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Bispehaugen skole 1959 



 
Hur förbereds 
samhällsmedborgare 
för en framtid som 
kännetecknas av 
osäkerhet, utmaningar 
och möjligheter? 
 
 





 
Vilka kunskaper 
och färdigheter 
behöver då 
lärare? 

 



1  utmana mellanrommet 
2  olika logiker för forskning 
3  forskningsbaserad utbildning 
4  helheten 
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2utmana 
mellanrommet







metaforer styr vårt 
språk och tänkande 
 
 



Professionella 
yrkesgrupper 
  
Välutvecklat kunskapssystem; 
   - Samspel forskning, utbildning och 
     tillämpning av professionens kunskaper, 
     dvs. teori och praxis smälter samman 
 
Kontinuerlig utveckling av en vetenskaplig bas  
 
 
 
 



lärare?



1. Genom överförd kunskap 
 
2. Genom reflektion i praktiken 

  reflekterande praktiker,  
  praktisk teori, theory-in-action, 
  tyst kunskap, praktisk kunskap 

 
3. Genom att utveckla skolbaserad forskning 

Tre metaforer för lärares 
yrkesutveckling 

Ett vetenskapligt sätt att tänka 



En vetenskaplig kunskapsbas 

Ett vetenskapligt sätt att tänka 
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2olika logiker
för forskning



                  TVÅ OLIKA DISKURSER…  
Olika kunskapssystem och kunskapsintressen… 
Olika teorier och verktyg för kunskapsbildning… 

EN AKADEMISK ARENA 

•   Forskarsamhället har 
   formuleringsprivilegiet 

•   Forskning sker om 
   lärares yrkesverksamhet 

EN PRAXISNÄRA ARENA 

•   Läraryrket/skolan har 
   formuleringsprivilegiet  

•   Forskning sker i lärares 
   yrkesverksamhet – av lärare 

Två arenor 
 



 
Forsknings-
modell 

Traditionell 
(Mode I) 

Aktionsinriktad 
(Mode II) 

Interaktiv 
(Mode III) 

 Akademisk 
disciplin 

Problembaserad, 
multidisciplinär 

Kombinerad teoretisk 
och praktisk ansats 

Mål Nya teorier Användbarhet Nya teorier och 
användbarhet 
 

Kunskap Generell Specifik Generell/kumulativ 
Kollektiv läroprocess 

Tids- 
perspektiv 

Långt Kort  Långt 

Ansvar  
 
 

Forskarna 
 

Deltagarna, 
forskarna 
 

Deltagarna, 
forskarna 

Arbets- 
process 

Planerad, 
förutbestämd 

Flexibel, 
handlingsinriktad 

Interaktiv 
Dialogisk 

 
     (Novotny, Scott, Gibbons, 2011)                                    (Bennich, Svensson & Brulin, 2016)  
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2forskningsbaserad 
utbildning 



Idén om en nära relation mellan 
utbildning och forskning är själva 
universitets grund. 
 
Ett vetenskapligt sätt att tänka är då 
en av hörnstenarna. 



Arvet efter 
Wilhelm von Humboldt 





Hur kan ett vetenskapligt sätt 
att tänka stärkas? 
1.  Fokusera på specifika kapaciteter 

       Reflektion och metakognition 

       Nyfikenhet och en undersökande inställning 

       Kritisk attityd 
      - Hur tar man emot och använder kritik? 

          - Hur ger man kritik som är vetenskapligt grundad? 
          - Hur argumenterar man och försvar sina övertygelser? 
      



Hur kan ett vetenskapligt sätt 
att tänka stärkas? 
1.  Fokusera på specifika kapaciteter 
2. Organisera strukturer och aktiviteter så att studenter 
    ges möjlighet att utveckla specifika kapaciteter      



Lärarcentrerad undervisning  
 -  innehållet är forskningsbaserat 

 
 -  fokus är på forskningsprocessen 
    och vetenskapligt tänkande 

 
Undervisning där studenterna  

 -  deltar i diskussioner om 
    forskningsbaserat innehåll  
 -  ingår i forskningsorienterade 

         lärprocesser 

Jfr. Healey & Jenkins 2009, Smeby 2007 

Var kan vetenskapligt tänkande 
stärkas? 

Föreläsningar	

Gruppbaserat 
lärande	

Forskning eller 
forskningsliknande 
aktiviteter 

Föreläsningar	



4
helheten 



Ett vetenskapligt sätt att tänka 

En vetenskaplig kunskapsbas 

Forskningsbaserad utbildning 


