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Summering

Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld

Specialpedagogik 9

Flerspråkighet (Interkulturalitet, minoritet, kommunikation...) 26

Förhållandet teori – praktik (ämnesdidaktik, interdisciplinärt samarbete, ICT, 

lärarutbildning...) 48



Sammanfattande stickord

• Språk i möten (ex. språkbad)

• Ämnesdidaktik (jfr nat.vet., matematik, språk)

• Lärarutbildning som forskningstema

• Praxisnära forskning med fokus på skola och klassrum



Samhällelig praxis in i forskning

Utgångspunkten för kunskapsprocesser i komplexa sociala system är praxis

• Konkret och personliggjord verksamhet 

• Inte tillräckligt att på distans se och reflektera över ”världen” (jfr Käufer, K. &  Scharmer, C. O., 2007. Idéer om et universitet) 

Universiteten ska ”...fostra ungdomen till att tjäna fosterlandet och mänskligheten”  (Univ. lag 2009)

• (Be)tjäna människan och hennes verksamhet i den praxis hon befinner sig

Praxis – varken trivial eller för simpel för att bli föremål för forskning

• Rör människans grundläggande livsvillkor
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Vejen til at redde det nuværende universitet fra dets langsamme, indre død, 

er dets åbning mod praksis og dens iboende fremtidpotentiale. 

(Käufer, K. &  Scharmer, C. O., 2007)
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Likheter och olikheter



Gemensamma historiska, kulturella och politiska drag

• Lärare, skola, utbildning betydelsefulla för konstruktionen av 
välfärdssamhället

o Läraren som ”nationsbyggare”

o Nationell design i varje land

o Välorganiserade, relativt homogena utbildningssystem

o Kvalitetssäkring

o Reorganisering av lärarutbildningar

• Delar utifrån kommande press av fyra transnationella giganter:
• Bologna process (3+2+3) 

• EU (Lisbon Agenda Europe 2000, Key competences)

• OECD (PISA, CERI) 

• IEA (TIMSS, PIRLS)



Variationer

• Design och placering
o längd 
o institutionella lösningar

• Organisation
o Organisatoriska lösningar
o Reformfrekvens

• Reglering 
o Statlig styrning, jfr Norge och Finland



Organisering av lärarutbildning 



Osynlig lärarutbildning?

Ofta lärosätets största verksamhet 

Ofta osynlig, diffus och marginaliserad 

Ofta fördelad på många institutioner

Marknadsförs sällan som en helhet



Komplex mångdisciplinär utbildning

Naturvetenskap

Fysik

Kemi

IKT Matematik

Idrott, 

hälsa

Språk 1

Språk 2

Språk 3

Språk 4

Realämnen:

Historia

Geografi

Omgivningslära

Filosofi

L      ä      r      a      r      u      t      b      i       l      d      n      i      n      g

Slöjd

Modersmål,

litteratur



Organisation

UVK UVK UVK Ä(did)

Ä(did)

Ä(did)

VFU

VFU
VFU

1. Matrismodell 2. Asymmetrisk matrismodell 3. Integrerad modell



Koherens



UVK

VFUÄ(did)

Lärarutbildningens konstituerande delar



UVK

VFUÄ(did)

Röster om koherens
... jag träffar aldrig nån från nån annan 

ämnesinstitution nån annan gång än 

när vi har VFU möten (Lär). 

Alla  kunskaper blir isolerade till varje kurs...

Alla begrepp blir väldigt isolerade i varje kurs (Stud).

...ingen förberedelse alls [VFU],...

Och så kommer man ut och 

är helt paralyserad (Stud).

...jag har väldigt lite insyn i vad dom gör på dom andra kurserna. 

Jag känner i stort sett till min egen kurs (Lär).

Even the demonstration school whose relationship

[to university college] is clearly defined exists

in theoretical principles, but it does not serve 

the puspose... You do not find the holistic

view of an integrated curriculum... (Lär).

...Men nån riktigt bra karta över den här 

utbildningens olika nivåer, det har jag inte 

(Lär).



Arkitekturen i kurser

51 1 2 3 1 4

1 2 6 7 3

1 1 2 2 6 6 7 3 3 37

Föreläsningar

Seminarier

Kurslitteratur

Workshops

Examination

1 1 2 2 8 8 9 6 6 79

1 2 7 3 6
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51 1 2 3 1 4

1 2 6 7 3

1 1 2 2 6 6 7 3 3 37

Föreläsningar

Seminarier

Kurslitteratur

Workshops

Examination

1 1 2 2 8 8 9 6 6 79

1 2 7 3 6

”Känns som en  spretig kurs med alldeles för många ingångar...” (Stud).



Progressionens villkor UVK & VFU

Termin 1 2 3 4 5 6 7 8

Kurser

22,5/7,5 22,5/7,5 15

Ex. Organiseringen av grundlärarprogrammet vid ett lärosäte i Sverige



Vetenskaplighet i lärarutbildningar



Research focused activities

Students engaged

Students ”listening”

Focus in 

the content of

research

Focus on the research 

process

Research-tutored

Students involved

in discussions about

research

Research-led

Research results

In focus 

Research-based

Students are 

conducting
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Research-oriented

Research process

Research methods

(Healey, 2005; Healey & Jenkins, 2015)
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Övningsskolor



Förr: Övningsskolor i lagstiftning

Normallyceer:

I Finland inrättas tvenne normallyceer, 

• det ena i Helsingfors med svenskan och 

• det andra i Tavastehus stad med finskan till 

undervisningsspråk

§§ 1,2 Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förordning angående normallyceer i Finland. Gifven i Helsingfors, den 29 Maj 1873.



Övningsskolor

Syfte (Formål)
Hvardera lyceets ändamål är att icke allenast som mönster för landets öfriga lyceer 
grundlägga den vetenskapliga och högre medborgerliga bildning ... utan ock bereda dem, 
som vilja egna sig åt lärarekall vid elementarläroverken, tillfälle att i sådant afseende
praktiskt utbilda sig.

Ledning
[Normallyceerna] lyda under Överstyrelsen för skolväsendet. Den närmaste tillsynen öfver 
dessa lyceer tillkommer Professorn i pedagogik och didaktik vid Alexanders-Universitetet.
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Nu: Övningsskolor i lagstiftning

Till ett universitet som ordnar lärarutbildning hör ett tillräckligt antal övningsskolor för 

undervisningsövningar och utveckling av lärarutbildningen

• I övningsskolorna kan ordnas 

• förskoleundervisning

• grundläggande utbildning

• gymnasieutbildning

(88§ Universitetslag 24.7.2009/558) 
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Finländska övningsskolor

Helsingfors universitet

Helsingin normaalilyseo åk 7-9, gy

Viikin normaalikoulu åk 1-9, gy

Östra Finlands universitet

Joensuun normaalikoulu åk 1-9, gy

Savonlinnan normaalikoulu åk 1-9

Jyväskylä universitet

Jyväskylän normaalikoulu åk 1-9, gy

Lapplands universitet

Lapin yliopiston harjoittelukoulu åk 1-6

Uleåborgs universitet (Oulu)

Oulun normaalikoulu åk 1-9, gy

Åbo universitet (Turku)

Turun normaalikoulu åk 1-9, gy

Rauman normaalikoulu åk1-6

Tammerfors universitet (Tampere)

Tampereen normaalikoulu åk 1-9, gy

Åbo Akademi

Vasa övningsskola åk 1-9, gy



“Praktik i praktiken”

Lär.

utb.

Fältskolor

Övningsskola



Lärarutbildaren



Kvalificering av lärarutbildare?

Ingen formell kvalificering utöver 

akademisk examen

Ingen induktionsperiod för nya 

lärarutbildare

Svagt teoretiskt fundament för 

lärarutbildning

Behov av en pedagogik för 

lärarutbildning?

Uppskattning av lärarutbildarens betydelse

“Ground-level” praktik lågt värderad

Anseende vilar på forskning och publicering

Rädsla för att förlora “street credibility”

(jfr Dinkelman, Margolis & Sikkenga, 2006)



“I have a dream…” på Europadagen 9.5

• En nordisk lärarutbildning

• Tvåårig utbildning på mastersnivå

• 4-6 studerande från varje nordiskt land

• Fokus på kultur och samhälle

• Lärarutbildare från olika nordiska länder undervisar

• Praktik i andra nordiska länder än i hemlandet



Takoqqisuugut

Vit síggjast

Við hittumst aftur

Vi møtes igjen

Vi mødes igen

Nähdään

Vi möts igen




