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Presenter
Presentation Notes
Jag ska berätta om ytterligare en studie inom skolnära forskning.



Utbildningen ska 
vila på
vetenskaplig 
grund och 
beprövad 
erfarenhet 
(Kap 1 § 5)

Presenter
Presentation Notes
Jag är med i ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet tillsammans med 4 forskare som undersöker skollagens text. Vad det innebär på olika sätt.Min studie pågår under 2.5 år och är inom ramen för en LIC varav mitt bidrag är att undersöka vad skollagens text innebär för lärares kompetensutveckling. Jag är mitt i min analys så det jag kommer att presentera är inget klart resultat utan tendenser eller riktning i ett resultat som inte är under arbete.Det har inte varit något alternativ att ställa frågorna direkt till lärarna då det både kan vara svårt att svara på då det inte är något man pratar om till vardags och dessutom ses som ett slags förhör. Metoden och sammanhanget blev viktigt. Jag har valt att göra undersökningen i handledningssamtal då reflektioner i handledning utgår från lärares egna dilemma och problem. Till skillnad från reflektioner från kompetensutveckling genom föreläsningar eller litteraturseminarier där innehållet bestäms av andra. Dessutom är handledningen är en relativt ny form av kompetensutveckling och blir viktig att undersöka.Jag har alltså spelat in handledningssamtal som jag tillsammans med lärarna sedan reflekterar över och kommer in på VG och BE utifrån ett innehåll som lärare själva tycker är relevant.



Lärares uppfattningar av vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet i 
handledningssamtal

Vad innebär vetenskaplig grund i 
handledningssamtal?
Vad innebär beprövad erfarenhet  
i handledningssamtal?

Vetenskaplig 
grundn

Beprövad erfarenhet

Presenter
Presentation Notes
Vad innebär detta för lärare? Hur ser de på VG & BE?Svårt att dela in i två skilda delar. Vad är vad? Fungerar i olika sammanhang, i olika situationer, i klassrummet med eleverna på ett sätt, i handledning på ett sätt, i kurs på ett sätt, i planeringen av lektionen på ett sätt och att ta beslut på ett annat sätt.Hur kunna skilja mellan dem?



Vetenskaplig grund

Forskning bekräftar undervisningen och motiverar eleverna

Citatet kan inte visas då studien är under arbete.

Presenter
Presentation Notes
Erfarenheter av VG kan se olika ut.Vägledande (rikta uppmärksamhet åt något ex bedömning eller samlärande), analyserande (plocka isär delar), bekräftande (stämmer överens med det jag gör eller stämmer överens med styrdokument), utmanande (våga pröva eller testa något) och uteslutande ( medvetet val att det här är inte relevant, det går inte att genomföra i praktiken eller det stämmer inte överens med den egna erfarenheten).Vetenskapliga metoder som skuggning, observationer, intervjuer, fördjupa sina kunskaper, - producenter



Beprövad erfarenhet

Citatet kan inte visas då studien är under arbete.

Presenter
Presentation Notes
Flera kollegor, under en längre tid, gemensam matris (dokument).VG och BE räcker inte, fanns mycket kvar i mitt material som inte rymdes inom dessa två. Blev först två boxar som jag kunde sortera in i VG 6 BE. MEN det visar sig att det är massor med material kvar. Vad är det? I vilken box ska jag lägga det i?



Prövad erfarenhet

Citatet kan inte visas då studien är under arbete.

Presenter
Presentation Notes
Kollegor under längre tid men inte dokumenteradHandlar om en lärare som fått insikt i att kritiskt granska varandra kan vara positivt och har också upptäckt att vad det kan leda till . Den kritiska granskningen behöver inte bara innebära att man upptäcker vad som inte fungerar utan faktiskt också upptäcker vad man är bra på. Kollegorna och strukturerat samtal ses som



Egen erfarenhet

Citatet kan inte visas då studien är under arbete.

Presenter
Presentation Notes
Lärare lär av sina egna misstag och handlar därefter vilket gör att undervisningen fungerar, det rullar på.



Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
- men allt annat då?

Veten
skaplig grund

Beprövad 
erfarenhet

Prövad 
erfarenhet

Egen 
erfarenhet

Presenter
Presentation Notes
Resultatet visar hittills på tendenser att VG och BE ligger nära varandra och kompletterar varandra. Båda leder till att undervisningen synliggörs genom att systematiskt dokumentera och kritiskt granska den under en längre tid. Dokumentationen gör att det öppnar upp för flera att analysera och kunna sprida de kunskaper och erfarenheter som har gjorts. Exempelvis som under en konferens som denna. Den prövade erfarenheten och den egna erfarenheten ligger långt ifrån detta. På ett sätt är det en förlust då viktig erfarenhet inte tas tillvara, det är en erfarenhet som inte syns, problematiseras, granskas eller sprids. Det kan också innebära att erfarenheten inte är den bästa eller att det finns bättre sätt.Det ger indikationer på öppenhet bland kollegor och kollektiv granskning av undervisningen. Lärare behöver dock redskap att göra detta på ett systematiskt sätt som dokumenteras. Det visar på att det är ännu viktigare att den kompetensutveckling som erbjuds inte är enskilda kurser utan att på ett systematiskt sätt leder fram till kunskaper om sin egen praktik. Det kanske inte alltid behöver vara lärarna själva som dokumenterar utan kanske Undervisningen behöver visas från olika perspektiv ex från forskningens resultat, andras undervisning. Prova och reflektera tillsammans med forskare och andra för att kunna prova och lära tillsammans för att med små steg kunna utveckla en skola med nyfikna och medv
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