Mellan
aktionsnivå och
(meta)teoretisk
nivå
–

inför val och motivering
av undervisningsupplägg

Didaktiska nivåer
• Praktiknära aktionsnivå – inkluderat koppling till styrdokument

• Teoretisk nivå

• Metateoretisk nivå

(jfr Kansanen, P. (1993). On outline for a model of teachers’ pedagogical thinking.)

Teori-informerade undervisningsupplägg
• ”…det finns faktiskt ingen teori som kan innesluta den
totala undervisningssituationen” (Arfwedson, 1998, s.
131).

Arfwedson, G. (1998). Undervisningens teorier och praktiker: Didactica 6.

Teori-informerade undervisningsupplägg

Upplägg – ht 2017

Didaktiskt informerat

Samplanering
UppföljningSamvärdering

Variationsteoretiskt informerat
”Vi är med
mitt i
forskningen”


Kommunernas teoriinformerade val av
undervisningsupplägg
2018

Kommunikation
av värden
Lek-MåltiderHållbarhet

Genomförande
- undervisning

Poststrukturellt informerat
Pragmatiskt informerat
Utvecklingspedagogiskt perspektiv vt 2018

Spår av teori och metateori
vid projektstart januari/februari 2016

• Förskoledidaktik ligger till grund för att blandas med ämnesdidaktik som vi sedan
implementerar tillsammans i barngruppen.
• Didaktiskt förhållningssätt

• Att man jobbar med variationsteorin och har kunskap i de olika ämnena
• /…/jag som lärare har en kunskap om det sociokulturella lärandet/…/
• Undervisning kan även ske genom gemensamma upplevelser och ”learning by doing”. /…/att jag
utgår från John Deweys tankar/…/
Metateoretiska spår

• Synliggöra och bekräfta det som barnet undersöker som ljudfenomen ett fenomenografiskt och
fenomenologiskt undersökande av ljud och rytm.
• Undervisning i förskolan kan kännetecknas som att jag som lärare har en kunskap om /…/lärandet i
en postkonstruktionistisk miljö/kultur/…/
• Däremot tror jag inte att vi ska vara rädda för att ge barn fakta. Barn gillar fakta, det tycker jag är
tydligt. Vi behöver inte alltid besvara barns frågor med motfrågor, ibland går den tanken för långt
menar jag.
Vallberg Roth (red.), Holmberg, Palla, Stensson, Tallberg Broman (2018).

”Undervisning och sambedömning i förskola:

Förskollärares och chefers skriftliga beskrivning år 2016”. Malmö: Malmö universitet.
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• Tolkningar, förståelse, urskiljning,
variation, meningsskapande,
erfarande, färdigheter – situerad
kunskap
• Frågor med många svar
• Vad är vatten – vad är inte vatten?
• Vad används vatten till?
• Vad betyder vatten för dig?
• “Inget rätt eller fel” – inte ett rätt svar
• Medelsäkra bedömningar
• Relativistisk-relationell grund – vad
som finns/varat (ontologi) och vad vi
vet (epistemologi) är sammanflätat
• Kunskap ses som konstruktion för sin
tid och kultur – inte som sann
representation av verkligheten
• Kunskap är situerad och skapas i
relationer mellan individ och
omvärld – språket är med och
formar vårt meningsskapande i
världen
• Antropocentrisk – människan är i
centrum i teorierna

• Poststrukturell ingång –
rhizomatiskt lärande,
transdisciplinärt innehåll –
samkonstituerade subjekt

• Kunskapande processer och
tillblivelser i fokus – öppnar för
oförutbestämd potential i
utforskandeprojektens händelser
• Frågor som ännu inte har svar
• Hur färdas vi på vatten i framtiden?
• Hur kan vatten renas i framtiden?
• “Inget rätt eller fel” – oviss framtid
• Icke-säkra bedömningar
• Relativistisk-relationell grund –
sammanflätad sociomateriell
relation mellan det mäniskligt
materiella och det icke-mänskligt
materiella
• Icke-antropocentrisk och utplattad
relation – människan är decentrerad
och naturen har ett egenvärde
oavsett dess betydelse och värde för
oss människor – människan intar
inte någon hierarkiskt högre position

• Återhållsam realism – inbegriper
oföränderlighet, sådant som existerat
sedan begynnelsen
• t.ex. vatten är inte en social
konstruktion

Realism

• Variationsteori – lärandeobjekt,
intentionellt lärande
• Pragmatiskt perspektiv – värden i
fokus , reflektivt lärande
• Utvecklingspedagogiskt perspektiv
– lärandets objekt, tema, lek och
lärande är oskiljbara

Postkonstruktionism

associerad med fenomenologi och fenomenografi

Socialkonstruktionism t.ex.

(Meta)teori – flerstämmig
Didaktik

• Fakta/realiteter i förgrunden – det
existerar en realitet som inte kan
korrigeras med tankekraft
• Faktabaserad undervisning –
fördefinierad, etablerad kunskap i
fokus. Lärare undervisar relevant
fakta
• Frågor med svar
• Blir jag våt om jag stoppar handen i
vatten?
• Går solen ner i vattnet?
• Sanningsanspråk
• Säkra bedömningar
• Åtskillnad mellan vad som finns
(ontologi) och vad vi vet
(epistemologi) – skillnad mellan inre
värld innanför begrepps-schemana
och yttre värld utanför
begreppsschemana
• Existerar en realitet – kan genom
tankekraft inte undvika att bli våt
när jag stoppar handen i vatten

Variationsteori
Pragmatiskt perspektiv
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
Intentionellt lärande
Reflektivt lärande
Situerat lärande
Exempel: Frågor med många svar
• Vad är vatten – vad är inte vatten?
• Vad är ett mönster?
• Vad är rättvist?
Inte ett rätt svar
Många medelsäkra bedömningar
Relativistisk grund – vad som finns (ontologi)
och vad vi vet om vad som finns (epistemologi)
är sammanflätat
Antropocentrisk

Socialkonstruktionistisk grund

Poststrukturell ingång,
sociomateriella relationer

Postkonstruktionistisk grund

Rhizomatiskt lärande
Kunskapande processer och tillblivelser i fokus –
öppnar för oförutbestämd potential i
utforskande-projektens händelser
Exempel: Frågor som ännu inte har svar
• Hur färdas vi på vatten i framtiden?
• Hur kan vi skapa i transdisciplinär
samhandling?
“Inget rätt eller fel” – oviss framtid
Icke-säkra bedömningar
Relativistisk grund – sammanflätad
onto-epistemologi
Icke-antropocentrisk

We should not try to judge what emerges
before it has taken place
or specify what should arrive before it arrives.
We should let it arrive first,
and then engage in judgement
so as not to foreclose the possibilities
of anything worthwhile to emerge
that could not have been foreseen.
(Osberg & Biesta, 2010, p. 603)

Återhållsam realism
Fakta/realiteter i förgrunden
Faktabaserad undervisning –
fördefinierad, etablerad kunskap i fokus
Exempel: Frågor med svar
Blir jag våt om jag stoppar handen i vatten?
Sitter magsäcken i benen?
Sanningsanspråk
Relativt säkra bedömningar
Åtskillnad mellan vad som finns
(ontologi) och vad vi vet (epistemologi)
Existerar en realitet som inte kan
korrigeras med tankekraft

Realistisk grund

(Meta)teori – flerstämmig
Didaktik

Stöd för kritisk reflektion
– professionellt omdöme
– bruk av handlingsutrymme

Mellan

• Intentionell
• Reflektiv
• Situerad
• Frågor med
många svar
• Inte ett rätt svar
• Många medelsäkra
bedömningar
• Antropocentrisk

relativistiska

• Poststrukturell

• Realism

• Rhizomatisk

Realism

• Variationsteoretisk
• Pragmatisk
• Utvecklingspedagogisk

Postkonstruktionism

t.ex. associerad med fenomenologi & fenomenografi

Socialkonstruktionism

Val av
teori-informerade
upplägg
– varför?/motivering

• Frågor som ännu
inte har svar
• “Inget rätt eller
fel” – oviss
framtid
• Icke-säkra
bedömningar

Intentionellt lärande
Reflektivt lärande
Situerat lärande

• Frågor med svar

•

• Sanningsanspråk
• Relativt säkra
bedömningar

Rhizomatiskt
lärande, icke-linjärt
kunskapande

•

Etablerad kunskap
• Fakta

• Fakta

•

realistiska grunder

Unika barn-barngruppers
•
•

•
•

och

Mål-kunskaper-värden
•
•
•

• Åtskillnad
• Existerar en
realitet som inte
kan korrigeras
med tankekraft

• Ickeantropocentrisk

•

Intressen, behov,
kunnande/förmågor
Händelser, erfarenheter

Andra motiveringar
……………….

Stödredskap

Etik
• Samtycke
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