomföra en undervisningsuppgift. 

 

Handledningen utförs antingen individuellt eller i grupp. Handledaren bör uppträda som en 

vänlig, positiv och intresserad hjälpare som ger råd i form av förslag att reflektera över och 

inte som auktoritativa påståenden. Kandidaten bör fås att tänka själv, finna egna lösningar och 

dra egna slutsatser. Naturligtvis bör kandidaten till en viss grad inordna sig i den handledande 

lärarens planer, t ex när det gäller målet med en sekvens och helhetsuppläggningen av 

undervisningen i en klass. Det är heller inte alltid så lyckat att kandidaten kraftigt avviker 

ifrån den ordinarie lärarens praxis i en bestämd klass. 

Handledaren handleder genom att fråga efter skäl till (planerade) handlingar, ge alternativ och 

vid behov påvisa interna motsägelser i lärarens praktiska teori. Handledningen bör förutom att 

stöda inlärning av nya metoder också syfta till att utveckla lärarens självständiga reflektion 

kring undervisningen och inte inbjuda till en efterapning av olika handledare. Om man vill 

kan man se en skillnad mellan de olika roller som skolans lektorer och didaktiklektorn har 

inom handledningen. Skolans lektorer bör utnyttja sin kännedom om eleverna och de ramar 

som skolan erbjuder för genomförandet av lektioner i ämnet. Didaktiklektorn bör i sin 

handledning speciellt ta fasta på möjligheter att omsätta teori i praktiken, t ex när det gäller 

metoder, och försöka se den långsiktiga utvecklingen genom olika sekvenser och i olika typer 

av grupper. 

 

Förhandledningen kan innefatta flera tillfällen. Den första förhandledningen sker när 

uppgiften ges och kandidaten tar del av stoff och uppgifter om gruppen. Observera att denna 

del av förhandledningen gradvis tonas ner från att i början av modul 1 ha varit rätt detaljerad. 

Mera förhandledning kan ske när kandidaten har funderat på uppgiften och stött på problem 

av olika slag. Ytterligare förhandledning kan ske när handledningsdokument är klart och 

diskussion med utgångspunkt i kandidatens planering är möjlig. Den sistnämnda formen av 
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handledning bör betonas som en mycket utvecklande form av handledning. Skolans lektorer 

kan naturligtvis ge förhandledning vid tillfällen av alla de tre nämnda typerna medan 

didaktiklektorn kan ge förhandledning av de två sistnämnda slagen. En vanlig form av 

 

förhandledning är den som sker i samband med efterhandledning av närmast föregående 

lektion i en sekvens. 

 

Gemensamt för all förhandledning är att handledaren skall hjälpa den studerande att genom- 

föra en analys av uppgiften och reflektera kring vad som är målet och det mest väsentliga och 

vilka olika möjligheter som finns. Det är inte meningen att handledaren snabbt skall redovisa 

egna slutsatser och påtvinga färdiga lösningar. Studerande får i sin tur möjlighet att revidera 

sina processintentioner, dock inte enbart för att anpassa sig till handledarens idéer. 

 

Efterhandledningen sker antingen genast efter hållen lektion eller så snart den är möjlig att 

hålla. Handledarens huvuduppgift är att hjälpa den studerande att själv reflektera över sin 

praktik. Tre viktiga frågor är: Hur utföll undervisningen jämfört med intentionerna? Varför 

blev det så? Vilka slutsatser kan vi dra av detta? Handledaren påpekar ev. brister i studerandes 

praktiska teori genom att hänvisa till konsekvenser som varit synliga i undervisningen och ger 

impulser till utveckling av studerandes kunnande. Handledaren har dessutom ofta anledning 

att gå från detaljer till generella fenomen och kanske att gå på djupet i några få representativa 

avseenden. Viktigt är inte minst att (börja med att) framhålla sådant som lyckats bra och (mot 

slutet av handledningstillfället) behandla frågan hur man kunde gå vidare. 

 

Handledningen inom ämneslärarutbildningen vid FPV utförs i enlighet med en del 

dokument, av vilka ett väsentligt är det som också behandlar bedömningskriterier. I detta 

fastslås det att cum laude studier i pedagogik på didaktisk linje med inriktning ämneslärare 

vid fakulteten strävar till att utbilda reflekterande praktiker med en helhetssyn på 

undervisningen. Kriterierna indelas i sex dimensioner: kommunikation / 

framställningsförmåga, socialt klimat / samspel, behärskning av undervisningsämnet och dess 

didaktik, ändamålsenliga undervisningsformer och arbetssätt, planering / utvärdering och 

analytisk förmåga / självkritik. Detaljkriterier som hör till dessa dimensioner har preciserats 

särskilt för modul 1 och modul 2, dock så att kriterierna för modul 1 ingår i och fördjupas i 

modul 2. Se bilaga! 

 

Några teser om handledning 

Handledning är ett skeende, i vilket människor möts för att ifrågasätta, analysera, erfara, 

utvärdera och experimentera med olika sätt att undervisa för att utveckla sin förmåga att agera 

klokt i undervisningssituationer. (Handledning = kritik (kunnig analys) + rådgivning.) 

Handledningen skall erbjuda en modell för den aktivitet som vi önskar att de studerande skall 

utöva hela sitt yrkesverksamma liv: teoribaserad planering, observation av och reflektion över 
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sin egen praktik, användande av sina egna och andras erfarenheter i en ständig strävan att 

utveckla och förfina en konsekvent praktisk teori som grund för nya planer och praktik. 

Med utgångspunkt i aktuella undervisningssituationer gör vi tillsammans utflykter på 

undervisningens område med mål att dels insamla information och erfarenheter för att stöda 

och utveckla existerande begrepp och tankestrukturer och dels att söka nya kunskapsstrukturer 

som kan inkorporera nya erfarenheter. 

Handledningen har sitt fokus på undervisningen och inte på den studerande som person och 

den bör äga rum i ett klimat, som är sådant att studerande uppfattar handledaren som en 

person som bryr sig om, som gärna hjälper och stöder och som ger förslag och värderingar 

med tanke på vars och ens bästa. 

Det är viktigt att försöka identifiera vad som är betydelsefullt för den studerande både i 

planerna och genomförandet, men det finns också anledning att vidga diskussionen för att 

behandla teman och perspektiv som han/hon inte omedelbart funderat över. 
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8.4 Kriterierna  

 TYNGDPUNKTER I PRAKTIKEN, MA-FY-KE-DT  

 

  A.  Kommunikation, framställningsförmåga 

  B.  Socialt klimat och samspel 

  C.  Behärskning av undervisningsämnet 

  D.  Undervisningsformer och arbetssätt 

  E.  Planering och utvärdering 

  F.  Analytisk förmåga och självkritik 

____________________________________________________________ 

 

A.  Kommunikation, framställningsförmåga 

 

1 Röstanvändning 1 Organisation av stoffet 

2 Tavelbehandling 2 Strukturer och strategier  

3 Instruktioner 3 Flexibilitet (stoff) 

4 Förklaringar 4 Engagemang och entusiasm 

5 Frågeteknik 5 Skapa, upprätthålla motivation 

6 Väcka intresse 6 Variation och finess 

  7 Terminologi 

  8 Klarhet och exakthet 

  9 Rätt nivå på undervisningen 

 10 Kärnpunkter i stoffet 
 

B.  Socialt klimat och samspel 
 

1 Förstå och beakta gruppen 1 Förstå och beakta enskilda elever 

2 Eleverna: ordning & regler 2 Åtgärder relaterade till arbetsro 

3 Känna igen elever, kontakt 3 Bygga upp en god elevkontakt 

4 Positiv inställning till situat. 4 Positiv elevsyn  

 5 Skapa god atmosfär 

 6 Föregå med gott exempel 

 7 Fungera som en ledare 

 8 Samarbete, insats i skolsamfundet 
 
 

C.  Behärskning av undervisningsämnet, stoffdidaktik 

 

 1 Behärskning av undervisningsämnet 

 2 Förmåga att se stoffet i förhållande till läroplanen 
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 3 Mål för undervisningen 

 4 Anknytning till samhälle, nyttoaspekter 

 5 Ämnesintegration 

 6 Omsättande av didaktisk teori i praktiken inom ämnet 

 7 Ämnesdidaktisk kreativitet 
 

 Betoning: till vänster M1, till höger M2, i mitten M1 och M2! 

 

  1.  Grundfärdigheter (M1) 

  2.  Planering, läroplan (M1) 

  3.  Arbetsmetoder  

  4.  Individualisering (M2) 

  5.  Utvärdering (M2) 

  6.  Helheter, finesser (M2) 

____________________________________________________________ 

 
 

D.  Undervisningsformer och arbetssätt 
 

1 Klassrumsrutiner 1 Varierande arbetssätt 

2 Induktiva och deduktiva grepp 2 Individualisering 

3 Röda tråden 3 Flexibilitet (metod) 

  4 Val av undervisningsformer, arbetssätt  

 5 Laborativa hjälpmedel i undervisningen 

 6 Tekniska hjälpmedel i undervisningen 

  7 Val av uppgifter 

 8 Problem och projekt 
 

E.  Planering och utvärdering 

 

1 Lektionsplanering 1 Sekvensplanering 

2 Lektionens plats i kursen 2 Sekvensens plats i ämnet 

3 Utvärdering av lektionen 3 Utvärdering av sekvensen 

4 Uppskattning av gruppens nivå 4 Arbete med test och prov 

  

       5   Tidsanvändning och tempo 

 6 Kreativitet (idéer och fantasi) 

 7 Utvärdering av alternativa metoder 

 8 Utvärdering av undervisningens effekt 
 

F.  Analytisk förmåga och självkritik 
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 1 Utnyttja grundtimmar 

 2 Tillgodogöra sig handledning 

 3 Identifiera sina svagheter och styrkor 

 4 Bearbeta egna svagheter 

 5 Utveckla sina starka sidor 

 6 Reflektera över egen undervisning 

 7 Påbörja självhandledning 
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8.5 Sekvensplan exempel 

 

Namn:  xyz  Handledare: xyz   

Datum, 

klockslag:  11,16,18.05 kl.   Lektion i ämnet:    

  10:55,09:55,10:55       

Klassrum:  

B211,B213,B2

11   

Kursbeteckning

:    

Tema:  Meningsfull användning av Ecxel i Fysik    

Mål:  Eleverna        

Koppling till  Datorstödda mätningar i fysik eller kemi    

läroplan:  

datorstödd registrering, analys och modellanpassning till mätvärden, exempelvis 

med 

  

dataloggningsutrustning, kalkylblad eller 

annat    

Läromedel:           

Block 1:          
        

Vad: (block indelade i moment)  Hur:   Varför: Tid(min):  

Introduktion   Eleverna loggar in på  Vi ska jobba med 10min  

    datorerna och går in på länk  datorerna   

    

given av 

mig      

Peer- Instruction om ljud  Eleverna får diskutera några  Repetition och läxkoll 10min  
    frågor om ljud     

Insamling av 

mätdata   

Vi listar längd och 

skostorlek  Vi får något konkret att 10min  

    på eleverna i klassen och för  jobba med   

    in detta i Excel.     

Manipulation av data kolumner  Vi går igenom hur man kan  Eleverna lär sig 10min  

    addera konstant, beräkna  grundläggande   

    medeltal och multiplicera  arbetsmetoder   

    cellvärden      

Skapa graf och trendlinje  

Vi reder ut hur man skapar 

en  Vi kommer att 15min  

    graf av två tabeller  sammanställa   

        laborationsdata senare   

Speciella 

åtgärder:   Jag gör frågor i Kahoot.    

Planerad   Ifall många kan Excel bra kan de börja med planeringen av  
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flexibilitet: laborationen 

Block 2:          
      

Vad: (block indelade i moment)  Hur:   Varför: Tid(min):  

Introduktion av öppen laboration  Jag ger instruktioner  Eleverna vet vad 5 min  

        tidsrarmen är   

Planering av laboration i par  Eleverna får fundera på vilka  Eleverna får arbeta 15 min  

    mätningar som bör göras för  naturvetenskapigt och   

    

att kunna bestämma ett 

okänt  fundera på mätmetoder   

    motstånds resistans     

       

Diskussion kring tillvägagångssätt  Eleverna får berätta vad de  Eleverna lyssnar på 5 min  

    

tänkt göra och jag ger 

förslag  varandras ideér och får   

    på tillvägagångssätt  rekommendationer   

Laborera och föra in i Excel  Eleverna kopplar upp sin  

Eleverna lär sig att 

koppla Resten av  

    

utrustning och gör 

mätningae  rätt och använda rätt tiden  

        mätområde   

           

Speciella 

åtgärder:   

Jag gör instruktioner till 

labben    

Planerad 

flexibilitet:   

Om laborerandet tar mycket tid kan man fortsätta i Excel följande 

gång  

Block 3:          
      

Vad: (block indelade i moment)  Hur:   Varför: Tid(min):  

Sammanställning och rapportering  Eleverna jobbar med Excel  Eleverna funderar på sitt 20 min  

av projektet   

och rapporterar vad de lärt 

sig  eget lärande   

Samarbetsinlärning: Elektriska  Klassen delas i två grupper.  

Grupperna läser in sig 

för 15min  
           

 

komponenter En grupp läser om att kunna dela sitt  
 kondensatorn och en grupp kunnande. De antecknar  

 läser om dioden. De gör för att komma ihåg  

 några punkter om   
 komponenterna   

Vi sammanför par från båda Eleverna berättar vad de lärt Eleverna berättar för 15min 
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grupperna och de får undervisa sig varandra  
varandra    

Litet filmklipp om LED   5min 

    

    

Speciella åtgärder: 

Eleverna antecknar i Socrative. Alla anteckningar samlas och delas 

ut. 

Planerad flexibilitet:    

Block 4:    
    

Vad: (block indelade i moment) Hur: Varför: Tid(min): 

    

    

    

    

    

Speciella åtgärder:    

Planerad flexibilitet:    
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8.6 Intervju med L.Burman  

Intervju med L.Burman, utvalda frågor från intervjun 2016-03-18 

 

Hur identifierar du det betydelsefulla för den studerande ? 

 

- Målet är att lära känna varje individuell studerande och se på de individuella 

utvecklingsområdena. Man vill inte utveckla strömlinjeformade lärare utan man utgår 

ifrån de egenskaper som varje studerande har. Om det finns en svag sida så bygger man 

upp den eller ett närliggande område som inte bygger så hårt på den första 

 

 

Den sistnämnda formen av handledning bör betonas som en mycket utvecklande form av 

handledning. Hur kan den se ut exempel ? 

 

 

- Först får studerande veta vilka ska deras handledare ska vara och i vilka klasser som de 

ska vara i och tar kontakt med handledaren. I modul 1 får man i tur och ordning uppgifter 

och i modul 2 får de en hel sekvens som de bryter ner i lektioner. De gör en plan och 

skriver ner detta på underlaget som skickas till handledaren och på denna kan den 

studerande fråga om delar. Handledande läraren från skolan eller jag (Lars) kan svara på 

dessa frågor. Sällan svarar jag (Lars) på modul 1, men i modul 2 är jag mer aktiv. Då en 

gymnasiekurs ger bort 30 % får inte detta misslyckas där av förhandledningen.  

 

 

Hur kan en helhetsreflektion se ut ?  

 

- det är studenternas prestationer som antecknas efter varje lektion görs detta samt 

sekvens reflektionen sammanfaller och när alla är klara då görs en helhetsreflektion så 

att studerande kan se sin utveckling(process) progression. 
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8.7 Intervju med J.Fagerström 

Intervju med J.Fagerström studerande, utvalda frågor från intervjun 2016-05-22 

 

2) 

a) Hur ser denna del ut med egna lektioner och handledning ut?  

b) Hur många månger har du eller en studerande handledning över sista terminen?  

c) Hur realiseras fakultetens mål att ska reflekterande praktiker/lärare?  

d) Hur skulle du säga att teori och praktik går ihop ? 

 

 

2.   

- a) Vi håller alltid övningslektioner i sekvenser, tre lektioner i följd. Sekvensen inleds med 

en s.k. grundlektion. Där åhör man bara lektionen och försöker skaffa sig en uppfattning 

om klassens elever. Efter grundlektionen diskuterar man med klassens ordinarie lärare 

(vår handledare för sekvensen) vilket stoff som ska genomgås, vad som är viktigt att ta i 

beaktande o.s.v. Vi uppmanas ofta av handledarna att testa på olika arbetssätt, helst 

sådant man är ovan med, för att lektionerna ska ge så mycket som möjligt. Efter varje 

lektion har man s.k. efterbehandling. Det är ett tillfälle när man diskuterar i enrum med 

handledaren. Fokus under dessa diskussioner ligger på egna tankar om lektionen. 

Handledaren berömmer och ger utvecklingspunkter. 

 

- b) Om vi likställer handledning med efterbehandling som diskuterades i förra stycket så 

har vi lika många handledningstillfällen som vi har lektioner. Totalt 30 tillfällen under 

vårterminen. 

 

- c) Under modul 1 (januari-mars) skulle vi skriva en kort reflektion efter varje 

övningslektion men också en sekvensreflektion där man tänker igenom sekvensen som 

helhet. Utöver detta skulle vi till sist lämna in en reflektion över hela modulen. Under 

modul 2 (mars-maj) skulle vi lämna in sekvensreflektioner och modulreflektion. Under 

hela våren har jag inte fått någon bekräftelse på att någon över huvudtaget sett på dessa 

alla reflektioner. Det känns som om man har skrivit för skrivandets skull och ärligt talat 

vet jag inte vad syftet är med så många reflektioner. De har inte skänkt mig några större 

insikter i alla fall. 

 

- d) Vissa föreläsningar (inte matematikens didaktik) har varit inriktade på elevaktiverande 

metoder och öppna laborationer. Denna teori har vi fått i uppgift att tillämpa och 

rapportera om. Vi fick en lista på elevaktiverande metoder att välja två ifrån. 


