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Sammanfattning
Uppsatsens syfte har varit att utvärdera genomförda lektioner med hjälp av en s.k.
kompetensjournal, där man för anteckningar om sitt arbete och om sig själv för att utvecklas i
yrket. Huvudfrågeställningen har varit att utvärdera om kompetensjournal är ett bra verktyg
för att utveckla sig själv som lärare. Studien har skett under den sista VFU-perioden på
gymnasielärarutbildningen. Två gymnasieklasser har varit själva kontexten som
uppsatsskrivaren har befunnit sig i. Slutsatsen är att kompetensjournal är ett användbart
verktyg för att lära känna sig själv i yrkesrollen och framförallt skapa en distans till olika
situationer. En nackdel är att det kan upplevas som en extra skrivbörda, istället för ett
hjälpmedel, för en yrkesarbetande lärare.
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“Bildning är en bra sak, men man bör komma ihåg emellanåt att ingenting som är
värt att veta kan läras ut." Oscar Wilde

Inledning
Jag har under 10 veckor gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en gymnasieskola där
jag bland annat tagit fram ett lektionsmaterial för genetikavsnittet inom Naturkunskap B.
Under hela VFU-perioden har jag fört en kompetensjournal som kan definieras på följande
sätt (Brusling och Strömqvist (red.), 1996):

     ”Kompetensjournal kallas den typ av dagbok, där man för anteckningar om sitt
      arbete och om sig själv för att utvecklas i yrket. Man skriver om vad man gör, hur
      man arbetar, hur man känner sig, arbetssituationer, problem, framgångar man
      möter och annat man har behov av att tänka på och reflektera över för att få grepp
      om sig själv, sitt arbete och sina iakttagelser” (s 160).

Att reflektera över sin yrkesroll och hur man utför sitt dagliga arbete tror jag kan vara nyttigt
för alla som yrkesarbetar på något sätt, men särskilt då för lärare. En lärare är ju oftast väldigt
mycket i nuet, man är verksam med något annat än sig själv, aktiv med elever, kollegor,
läromedelsfrågor, samhällsfrågor etc. För att då inte fastna i ”gamla hjulspår” och kunna
utveckla sin kompetens, tror jag man måste bryta detta naturliga förhållningssätt och istället
stanna upp och distansera sig till vad man håller på med för att lära av erfarenheten.

Jag har funderat mycket på den vetenskapliga biten när jag skrivit denna uppsats. För mig
som naturvetare har det känts ovant att vara mitt i handlingen som jag studerar och att aktivt
påverka handlingen. Mer vanligt inom naturvetenskapen är att man ska förhålla sig objektiv
och inte påverka det man studerar. Det jag har beskrivit i min kompetensjournal är väldigt
mycket min ”verklighet”, som färgats av mina tidigare erfarenheter från skola, jobb, privatliv
etc.
Syftet med denna uppsats har varit att analysera min undervisning främst utifrån min
kompetensjournal. Kursplanens mål samt de kunskapskvalitéer som bland annat finns i
styrdokumenten (Lpf 94) har funnits med i bakgrunden såväl vid analysen som vid
planerandet och genomförandet av undervisningen.
Huvudfrågeställningen har varit att utvärdera om kompetensjournal är ett bra verktyg för att
utveckla sig själv som lärare. Vidare har jag försökt att med kompetensjournalen som verktyg
synliggöra mina starka och svaga sidor och min utveckling som lärare.

Bakgrund
Aktionsforskning och aktionslärande
Detta arbete kan sägas höra hemma inom aktionsforskningen, eller mer riktigt aktionslärande.
Aktionslärande och aktionsforskning är två förhållandevis nya begrepp i skol-
utbildningssammanhang. Dock är det inga nya begrepp totalt sett, enligt Mattson (2001) kan
de vetenskapsteoretiska rötterna spåras till Aristoteles och hans syn på praxis. Mer allmänt
accepterat blev aktionsforskningen när socialpsykologen Kurt Lewin introducerat det i en
uppsats från 1946 med titeln ”Action Research on Minority Problems”.
I Sveriges Nationalencyklopedi beskriver Swedner (1989) aktionsforskning på detta sätt:
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    ”Forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar
      till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett
     företag, en skola, ett bostadsområde) och analyserar effekten av dem. Det specifika
     för aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som igångsätter och
     verkställer en  aktion (åtgärd) och den som analyserar förändringsprocessen och
     dess effekter.”
Swedner konstaterar vidare att en omdiskuterad fråga är huruvida eget engagemang i
planerings- och genomförandearbetet leder till att forskaren förlorar sin förmåga eller vilja att
objektivt beskriva och värdera förändringsprocessen och dess effekter. Många är av detta skäl
kritiska mot aktionsforskning, medan andra menar att en aktionsforskare i planerings- och
genomförandearbetet skärper sin blick för vad som händer inom projektet och lättare finner
relevant information.
Wallén (1996) anser att aktionsforskning gäller processer eller företeelser som inte skulle
komma till stånd utan att forskarna påverkar eller startar ett skeende (en aktion). Han menar
att aktionsforskning inte är en kombination av först forskning och sedan tillämpning, utan
själva genomförandet är ett sätt att bedriva undersökningen och används både för
datainsamling och testning (utvärdering).
Enligt Lorentz (2004) kan man urskilja två olika huvudinriktningar inom svensk
aktionsforskning. Den ena inriktningen kallas för självförvaltande forskning (Mattson, 2001)
och den innebär en praktikerforskning under handledning av forskare där praktiker forskar i
sin egen praktik på sina egna villkor. Den andra inriktningen kallas för antingen
Deltagarorienterad forskning eller Praxisorienterad forskning och den innebär en
arbetsmodell där ett samarbete mellan forskare är grundläggande för att kunna hitta lösningar
på undersökta problem.
Denna uppsats hör mer hemma i den självförvaltande forskningen, denna inriktning har av
olika skäl sin starkaste förankring i den anglosaxiska världen, där den kallas för ”Practitioner
research” (Lorentz, 2004). Definitionen är inte helt lätt men McNiff (2002) anser i Action
Research: principles and practice att:
    ”Because action research is done by you, the practitioner, it is often referred to as
      practitioner research, or a similar name such as practitioner-led or practitioner-
     based research. It is a form of research which can be undertaken by people in any
     context, regardless of their status or position. It involves you thinking carefully about
    what you are doing, so it can also be called a kind of self-reflective practice.”
Elliot (1991) skriver i sin bok Action research for educational change att målsättningen för
arbetet med “teachers as researchers” är att förstå att:
    ”The fundamental aim of action research (dvs. Practitioner research, min anm) is to
      improve practice rather than to produce knowledge. The production and utilization
     of knowledge is subordinate to and conditioned by, this fundamental aim”.
Det handlar alltså om praktiker som själva bedriver forskning, sitt eget sökande efter ökad
kunskap för att på det sättet förbättra sin egen praktik/praxis. Begreppet forskning och
forskningsresultat har ej de traditionella akademiska betydelserna av att ny kunskap måste
produceras för ”kunskapssamhället i stort”, utan en kunskap som oftast är ny för lärare, skolan
och dess organisation.
Det är mer som förenar än skiljer aktionsforskning mot aktionslärande, båda inriktningarna
kan definieras som en kontinuerlig lärande och reflektionsprocess där intentionen är att uträtta
någonting. Den blir ett hjälpmedel att ta tag i sin omgivning i avsikt att förändra den till det
bättre. Det som skiljer de båda begreppen åt är att aktionsforskning kan upplevas som lite
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”tyngre”, då det är forskare (akademiska) inblandade. På detta sätt kan
”aktionsforskningsbegreppet riskera att förskjuta uppmärksamheten från lärarnas praxis och
skolutvecklingen” (Tiller, 1999) till en diskussion om undersökningsresultatets giltighet och
tillförlitlighet ur ett akademiskt perspektiv. Valet av begreppet aktionslärande har, utifrån ett
akademiskt perspektiv, en mer opretentiös klang (Söderström, 2002).  Aktionslärande är ju
ingen fundamentalt nytt. Varje duktig lärare och god skola har inslag av denna typ av lärande.
Det som kan skilja sig åt är kanske djupet att ägna sig åt lärandeproblematiken.
Om reflektion
Att reflektera innebär i filosofisk mening att man böjer sina tankar tillbaka till det egna jaget
(re-flektion, dvs. åter-böjning) och gör sig själv och sina aktiviteter till objekt för tänkande.
(Bengtsson, 1993). Reflektion är på detta sätt mer avgränsad än t.ex. fundering eller
eftertanke, som i och för sig kan röra det egna jaget men oftast rör saker utanför detta. För
t.ex. lärare kan detta vara undervisningsmetoder, ämnesinnehåll, läromedel och elevrelationer
etc. Genom att både fundera och reflektera över sin vardag i skolan kan man beskriva saker
och ting så fullständigt som möjligt. Det är naturligtvis en omöjlighet att fullständigt
analysera den komplexa miljön som skolan faktiskt är.
Det finns olika inriktningar hos reflektionen, (van Manen,1977) tar upp några av dessa
inriktningar:

• Ett inrotat vardagstänkande - ett slags ”common sense”. Det kan t.ex. vara att man i
stunden reflekterar över hur en elevs uppmärksamhet skall fångas, hur en fråga ska
formuleras. Lyckas vi som lärare att få eleverna koncentrerade, svara på frågan, får vi
bekräftelse som lärare. Däremot vet vi inte om våra insatser leder till ett lärande hos
eleverna. (Alexanderson, 1994).

• Reflektera över vilket innehåll den enskilde eleven skall tillgodogöra sig. Vad är det
eleven skall kunna, vilken attityd skall eleven utveckla eller vilken färdighet skall
eleven behärska? Hur skall undervisningen organiseras - vilka arbetssätt och
arbetsformer är t.ex. mest ändamålsenliga för att den enskilde eleven ska utvecklas?
Problemet här är att som lärare se, eller snarare inse, att bli medveten om att det som
sker inte nödvändigtvis är det bästa möjliga. Om jag t.ex. anser att det stoff och den
metod som jag använder är det enda rätta, kan jag mest troligt inte se några andra
möjligheter. Utgår jag ifrån att elever uppfattar innehållet i undervisningen på i stort
sett samma sätt, kommer jag knappast ta utgångspunkt i hur den enskilde eleven
förstår ett innehåll när undervisningen genomförs.

• Ett tredje sätt att reflektera över undervisning är att uppmärksamma principerna för sitt
handlande. Detta syftar till att tydliggöra de regler och normer, som vi ofta följer och
som styr tänkandet och handlandet. Det kan gå till på det viset att man tillsammans
med andra lärare problematiserar och reflekterar egna antaganden och värderingar om
undervisning i allmänhet. Hur kommer det sig att vi organiserar undervisningen som
vi gör? Varför väljer vi ut det stoff vi gör? Vilka antaganden bygger det på? Vad är det
som gör att vi uppfattar att undervisning leder till ett lärande hos eleven? Det handlar
även om att man funderar på sitt uppdrag som lärare. Vilka värderingar har just jag i
förhållande till utbildningspolitiska intentioner?

• Slutligen kan man tala om metareflektion , att reflektera över den egna reflektionen.
Vad är det jag reflekterar över och varför reflekterar jag över just detta? Hur
reflekterar jag egentligen? Hur man reflekterar har t.ex. att göra med om man
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reflekterar mer djupgående, om egna antaganden ifrågasätts eller om helhet och
samband uppmärksammas framför delar och isolerade företeelser.

Utvärdering i skolan
Vi lever ju i en ständigt föränderlig värld, där skolan helst ska vara i frontlinjen för att
förbereda eleverna på ”livet utanför”. För att skolan ska hänga med och helst leda denna
utveckling gäller det att ständigt utvärdera verksamheten. Denna utvärdering har ofta skett
med hjälp av standardiserade utvärderingsformulär och via utifrån kommande experter.
Återkopplingen till den enskilda skolan eller till de lärare som besvarat utvärderingsfrågorna,
har vanligtvis kommit alltför sent för att kunna omsättas, eller helt uteblivit (Brusling och
Strömqvist (red.), 1996). Detta är inte särskilt bra med tanke på att läroplanernas minskade
detaljreglering och decentraliseringen med ökat kommunalt ansvar för skolan ställer krav på
en effektiv styrning. Denna utveckling rimmar dåligt med målsättningen att utvärdering skall
bidra till att utveckla lärarens pedagogiska förmåga och till att skapa handlingsberedskap för
att kunna bemästra kommande förändringar.
Lärarens inflytande över utvärderingen har blivit marginell. Det finns flera exempel på hur
den centrala målstyrningen ifrågasätts. I olika texter, t.ex. i Läroplanskommitténs betänkande
Skola för bildning och i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, framträder en tilltro till
att lärarna själva genom egna ställningstaganden förmår utveckla skolan. Som motsats till det
traditionella sättet att tänka om utvärdering behandlar denna uppsats en modell där lärarens
eget lärande utgör det mest centrala inslaget - reflekterad utvärdering.

Denna ansats - reflekterad utvärdering - utgår ifrån tre utgångspunkter (Brusling et al):
1. Varje undervisningssituation är unik, de kunskaper som utvecklas via utvärdering är i

allmänhet bundna till en bestämd situation i ett specifikt sammanhang. I utvärderingen
tar man således utgångspunkt i egna kunskaper och erfarenheter, analyserar och
värderar olika alternativ och väljer det som säkrast leder till att elever lär och
utvecklas. Läraren måste dessutom själv ta ansvar för att bejaka och bearbeta sina
egna upplevelser av att något behöver förändras, förnyas eller fördjupas. Det egna
kunskapsintresset blir då föremål för reflektion.

2. Själva motorn i skolan utveckling utgörs av lärarens eget lärande. Med detta avses här
förmågan att utveckla insikter så att man bättre förstår både sig själv och sin omvärld,
vilket förutsätter ett aktivt och medvetet handlande. Varje lärare med självinsikt inser
att hon eller han alltid kommer att behöva nya kunskaper och erfarenheter för att
kunna utveckla undervisningen, men också för att själv utvecklas. Eftersom det är
först när vi reflekterar över våra egna erfarenheter och omprövar våra handlingar som
lärandet sker, kan reflekterad utvärdering ge den enskilde läraren motivation och
förmåga att förnya sig. För läraren blir lärandet både ett eget kunskapsområde, som
handlar om hur man lär andra att lära, och en professionell process för att man själv
som lärare skall utvecklas i yrket.

3. Den utgör inget ”facit” utan endast mer eller mindre trovärdiga beskrivningar av
undervisningen såsom lärarna upplever den. Däremot kan hållbarheten i olika
tolkningar kritiskt prövas. Utvärdering blir framgångsrik först när den enskilde läraren
gör sin skolverklighet begriplig, hanterbar och påverkbar.
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För att detta skall kunna ske behöver förmågan att reflektera utvecklas. När
utvärdering utgår från lärarens egna frågor blir reflektionen den inre drivkraften.

Som sagt kan alltså inte reflektionen över den egna undervisningen komma fram till
”sanningen” utan är mer av en analyserande process. Tanken är att man rör sig fram och
tillbaka mellan olika perspektiv och tänkbara förklaringsmodeller. Enligt Schön kännetecknas
den gode praktikern av att hon kan omformulera praktiska problem så att olika lösningar blir
synliga (Schön, (red), 1990)
Att skapa teori av den egna undervisningen
När man på detta sätt reflekterar över sin undervisning och på ett mer systematiskt sätt låter
kunskaper, erfarenheter och värderingar fortlöpande integreras, skapas en personlig
föreställningsram kring undervisningen. Dessa erfarenheter och antaganden om undervisning
omnämns vanligtvis som handlingsteori, praxisteori eller praktisk teori och fungerar som en
bakgrund, mot vilka våra handlingar sker. Men frågan är om man kan utveckla sin praktik
utan vetenskapligt grundade teoretiska kunskaper? Troligtvis ger varken en förenklad praktisk
teori eller en allt för abstrakt vetenskaplig teori någon ökad förståelse av det direkta
yrkesutövandet. Reflektionen är kanske något som kan skilja den som undervisar som
autodidakt eller som professionell. Men det är kanske naivt att påstå att ökad reflektion per
automatik leder till att den egna undervisningen påverkas. Reflektionen förutsätter också
ambitionen att vilja utveckla undervisningen.
Dahlgren (1995) anser att om läraren saknar en utvecklad handlingsteori för undervisning,
kan hon varken förstå eller förklara olika skeenden. Än mindre kan hon förutsäga vad som
skulle kunna ske under specifika betingelser. Handal och Lauvås (1992) menar, att varje
lärare har en outtalad praktisk teori om undervisning, som är subjektivt avgörande för hur
undervisningen sedan planeras och genomförs. När läraren får insikt om sin praktiska teori
och på ett medvetet sätt kan utveckla den blir hon kompetent. I den praktiska teorin återfinns,
enligt Handal och Lauvås, utöver personliga erfarenheter, en kunskaps- och erfarenhetsnivå
som rör överförda kunskaper, erfarenheter och strukturer gällande planering och reflektion,
principer för stoffurval och arbetssätt, samt en värderingsnivå som rör etiska överväganden i
lärararbetet.  Alltså kan kunskaper, erhållna via reflekterad utvärdering , bidra till ökad
medvetenhet om den egna praktiska teorin.

Forskning om lärares arbete

En som har forskat en del i ovanstående är Ingrid Carlgren, Professor vid Lärarhögskolan i
Stockholm (2005). Hon forskar om lärares lärande i arbetet och om hur skolan fungerar som
arbetsplats, hon hävdar att det behövs mer av närstudier av skolan, och i relation till de
uppgifter som finns i det pedagogiska arbetet. Hon menar att forskningen om skolan länge
formades av den centralstyrning som har präglat skolväsendet och i alltför hög grad har utgått
från vad skolan borde vara. Och därför har den handlat om att ”skolan inte har varit som den
borde”.
Hon menar att om verkligheten inte har svarat mot läroplanernas ideal, har problemet inte
uppfattats vara brist på kunskaper utan snarare att lärarna och verkligheten inte stämmer med
kartan och därför måste göras om. Men en forskning om hur skolan faktiskt fungerar har
genom åren haft en förvånansvärt blygsam omfattning.
På lärarhögskolorna har det också av tradition varit så att de forskare som finns där inte har
varit intresserade av lärarutbildning. Utbildning och forskning har länge varit som skilda
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världar. Forskningen har alltför ensidigt knutits till utbildningspolitiska och
centraladministrativa perspektiv och frågor, medan yrkesfrågorna försvunnit från den
pedagogiska forskningen.
Inom stora verksamhetsområden i samhället som vård och teknik, har man en
sammankopplad helhet mellan verksamhet, utbildning och forskning. I vården finns
exempelvis den så kallade kliniska forskningen som läkare bedriver kring sitt
behandlingsarbete. Den kliniska forskningen är knuten till de yrkesverksamma, parallellt med
den medicinska och fysiologiska forskningen som är akademisk. Det faktum att vårdarbete
och forskning på det här viset alltid har legat nära varandra har bidragit till att forskningen har
påverkats av praktikens behov, och forskningsresultat har kommit till nytta i vården. Men
denna helhet saknas för skolan, trots att också den är ett av samhällets största
verksamhetsområden.

Lärarutbildningen är inte inbyggd i en kunskapsutveckling som hänger ihop med forskningen,
eller med skolans utveckling, menar Carlgren. Teknik och medicin har haft egna fakulteter
och forskningsråd. Men ämnet pedagogik hör oftast till universitetens samhällsvetenskapliga
fakulteter och har sällan någon nära koppling till lärarutbildningen. Den pedagogiska
forskningen har oftast handlat om andra saker än just lärarnas arbete.
Ingrid Carlgren tycker att när det gäller att lära av sitt arbete, borde lärarna få chansen att bli
lite mer som läkarna.

Carlgren menar också att lärarna förväntas stå på egna ben och själva utveckla de lösningar
som behövs, istället för att genomföra lösningar som utvecklats centralt. De rätta lösningarnas
tid är över. De centrala mål som regering och riksdag har satt upp är långt ifrån självklara.
Lärarna måste tolka dem, men för att kunna göra det krävs att de har expertkunskaper och att
det finns en inifrånstyrd kunskapsutveckling i en helt annan omfattning än tidigare.
Det som kännetecknar en expert är inte att man kan använda teorier för att utveckla lösningar.
Det handlar istället om att man bildligt talat kan ta på sig särskilda glasögon och med dem i
sitt arbete kan se saker, som man både kan namnge, sätta i ett sammanhang och förändra.

Först under 1990-talet kom till Sverige en rörelse åt det andra hållet, med nya tankar om en
reflekterande praktiker, som behöver forskningsverktyg för att åstadkomma en mer praktisk
yrkesteori. Det var en ”reflektionsvåg” som utomlands kom redan tio år tidigare. En
startpunkt var forskaren Donald Schöns (1983) bok ”Den reflekterande praktikern”, som
enligt Ingrid Carlgren är en ”kultbok” och den mest citerade inom området. Den
sammanfattade och tydliggjorde kritiken mot den tidigare dominerande idén, som gick ut på
att resultat från forskning omvandlas till verklighet av praktiker genom fortbildning. Kunskap
om lärande var någonting som producerades på universiteten och sen gällde det bara att
distribuera den.

Den fråga som man började ställa sig inom lärarforskningen var: ”Hur kommer det sig att
lärare inte använder den kunskap som vi har levererat till dem?”. Tidigare hade många
forskare talat om att det var ett problem att lärarna var särskilt ”förändringsobenägna”. Men
nu uppstod en diskussion om hur man lär sig att bli bättre i sitt yrke. Schön och de många som
kom att inspireras av honom hävdade att det som först och främst behövdes var de
yrkesverksammas egna reflektioner i sin yrkespraktik, snarare än utomståendes reflektioner
om denna praktik.
När saker och ting fungerar behöver du inte reflektera särskilt mycket. Men när det inte
fungerar behövs lärandet och då krävs reflektion som en del i ditt handlande. Och då kan du
också testa olika teorier. Det uppstår ett samspel mellan praktiken och forskningen.
Den här forskningsinriktningen kallades internationellt för ”lärare tänker” (teacher thinking)
och var en återupptäckt av att lärarna faktiskt tänker och att deras tänkande var viktigt för vad
de gjorde.
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Aktionsforskningens cykler
Aktionsforskning sker i cykler. För att lära sig så mycket som möjligt från något praktiskt
moment, upprepas de olika faserna, planering, aktion, observation och reflektion successivt,
ibland flera gånger (se bilden nedan) (Carr & Kemmis, 1986). Varje genomgången cykel ger
ny kunskap med fler och bättre frågor förhoppningsvis, som sedan kan användas i
efterföljande cykler. Detta är ett av kännetecknandena av aktionsforskning, att lärandet aldrig
tar slut, nya upptäckter leder till fler undersökningar.    

Figur 1 Den cykliska naturen hos aktionsforskning

Lärandetrappan
Enligt Tiller (1999) kan man analytiskt urskilja fyra huvudstadier i erfarenhetsbaserat lärande.
Man kan tänka sig dessa stadier som en trappa enligt nedanstående figur. På första steget
pratar man lite löst om det vi erfar, på det andra ordnar vi våra personliga erfarenheter i ord
och begrepp, för att på det tredje steget koppla till andras ordnande erfarenheter. När vi
befinner oss på det översta trappsteget, knyter vi ihop de sammankopplade erfarenheterna
med relevant teori inom området.

Planera

Aktion

Observera

Reflektion

Reviderad
plan

Aktion

Observera

Reflektion

Cykel 1 Cykel 2

Cykel 3
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Figur 2 Tillers erfarenhetstrappa

Att skriva kompetensjournal
Kompetensjournal som metod används som tidigare förklarats för att klargöra för en själv hur
man upplevt saker och ting som undervisningsmetoder, hur elevers arbete genomförs och kan
utvärderas men också för att registrera sin yrkesutveckling etc.
Enligt Posner (1989), som har funderat på hur man bäst skriver dylika journaler, ska man
tänka efter vad man gjort eller iakttagit och bearbeta sina erfarenheter medan de är färska för
att på bästa sätt ha en chans att utveckla sig själv. Han rekommenderar ett strukturerat sätt att
föra journal som innehåller följande fyra huvudpunkter:

1. Datum för försöket eller händelsen
Viktigt att man bara antecknar dagens händelser. Om man sparar iakttagelser för flera
dagar och antecknar dem i klump, riskerar man att glömma viktiga fakta.

2. Händelsesekvens
Man gör en lista som mycket kort beskriver vad som hänt. På det viset får man en
överblick som kan vara bra att ha när man närmare börjar granska vad som hänt. Här
skriver man punktvis både viktiga och oviktiga händelser. Det kan vara svårt att i
förväg se vad som kan vara centralt för kommande reflektioner.

3. Val av en eller två centrala episoder
Med episod menas här något som är avslutat i sig men ändå en del av helheten.
Episoden kan vara betydelsefull, därför att den är besvärande, intressant, tveksam eller
bekräftande.
När man valt en episod, ska man omedelbart beskriva den i detalj, försöka så gott det
går att återge den i text, notera vad man minns av hur det kändes, reaktionerna från
eleverna, handledaren etc. Denna beskrivning ger viktigt underlag för nästa fas i
bearbetningen.

Spontana samtal/anteckningar om
erfarenheterna

Erfarenheterna ordnas

Erfarenheterna kopplas ihop

Erfarenheterna knyts till teori
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4. Analys av episoden
Analysen skall innehålla besked om varför man anser att episoden är viktig och hur
man tolkar den. Man ska här också försöka se vad man vunnit med det man
genomfört, vilka problem som uppstått och vilka tankar man har om hur man kan följa
upp det som hänt. Det sista är det viktigaste enligt Posner. Det inträffade kanske
bekräftar vad man redan anser eller vet, men det kan också ställa ens perspektiv på
undervisning, elever och en själv under debatt. En del erfarenheter kanske ställer fler
frågor än vad man kan besvara för stunden.

Metod

Mina upplevelser under VFU:n har jag utvärderat löpande som i text kan uttryckas enligt
följande:

Allmänna idéer på lektionsstoff  �  Planering �  Aktion �
Reflektion/Betraktande/Omplanering �  Utvärdering �
Reviderad planering �  Nytt agerande �
Reflektion/Betraktande/Omplanering �  Ny utvärdering, osv
(”Action Research”, Mills, 2003)

Mer praktiskt har detta inneburit att jag:

1. Har gjort en långtidsplanering på ca nio lektioner inom genetik/evolution. Jag har följt
lärobokens (Henriksson, 1996) upplägg ganska relativt väl, dvs. ordningsföljden när
man tar upp olika begrepp. Mitt mål har varit att ha så varierade och roliga lektioner
som möjligt.

2. Har skrivit en ganska detaljerad lektionsplanering inför varje lektion. Dessa
planeringar har dock varierat i detaljrikedom, allt från riktiga talmanus till enbart
några stödord.

3. Genomförande av lektionen.
4. Så snabbt som möjligt efter lektionen har jag skrivit i min kompetensjournal om mina

reflektioner.
5. Samtidigt som jag gjort detta skrivande har jag utvärderat vad jag skrivit och gett mig

själv förslag på alternativa lösningar på sådant som inte känts bra.
6. På detta sätt har en reviderad lektionsplanering skapats.
7. Denna planering har lett till ett nytt agerande, dock samma lektion, fast för en annan

klass.
8. Samma som steg 4.
9. Oftast har denna andra lektion känts bättre, detta har jag skrivit om. Men eventuella

behov av förändringar i lektionsplaneringen har dock ändå kvarstått som jag skrivit
om. Ibland har också första lektionen känts bra men i andra lektionen har mottagandet
varit annorlunda, detta har jag naturligtvis också skrivit om.

Har under VFU:n stoppat det skriftliga arbetet vid pkt 9 ovan. Tanken är att följa upp detta
cykliska förbättringsarbete när jag sedan blir yrkesarbetande lärare. För att på detta sätt hela
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tiden utveckla mina lektionsplaneringar för att nya vinklingar och exempel ska kunna  komma
med.
Första stora steget är alltså planeringen av lektioner för att sedan skriva ner tankar om dessa i
min kompetensjournal.
I det andra steget har jag läst min kompetensjournal om och om igen för att kunna strukturera
och kategorisera återkommande känslor och erfarenheter. Det finns en mängd olika riktlinjer
som kan hjälpa en att organisera sina fakta vid en mer kvalitativ forskning. Ett av dessa
system benämns med ”tankeenheter” (Loflan & Lofland, 1984). Det handlar helt enkelt om att
fastställa en grupp kategorier/rubriker utifrån just den typ av fakta som man samlat in. I mitt
specifika fall kan det handla om att rubricera händelser i klassrummet som ”vara kompis vs.
ledare”, ”Kunnig”, ”Erfarenhet” etc. På så sätt har jag satt ord på känslan och kan
förhoppningsvis se hur många gånger en händelse med liknande innebörd har skett under
mina lektioner. Utifrån detta går det att räkna hur många gånger en viss ”känsla” uppträder
under mina lektioner, därigenom får jag en uppfattning om vad som är mer eller mindre
viktigt för mig i min utveckling. Följande rubriker har jag kommit fram till:
Rubricering Betydelse
”Kompis vs. Ledare” Att man känner en kluvenhet över att vara

den som bestämmer och ansvarar över
lektionens fortskridande och resultat.

”Kunnande” Att vilja visa att man kan mycket för att få
respekt från eleverna och bevisa för sig själv
att man kan.

”Metodik” Hur man praktiskt tänker om och genomför
sin undervisning, vilka metoder man
använder sig av.

”Erfarenhet” Det man har med sig sedan tidigare som kan
hjälpa till i undervisningstillfället. Eller
bristen av det som man inser i en sorts
”efterklokhet” efter lektionen.

”Organisera” Att praktiskt organisera klassrummet så att
lektionen flyter på bästa sätt, handlar mycket
om logistik också.

”Öppen” Rubricering på sådant som jag inte tänkt på
eller inte kan rubricera till något bestämt.

En förebild i detta utvecklingsarbete är de egenskaper som en lärare bör besitta för att kunna
kalla sig professionell enligt Nilsson (1999):

• Ha koll på praktiska saker som ordning och reda i klassrummet, skicklig organisatör,
variera undervisningen, bra metodiskt handlag.

• Ämneskunskaper, väl förberedd, väljer olika läromedel med omsorg, olika källor,
distans till ämnet, kunskap om varje elevs kunskapsnivå, intressen etc.

• Socialkompetens, tydlig, bestämd, rättvis, känner sina elever väl när det gäller
mognad, kunskapsnivå, intressen och social situation, alltid beredd att samtala och
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lyssna på olika enskilda elever. På ett lyhört sätt kunna avläsa och förstå
stämningslägen och spänningar inom klassen. Konflikter av olika slag tas upp och
diskuteras offentligt i klassen. Goda kontakter med föräldrar. Samarbetsförmåga med
kolleger, flexibel och lyhörd.

Urval
Jag har varit på en gymnasieskola där jag undervisat för två samhällsvetarklasser som går
tredje och sista året på sin utbildning. Inriktningen på utbildningen har varit media respektive
ekonomi. Åldern på eleverna har varit mellan 17-18 år. Skolan har ca 1 000 elever och är
estetiskt inriktad, men även mer yrkesförberedande utbildningar som fordon finns etc. Den
estetiska inriktningen har varit tydlig, med mycket konstnärliga alster och musikuppträdanden
i centralhallen under skoltid.
Jag har blivit placerad på denna skola och blivit tilldelad ovanstående klasser av Umeå
Universitet.

Forskningsetik
För att undvika påverkan på klasserna i någon riktning, har jag valt att inte tala om för
eleverna att jag skriver daganteckningar om mina upplevelser i klassrummet. Risken hade
annars varit att de kanske skulle ha varit överdrivet skötsamma eller tvärtom provocerat fram
situationer. Handledaren har dock vetat om vad jag gjort. Eleverna har i detta fall enbart
utgjort en kontext som jag befunnit mig i, ingen av eleverna blir utlämnade. I detta fall är det
jag som helt och hållet är studieobjektet och alla utlämnade tankar och reflektioner i denna
uppsats har känts OK.

Resultat

Allmänna riktlinjer och idéer vid valet av lektionsstoff
Vid planeringen av lektionerna har jag haft några riktlinjer som jag hållit mig till, dels är det
personliga uppfattningar men också givetvis värderingar och mål från Lpf 94 samt kursmålen
för Naturkunskap B.

Följande målsättningar har påverkat mig mest i lektionsplaneringen:

• Lektionerna ska vara roliga och intressanta. Försöker skapa denna stämning genom att
ha en varierad undervisning med inspirerande OH-bilder, laborationer, övningar,
diskussioner, film, datorn som inlärningsverktyg (Internet) etc.

• Att eleven kan använda sina kunskaper som redskap för att (Lpf 94);
- formulera och pröva antaganden och lösa problem
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
- lösa praktiska problem och arbetsuppgifter,
- tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas,
- utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt
  eget lärande,
- utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
- ett mer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka och
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- öka sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl
               empirisk kunskap och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska
               överväganden.

• Eleven skall (kursmål Naturkunskap B):
- kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt
  kunna rapportera muntligt och skriftligt
- ha kunskap om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden
- ha kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället

            - ha kunskaper i genetik och modern genteknik samt kunna diskutera
              tillämpningar ur etisk synvinkel.

Undervisningens innehåll och val av metoder
Efter att ha presenterat vilka målsättningar som drivit mig i lektionsplaneringen skapar detta
givetvis hög förväntning på lektionsinnehållet. Jag har valt att presentera en sammanfattning
av nio stycken lektioner med tillhörande utdrag från min kompetensjournal i bilaga 1.

Reflektioner från lektionspassen
Under nedanstående rubriker kommer jag att presentera citat från min kompetensjournal som
jag tycker belyser olika viktiga situationer. Det är situationer där jag, enligt min mening,
agerat mindre bra eller bra. Med förslag på hur jag kan förbättra mig i de flesta fall.
Kompis vs. Ledar-situationer
En första reflektion som dyker upp är att jag verkar ha en ovilja till att dela in klassen i
grupper ” Vet inte om jag gjorde rätt som lät dem själva bestämma grupper, samtidigt kändes
det ”överambitiöst” att börja göra en gruppindelning för en sådan liten uppgift”.
Detta kan ha och göra med att klassen är relativt ny (håller dock inte riktigt, då jag även hade
denna klass förra VFU:n på 10 veckor), så jag vill inte styra och ställa på en gång. Som
person är jag nog också ganska försiktig när jag hamnar i en grupp med människor, jag tar
inte plats på en gång. Om jag däremot känner mig trygg i gruppen har jag inget problem att ta
plats.
Jag har valt att rubricera denna situation om gruppindelning för ”Kompis vs. Ledare”, KL.
Dvs. jag börjar lite försiktigt, vill hellre framträda som kompis än ledare. Jag ser flera
liknande situationer på detta i mina anteckningar.
”Min upplevelse är att det är svårt att ta plats när man kommer in i en grupp. Det känns som
om man stör diskussionen.”, detta beskriver min osäkerhet att gå in i en pågående
gruppdiskussion med 3-4 elever.

Bestämma om något ska redovisas muntligt eller ej. ” Kanske att jag skulle ha låtit grupperna
diskutera lite kortare tid och istället ta fram någon grupp/grupper som skulle ha fått redovisa
sitt resultat. Känns dock motigt att göra en sån grej, mest tror jag för att man själv vet att
sånt kan upplevas som jobbigt för vissa elever. Det kan uppstå pinsamma situationer.
Samtidigt kan det också öppna upp för diskussion lättare. Än att jag ska stå framme vid tavlan
och redovisa resultatet och dra ur det från eleverna.”   

Dessa situationer angående gruppindelning eller ej och osäkerhet på rollerna, vem ska göra
vad just nu?, finns åtminstone nämnt ett par gånger till i min kompetensjournal.
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Andra situationer som jag satt under denna rubrik är när jag tycker mig inte varit tillräckligt
tydlig med vad jag förväntar mig av eleverna. Ett exempel är en lektion där inte alla har gjort
en uppgift som jag sagt till om, ”Jag sa t ex att de skulle skriva en sammanfattning över Kiwi-
labben, de behövde dock inte lämna in denna. Det gjorde att många verkade se det som
onödigt att skriva något, ”allt står ju i instruktionen” menade de. Nästa gång ska jag nog
vara tydligare och säga att jag vill att de skriver en sammanfattning och lämnar in denna till
mig.”.         

Vid en lektion visar jag en film, då följande händer, ”Jag släckte ner i klassrummet och
ganska snart såg jag att vissa tog tillfället i akt att vila lite istället för att titta så mycket på
filmen. Det var dock inget jag kommenterade högt.” Detta behöver ju inte bara handla om en
fråga om ledarskap, det kan ju också vara på det viset att jag inte vill hamna i en konflikt,
eller upplevas som tråkig, men då är vi inne på kompisskap igen.
En direkt konkret känsla på det här med ledarskap var inför en 100 minuters lektion då jag
tänkte följande, ”Jag kände mig inte som en ledare när jag stod framme vid tavlan, utan
skulle helst vilja sätta mig i bänkraden och låta någon annan ta över det hela. Vet inte om
klassen kände detta, men för mig var det väldigt påtagligt.”
Mycket av mina reflektioner har hamnat under kategorin ”Kompis vs. Ledare”. Det är inte
självklart att vissa situationer ska vara just i denna kategori. Det kan lika gärna handla om en
rädsla för konflikter när det gäller att ta initiativet att dela in klassen i grupper. Eller om
didaktisk kunskap när jag inte klart och tydligt sagt vad jag förväntar mig att eleverna ska
göra. Anledningen till att dessa situationer hamnar under denna rubrik, är att min upplevelse
av dessa funderingar mitt i klassrummets alla händelser skapar en osäkerhet som gör att jag
inte känner mig som någon som leder lektionen i en bestämd riktning. Jag tolkar detta som en
brist i mitt ledarskap men det kan lika gärna bottna i något annat som jag behöver träna på.
Kunnande
När jag ibland ska förklara vissa saker upplever jag mig som för omständlig, ” Kan sedan
veckla in mig i ganska långa diskussioner. Mest för att visa att jag kan en del om området
tror jag. Borde istället ställa utmanande frågor, följdfrågor så att jag ”drar ut” mer kunskap
från eleverna.”. Tror att detta har dels att göra med erfarenhet men vid detta tillfälle tror jag
att det handlade om att jag ville visa att jag kan en hel del och att det handlar om att som
lärare att leverera de ”rätta” svaren.

”Kom en del svårare frågor som t ex om man inte i förväg kan ta reda på om ens blivande
barn ska få Down syndrom, genom att kolla upp spermier och ägg innan befruktning. Blev
osäker på det tekniska i det hela men sa istället att detta är typiskt för genetiken, att man
kommer in på svåra etiska avväganden hela tiden. Vad är rätt och fel? Hur långt ska vi gå?”
Får en fråga och ger ett ”politiker svar”, glida ifrån den egentliga frågan när man inte kan
svara. Istället svara något annat fast näraliggande.
Metodik
”…mer genomtänkt introduktion om ögonsjukdomen…” . Upplever mig ha för kort
introduktion till en uppgift, eleverna får inte tillräckligt med bakgrundsinformation för att ha
en chans att förstå det väsentliga.
Att få igång diskussioner är något som jag upplevt som svårt under VFU:n, ett exempel ur
kompetensjournalen, ” Hur som helst, jag börjar med att nämna om ett annat liknande projekt
på Island där ett privat företag har fått tillgång till islänningars blodprov, läkarjournaler,
historia (släktforskning) etc. Allt för att kunna lösa gåtan till många sjukdomar som astma,
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diabetes, psoriasis, MS etc. Några direkta reaktioner på det jag just sagt får jag inte. I
efterhand undrar jag om jag är för dålig på att ställa upp frågeställningar som uppmanar till
diskussion”.
” Jag väljer också att ta upp begreppet ”Biopiracy”, hur läkemedelsföretag,
livsmedelsföretag etc åker till regnskogar och tar patent på allt från nya
läkemedelssubstanser till kakaobönor som har en specifik chokladsmak. Grejen är att
urinvånarna inte får någon ekonomisk vinning alls för den kunskap som de delger dessa
företag. Jag märker att detta är helt ny information för klassen och de verkar inte direkt veta
hur de ska hantera den etiska dimensionen av det hela. Något besviken över den bristande
diskussionen väljer jag att avsluta lektionen ca 5 min före avsatt tid.”
Dessa exempel från kompetensjournalen är spontant påkomna under lektionen, det är inget
jag planerat att ta upp. Med lite mer planering skulle jag kanske kunnat ha formulerat några
specifika frågeställningar på detta som eleverna kunde ha diskuterat i ”bikupor” eller i
helklass.
Erfarenhet
Under denna rubrik kommer det in saker som handlar om nervositeten inför en lång lektion på
100 minuter, hur vet man att materialet räcker? Hur håller man intresset uppe? Tänk om man
inte har något mer att säga när man är halvvägs i lektionen?
En annan sak är att hur mycket man än förklarar i början på lektionen hur saker och ting ska
göras, är det alltid många som inte lyssnat eller förstått. Märkte det bl. a på en datorledd
lektion, där jag hade en väldigt noggrann introduktion. Men ändå sedan fick gå runt och
hjälpa elever med det jag nyss gått igenom. Nästa lektion för den andra klassen hade jag en
betydligt kortare introduktion, för att sedan gå runt och hjälpa till, det fungerade mycket bättre
tyckte jag.
En annan typ av erfarenhet, är den att jag är van vid klassisk ”katederundervisning”. Det är
också denna typ av undervisning som ger mig personligen störst tillfredsställelse när jag haft
en klass, se följande citat efter en dylik lektion, ” Kände en stor tillfredsställelse efter
lektionen, kändes som om jag hade gjort ett arbete som de fick ta del av. Samtidigt är det ju
en viss nervositet innan en lektion där jag vet att jag ska prata hela tiden, skönt när det
släpper efter lektionens slut.”.

Men också en typ av erfarenhet då jag kommer in på områden under lektionerna, som jag
berört i mitt tidigare jobb så känner jag en trygghetskänsla av kunna berätta om något som jag
varit med om i praktiken. ” När jag pratade om sådant som angränsade till mitt tidigare jobb
lade jag märke till att jag blev mer lugn och avslappnad och tog in klassen på ett helt annat
sätt än vad jag upplevt tidigare i min undervisning”.

En likartad känsla uppstår också under några lektioner då jag gör en del utvikningar från min
skrivna lektionsplanering. Jag känner att detta styrker mig i min lärarroll, då det är så jag vill
kunna vara som lärare i framtiden. Dvs. inte behöva detaljplanera lektionerna särskilt mycket,
utan kanske ha några övningar/laborationer i bakfickan och sedan besitta en sådan bred
kunskap att man kan röra sig relativt fritt inom ämnet.
Det här med att ställa direkta frågor till klassen kan vara svårt ibland, ” Ett vanligt fel jag gör
när jag slänger ut en fråga, tror jag, är att jag inte väntar tillräckligt länge på ett svar. Utan
jag hinner svara själv först. Skulle nog tjäna på att vänta ut klassen lite längre så att den
”pinsamma” tystnaden till slut gör att någon känner sig manad att svara, alternativt att jag
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förberett fler likartade frågeställningar som kanske lättare ger napp.”. Här pratar jag både
om problemet samtidigt som jag ger förslag på lösning på det.
Två saker kommer jag särskilt ihåg som positiva minnen från VFU:n, det ena var följande
situation från kompetensjournalen, ” En sak som jag dock var väldigt nöjd med från lektionen
var att jag hittat en liten övning om naturligt urval som 4 st elever skulle göra. Jag hade
bestämt i förväg vilka jag skulle ta, bytte dock under lektionens gång ut en av killarna mot en
som såg väldigt trött ut. Redan innan starten av lektionen hade han lagt huvudet på bänken.
Men efter övningen satt han med rak rygg och vidöppna ögon, det såg verkligen ut som han
hade fått nytändning och på allvar lyssnade på vad jag sa. Kändes faktiskt väldigt bra och jag
berömde mig själv över detta.”  Är extra nöjd med detta eftersom jag har detaljplanerat en del
av mina lektioner så noga att jag redan innan funderat ut vilka elever jag ska välja, antagligen
för att jag vet att dessa är framåt och gärna ställer upp. Det tråkiga med detta är att jag nästan
upplevt lektionen på förhand, det blir inte mycket spontana inslag, som kan överraska både
mig och eleverna. Men att våga gå ifrån denna ursprungsplanering som jag gjorde här gav mig
en kick. Att jag dessutom uppmärksammade att eleven ifråga blev mycket ”vaknare”, är något
som tyder på att jag lärt mig observera klassen bättre än tidigare. Första VFU-perioden kunde
jag inte förstå hur jag både skulle hålla koll på det jag skulle gå igenom och samtidigt bedöma
och värdera hur väl eleverna hängde med.
En annan spontan händelse inträffade under ett grupparbete om livets utveckling, där jag ville
att alla grupper skulle lämna in en skriftlig redogörelse sista dagen. Det jag missat var att när
sista lektionen före inlämningen var så ville nästan alla sitta i en datasal för att skriva rent det
de skulle lämna in. Jag hade totalt missat att boka en datasal. Vi hittade dock en ledig, men
det var en klass som skulle ha den om tio minuter. Jag fick lätt panik av detta. Men jag
berättade för klassen om situationen, att de inte skulle kunna skriva rent allt de gjort idag men
om det fanns någon annan lösning som vi skulle kunna lösa detta på. En av eleverna tyckte då
att de skulle kunna sitta i smågrupper och redovisa för varandra hur långt man kommit i sitt
arbete. Vi gjorde detta i klassrummet. Jag gick runt och lyssnade för att sedan föreslå att den
grupp som hade kommit längst skulle få gå fram och redovisa vad de kommit fram till så här
långt. Jag bad då också att de andra grupperna som inte redovisade skulle vara mycket
uppmärksamma på att komplettera med information där de tyckte att det behövdes. Det blev
en väldigt bra lektion för oss alla, det märktes att eleverna var mer entusiastiska nu, kanske
för att de själva fått bestämma hur det hela skulle redovisas. För mig var det också en nyttig
lärdom att lektionerna inte behöver flyta på perfekt för att bli lyckade, lite spontana missöden
kan bara liva upp.
Organisera
Hur organiserar man en laboration för 30 elever, detta är ett citat från igångsättningen av den
första Kiwi-laborationen, ”Men när jag stod där i kaoset började jag undra om jag inte skulle
ha ”serverat” allt ändå.”. Jag funderade på olika sätt att lösa detta upplevda kaos, halvklass?,
dela upp klassrummet?, demonstrera laborationen istället etc. Jag bestämde mig slutligen för
att dela upp klassrummet i en särskild laborationsdel till nästa lektion, vilket faktiskt
fungerade förvånansvärt bra.
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Diskussion
Efter att ha läst en hel del om aktionsforskning och aktionslärande tycker jag att föregångaren
och giganten inom aktionsforskning, Schön (1982), har uttryckt sig på ett synnerligen bra sätt
angående detta område:

“När någon reflekterar-i-handling blir han en forskare i praktiken. Han är inte beroende av
de kategorier som hör till etablerade teorier och tekniker utan skapar en ny teori för det unika
fallet. Hans utforskning är inte begränsad av överväganden om olika medel som ska leda till
tidigare fastställda mål. Han skiljer inte mellan mål och medel utan definierar dem
ömsesidigt när han griper sig an den problematiska situationen. Han gör ingen skarp
åtskillnad mellan tänkande och handlande, han resonerar sig inte fram till ett beslut som han
senare översätter i handling. Eftersom hans experimenterande är en sorts handling, är dess
förverkligande inbyggt i hans utforskning. På detta sätt kan reflektioner-i-handling äga rum,
även i situationer som är osäkra eller unika, därför att de inte är begränsade av den tekniska
rationalitetens dikotomier.”

Att uppskatta reliabiliteten i denna undersökning skulle vara tämligen bortkastat. En
uppskattning av noggrannheten är omöjligt då detta handlar om mina subjektiva tankar i
specifika situationer. Men om man ändå diskuterar begreppet borde reliabiliteten i början av
min lärarkarriär vara ganska låg, dvs. man får olika resultat vid olika mätningar.
Förhoppningsviss utvecklas jag i mitt arbetssätt så att jag hanterar situationer i klassrummet
bättre och bättre. Ju mer rutinerad och skickligare jag blir i att undervisa borde också
reliabiliteten öka, dvs. sättet att undervisa och tackla olika situationer i klassrummet borde ske
på ungefär samma sätt, mätvärdet skulle därför bli ganska oförändrat.
Men en metod som jag skulle kunna ha provat för att öka pålitligheten i mitt resultat, förutom
att det skulle kunna ha pågått under en längre tid, är så kallad triangulering (Ely, 1993). Det
handlar om att kontrollera fakta genom att använda sig av olika insamlingsmetoder. Det kan t.
ex. vara att man kombinerar observationer med intervjuer.
Samtidigt har Ely (1993) upptäckt att triangulering kan utföras med fakta som insamlats med
samma metod men vid olika tidpunkter. Detta gäller exempelvis för observationsanteckningar
i fältloggar som skrivits med några månaders mellanrum. Dessutom kan triangulering baseras
på olika rapporter om samma händelse  skrivna av två eller flera forskare som studerat samma
fenomen. Enligt Ely (1993) är det inte heller varje logginskrivning som kräver ett sökande
efter triangulering. De menar att forskare bara söker triangulera, dubbelkontrollera
”…särskilda data av faktanatur”, och att de kontrollerar insikter, resultat, slutsatser och
presentationer med de människor de studerat och med sin stödgrupp av kollegor. I efterhand
så kanske intervjuer med eleverna om hur de uppfattat min undervisning skulle ha varit
intressant och tillfört en del.
Reflektioner och lärdomar till nästa gång jag undervisar
Jag tror att för en utomstående som läser denna uppsats kan den verka ganska självkritisk och
rent av negativ. Samtidigt har mitt syfte varit att skriva ner sådant som jag vill förbättra, då är
det inte så stor idé att ta upp sådant som jag tycker fungerar bra. Samtidigt vill jag ju vara
ärlig mot mig själv också och ta upp saker som jag inte tycker fungerar bra, både små och
stora saker. Jag skulle ju ha kunnat utmåla mig som Oscar Wilde lär ha sagt en gång, ”Ingen
är perfekt, själv är jag lite känslig för drag”, genom att bara ta upp småsaker som jag skulle
behöva förbättra. Men då hade hela detta arbete varit ganska bortkastat.
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Faktum är nog att jag har varit ganska negativ mitt under dagboksskrivandet, många stunder
har jag funderat på om detta verkligen är ett rätt yrke för mig. Men i och med att jag efter en
lektion oftast direkt har satt mig ner och börja skriva, har jag fått en nyttig distans till det
inträffade. Nilsson (1999) beskriver denna process väldigt träffande:

    ”När man så knackar in de första orden och meningarna tar man ett kliv ut ur sig
     själv, ut ur klassrummet och ut ur de erfarenheter som man vill försöka fånga. Detta
     kan beskrivas som ett byte från ett deltagande inifrånperspektiv till ett mera
    åskådande utifrånperspektiv. I samma ögonblick som detta steg tas ökar beredskapen
    att betrakta det man minns på ett något mera osentimentalt och objektivt sätt. Kanske
    skulle man också kunna säga att det handlar om att byta hållning en smula, från ett
    mycket subjektivt perspektiv till ett något mera objektivt.”
Jag upplever också att jag fått en bättre överblick över lektionen, man minns lättare förlopp,
strukturer och detaljer som ofta går förlorade när man försöker minnas utan att skriva. En
nackdel är väl att man varit ganska trött på att skriva, därför har detta upplevts som en extra
börda. Det har också tagit en hel del tid i anspråk. Men som yrkesverksam lärare tror jag att
jag kommer att göra kortare anteckningar om sådant som jag behöver tänka på.
För mig själv har det också blivit tydligare vilka saker jag behöver öva på i framtiden, det är
egentligen inga direkta nyheter för mig, men det är bra att få det konstaterat svart på vitt.
Något som också blir konkret i och med skrivandet är de små förbättringar som man faktiskt
gör i sin undervisning. Jag har t. ex märkt att min iakttagelseförmåga av eleverna har ökat
under några veckors VFU. Det har blivt lättare att läsa av sinnesstämningar på eleverna och
därmed har jag kunnat anpassa undervisningen efter det.

 Något som jag också har fått bekräftat för mig är att det inte är så farligt att vara ganska
bestämd mot eleverna ibland. Personligen har dessa tillfällen åsamkat mig mycket
funderingar, jag har känt mig som en tråkmåns etc. Men två händelser som jag skrev i efter
VFU:n i min dagbok bekräftade för mig själv att jag gjort de inträffade situationerna större än
nödvändigt. Utdrag från kompetensjournalen om dessa händelser:

• Har under VFU:n haft två lite mer ”prövande” diskussioner för mig. Det ena rörde en
”felaktig” rättning på ett prov enligt eleven. Samtalet slutade med att eleven gick med
slutkommentaren ”Ja, ja det är ju du som är lärare”. Kändes inte bra för att samtalet
kändes inte helt avslutat samt som jag var lite osäker själv på om jag hade varit för
snål med poängen.

Den andra diskussionen handlade om en elev som skulle vara bortrest under ordinarie
prov och därför undrade om det gick att göra tidigare. Efter lite mer frågor från mig
visade det sig att eleven skulle resa bort utomlands för att mamman fyllt år.
Ledigheten var dock inte beviljad från skolan. Jag sa då att det nog skulle vara svårt
men att jag skulle prata med min handledare om detta. Handledaren blev dock osäker,
det kändes som jag påverkade honom att inte bevilja elevens önskan. Dagen efter ville
jag meddela eleven beslutet enskilt. Jag motiverade att orsaken till att eleven inte fick
göra provet med att ledigheten inte var beviljad, och att det på det viset skulle skicka
konstiga signaler till henne, klassen och resten av skolan om vi skulle anpassa
undervisningen då så att eleven ändå skulle få göra provet. Det kändes som budskapet
gick fram, men eleven blev ganska sur. Åter i klassrummet  fortsatte jag lektionen, i
slutet av lektionen sa eleven till mig att den i alla fall skulle göra alla
instuderingsuppgifter och lämna in till handledaren. Jag kände mig taskig på något
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sätt men kände ändå att jag hade lättare att försvara mitt beslut än om eleven hade
fått göra provet.

Det lustiga med dessa två elever är att de ändå i slutet av min VFU och efter VFU:n
sagt till mig att de tror att jag kommer att bli en bra lärare. Den sistnämnda eleven
har ett par veckor efter min VFU hälsat när vi träffats på stan med ”Hej Pontus! Hur
är läget?” etc. Antagligen påverkade dessa samtal mig mer än vad det gjorde för dom.
Inte så konstigt kanske, med tanke på att det har levt i denna miljö nästan dagligen i
snart tre år. För mig är allt ganska nytt. Jag ser mig som ganska flexibel som person
och att saker och ting brukar lösa sig. Kanske att jag är  lite konflikträdd också. Detta
sammantaget har nog gjort att det känns ovant att hantera sådana här diskussioner
där jag utgör en ”broms. Men jag känner mig mer stärkt nu efter att ha observerat
hur det gått”.

En annan lärdom är att det inte är så farligt om lektionerna inte går som planerat, utan att det
kan bli riktigt bra, om inte bättre till och med. Speciellt om man lyssnar in klassen och hör
med dem hur man kan lösa saker och ting. Att dessutom våga släppa taget om lektionen och
låta eleverna prata inför klassen eller liknande har jag lärt mig att det fungerar väldigt bra. Det
märks att de lyssnar mer koncentrerat när en kamrat pratar, samtidigt är det ett bra tillfälle att
som lärare se hur eleverna arbetar.
Att värdera elevers prestationer
Genom att lektionerna har varit ganska varierade har jag märkt att vissa övningar passar vissa
elever lite bättre. En intressant erfarenhet var att de elever som påstod sig tycka att Nk var
svårt och tråkigt, uppskattade lektionen via Internet väldigt mycket. Jag fick direkta
kommentarer på det direkt efter lektionen samt på genomgången av provresultatet, då en del
påstod att de nästan enbart läst på via Internet. Uppgifterna som de löste under Internet-
lektionen var flertalet lösta på ett bra och genomtänkt sätt. Det var faktiskt väldigt kul och se
vad de skrivit, de är ganska svårt att veta vad som rör sig i deras huvuden under lektionerna,
många är riktiga ”poker face”.

Kul att se var också att det fanns enstaka elever som hade G och inte mycket mer på provet,
men som under muntliga redovisningar verkligen ”blommade” ut med bra fakta och väl
bearbetade PowerPoint-bilder. De visade vid dessa tillfällen också ett självförtroende som jag
tidigare inte sett i klassrummet.

Något som jag upplevde som svårt att bedöma var elevernas argumentation under lektionstid.
När jag försökte dra igång någon form av diskussion, var det oftast ganska trögt. Kanske var
det jag som ställde dåliga frågor. Men även efter en film som borde ha väckt mycket frågor,
om hur Indianstammar och andra urinvånare blev ”försöksobjekt” i en genetisk studie, var
diskussionsviljan låg. Jag förstår givetvis att det under en film är lätt att börja tänka på annat,
som kommande studentfester kanske…
Men detta är något som jag känner att jag kan behöva öva mer på.

Med tanke på ovanstående har det följaktligen varit lättare att bedöma och värdera vad
eleverna har presterat vad gäller de skriftliga inlämningsuppgifterna.

Under laborationen var det också intressant att se hur aktiviteten varierade mellan olika
elever. En del satt bara och tittade på när övriga gruppmedlemmar arbetade. En del behövde
rätt mycket handledning för att veta hur de skulle utföra vissa moment etc. Tycker att detta



19

var ett bra tillfälle att värdera elevernas olika arbetsinsatser, som dessutom resulterade i en
enklare laborationsrapport. Nästa gång kör jag nog dock halvklass, man känner sig ganska
otillräcklig i en klass på 30 personer vid praktiska moment som detta.

Jag har under min VFU insett att reflektion inte är enkelt och enhetligt. Jag har reflekterat på
olika sätt samtidigt. Ibland har jag reflekterat lite djupare och ibland lite ytligare. Jag har
förstått att det här är en färdighet som tar tid, koncentration och fordrar träning precis som
mycket annat. Det kräver också en hel del vilja och tålamod. Detta är ju ingenting som sker av
sig självt, utan det kräver ett planerande och en bestämd struktur. Jag tror också att man måste
ha en realistisk inställning till utvärderingens möjligheter.
Då min reflektion har haft sin utgångspunkt i den egna undervisningen, startar utvärderingen
med att tydliggöra förförståelsen av den egna undervisningen. Självklart väger erfarenheten
tungt i denna utvärdering, ju större erfarenhet desto rikare borde förförståelsen bli som i sin
tur gör att olika nyanser framträder tydligare. Som snart utexaminerad gymnasielärare borde
jag därför kunna se fram emot, om jag fortsätter med kompetensjournal (vilket jag hoppas),
fler aspekter och mer nyanserade utvärderingar när jag jobbat som lärare ett tag.
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                        Bilaga 1

Sammanfattning av lektionsplaneringar samt utdrag ur kompetensjournal
Lektioner omgång 1

Lektion 1a: Var en lektion (100 minuter) som jag och en annan lärarkandidat delade på, 45
minuter var samt en 10 min paus i mitten,. Första delen var en ren föreläsning med OH-bilder
och tavlan som hjälpmedel.
Min tanke var att det skulle bli tjatigt om jag körde andra delen av lektionen på samma sätt
(som dock var mycket bra och intressant). Därför valde jag att plocka ihop två
övningsuppgifter som eleverna skulle få diskutera i grupp. Den ena uppgiften gick ut på att
läsa ett vetenskapligt pressmeddelande om den ovanliga ögonsjukdomen Bothniadystrofi. Jag
visade på en artikel i lokaltidningen som dagen innan skrivit om en kvinna som hade denna
sjukdom. I den utdelade texten, som innehöll en del svåra ord, framgick att sjukdomen var
recessivt ärftlig, dvs. att man måste ha båda anlagen samt att föräldrarna inte ska vara
drabbade för att få sjukdomen. Med hjälp av denna information skulle de räkna ut hur stor
risken var att föräldrar med sjukdomsanlagen skulle få ett barn med sjukdomen. Andra
uppgiften handlade om att diskutera genteknik samt möjligheter att bota genetiska sjukdomar.
Klassen fick själv dela in sig i grupper och sedan börja diskutera.

Utdrag från Kompetensjournal:
Vet inte om jag gjorde rätt som lät dem själva bestämma grupper, samtidigt kändes det
”överambitiöst” att börja göra en gruppindelning för en sådan liten uppgift. Jag gick runt i
grupperna och lyssnade på vad som sades. Min upplevelse är att det är svårt att ta plats när
man kommer in i en grupp. Det känns som om man stör diskussionen. Jag skulle vilja komma
in i gruppen fråga om namn på dem jag inte kan och sedan hels sonika fråga hur det går.
Men istället ställer jag mig bredvid gruppen och lyssnar ett tag, ställer någon fråga om inte
någon av eleverna hinner ställa en fråga först. Kan sedan veckla in mig i ganska långa
diskussioner. Mest för att visa att jag kan en del om området tror jag. Borde istället ställa
utmanande frågor, följdfrågor så att jag ”drar ut” mer kunskap från eleverna.

Diskussionerna i grupperna flöt dock på bra, pågick i ca 20 minuter för att sedan ta en
gemensam diskussion i hela klassen. Kom en del svårare frågor som t ex om man inte i förväg
kan ta reda på om ens blivande barn ska få Down syndrom, genom att kolla upp spermier och
ägg innan befruktning. Blev osäker på det tekniska i det hela men sa istället att detta är så
typiskt för genetiken, att man kommer in på svåra etiska avväganden hela tiden. Vad är rätt
och fel? Hur långt ska vi gå? etc.

Det jag kunde ha gjort bättre var en mer genomtänkt introduktion om ögonsjukdomen (dock
nöjd med tidningsartikeln) samt en introduktion om vad som händer om en gen blir felaktig
och olika gentekniker. Kanske att jag skulle ha låtit grupperna diskutera lite kortare tid och
istället ta fram någon grupp/grupper som skulle ha fått redovisa sitt resultat. Känns dock
motigt att göra en sån grej, mest tror jag för att man själv vet att sånt kan upplevas som
jobbigt för vissa elever. Det kan uppstå pinsamma situationer. Samtidigt kan det också öppna
upp för diskussion lättare. Än att jag ska stå framme vid tavlan och redovisa resultatet och
dra ur det från eleverna.

Lektion 2a: Ett sportlov hade förflutit sedan lektion 1. Min taktik inför denna lektion var att
hålla ca 20 minuter föreläsning allmänt om genetik, för att sedan introducera de två
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laborationerna/övningarna som jag tänkte att eleverna skulle göra. Föreläsningen blev nog lite
repetition, men det verkade inte göra något, eleverna verkade mest tacksamma över det.
Följande togs upp under föreläsningen:
Vad är en gen?
Vad gör gener?
Vad är DNA?
Vad gör DNA?
Vad är proteiner?
Hur DNA organiseras till gener och kromosomer
DNA kopierar sig själv
Vanlig celldelning (mitos)
Reduktionsdelning (meios)
Fortplantning, Könlös fortplantning, Könlig fortplantning
Hur gener går i arv

Laborationen bestod i att framställa DNA ur Kiwi samt en övning där man skulle studera
frekvensen av olika ärftliga egenskaper i klassen, som fräknar, förmåga att rulla tungan etc.
DNA-laborationen fick de skiva en kort rapport på och lämna in. Den andra övningen gick vi
igenom gemensamt och räknade ut frekvenserna.

Utdrag från Kompetensjournal:
Lektion med SPE3. Denna lektion känns lite läskig, framförallt då den är på 100 minuter, det
känns som en väldigt lång tid att hålla intresset uppe på 31 elever. Min taktik inför denna
lektion var att hålla ca 20 minuter föreläsning allmänt om genetik för att sedan introducera
de två laborationerna/övningarna som jag tänkte att eleverna skulle göra. Jag kände mig
påtagligt nervös inför denna lektion, mest för att jag känner att jag har mycket andra tankar i
huvudet just nu. Jag har inte det fokus och engagemang som jag skulle vilja ha för att det ska
kännas bra. Förra VFU-perioden kändes bättre på det sättet att jag ”brann” mer för att visa
för eleverna och mig själv hur roligt naturkunskap kan vara. Jag la ner mycket tid på att hitta
olika roliga övningar och laborationer. Denna gnista finns inte på samma sätt denna gång.
Samtidigt känns detta som en bra erfarenhet också, för att bli lite ”snusförnuftig”, jag får ju
känna på hur det kan vara att planera och hålla en lektion där genomförandet mer har
präglats av pliktkänsla än inspiration. Hur som helst, något panikslagen var jag kvällen
innan då jag i princip bara hade skrivit ihop vad jag skulle säga de första 20 minuterna. De
resterande 80 minuterna var ett stort frågetecken, uschhh! Men jag hade sett en laboration på
Internet förra VFU-perioden som gick ut på att ta fram DNA ur Kiwi. Den verkade vara
hyfsat enkel att genomföra, inte ta för lång tid och inga direkt farliga kemikalier. Men hur
genomför man den med 31 elever? Jag beslöt mig för att endast kopiera upp fem stycken
laborationsinstruktioner. Ställa fram nödvändigt materiel på en bänk i klassrummet och låta
fem grupper med tre personer i varje grupp laborera samtidigt. När en grupp hade laborerat
färdigt så fick nästa grupp ta över. Men vad skulle de grupper som inte laborerade göra? Där
kom jag och tänka på en övning som jag sett i Naturkunskap 2, Laborationer med
studieuppgifter (Nilheden et al., 1980), där man skulle studera frekvensen av olika ärftliga
egenskaper i klassen, som fräknar, förmåga att rulla tungan etc. Sammanställde ett papper
med dessa övningar.

Då var lektionen färdigplanerad. Nu återstod bara att hålla den. Som sagt så kände jag mig
ganska så nervös inför lektionen, även om jag nu kände att jag hade tillräckligt med innehåll
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för att fylla 100 minuter. Jag kände mig inte som en ledare när jag stod framme vid tavlan,
utan skulle helst vilja sätta mig i bänkraden och låta någon annan ta över det hela. Vet inte
om klassen kände detta, men för mig var det väldigt påtagligt. Efter min föreläsning på ca 20
minuter så kom jag in på de praktiska övningarna. Spontant var det några stycken i klassen
som uttryckte sig positivt över att få laborera. Det kändes bra. Men efter min introduktion
kändes det som jag helt tappade greppet över klassen. De hade själva fått dela in sig i
grupper om tre och tre, så jag hade ingen riktig koll på vem som var med vem. Dessutom blev
det väldigt stökigt när 30 personer börjar gå runt i ett litet klassrum och dessutom ska försöka
utföra något praktiskt. Min tanke var att eleverna skulle läsa laborationsinstruktionen och
själva plocka åt sig av det materiel som jag ställt fram. Jag ville inte duka upp allt på fem
bänkar så att de skulle få allt serverat. Tanken var att de själva utifrån instruktionen skulle
avgöra vad de behövde och hur de skulle göra. Men när jag stod där i kaoset så började jag
undra om jag inte skulle ha ”serverat” allt ändå. När jag pratade om detta med min
handledare så tyckte han inte alls hade det hade varit så fasligt stökigt. Han tyckte att det gått
riktigt bra. Kanske är det mina fem år på ett ”stillsamt” kontor som gjort mig ovan vid hur
det kunde vara i skolan. Men vi diskuterade eventuella förbättringar av upplägget ändå. Ett
var givetvis att man kunde ha haft halvklass istället, ett annat alternativ skulle kunna vara att
man delade upp klassrummet i två halvor en för laboration och en för övrigt arbete. Det
kändes som om jag ville prova det senare alternativet till nästa gång. Med längre
framförhållning kan man ju förbereda klassen på att det är halvklass.

Mitt i lektionen så kände jag mig som sagt lite bortkommen och hjälplös över vad jag hade
satt igång. Jag hade nog inte heller riktigt tänkt igenom vad klassen skulle få ut av dessa
övningar, dvs vad utvärderingen (”eftersnacket”) skulle leda fram till. Rent krasst så kändes
det mer som om jag hade hittat på några övningar för att få tiden att gå, men det är ju förstås
inte riktigt sant. Det jag tar med mig till nästa liknande lektion är att jag ska vara tydligare
på vad som gäller, både vad gäller det praktiska laborerandet samt vad jag förväntar mig av
att eleverna ska göra. Jag sa t ex att de skulle skriva en sammanfattning över Kiwi-labben, de
behövde dock inte lämna in denna. Det gjorde att många verkade se det som onödigt att
skriva något, ”allt står ju i instruktionen” menade de. Nästa gång ska jag nog vara tydligare
och säga att jag vill att de skriver en sammanfattning och lämnar in denna till mig.
Lektion 3a: Halvklass, ca 10 personer. Mikroskopering av lökceller (mitos), genomskärning
av lilja (meios), jättekromosomer av fjädermygga som eleverna skulle rita av och färglägga på
papper. Räkna majskorn på mono- och dihybrid majskolv, räkna ut klyvningstalen.

Utdrag från Kompetensjournal:
Denna lektion upplevde jag som rena friden jämfört med gårdagens lektion (Lektion 2a). Allt
flöt på och det rådde en lugn och avstressad atmosfär i klassrummet. När jag hade
introducerat dem till vad de skulle göra så blev min roll att hjälpa till att hantera mikroskop
och tolka vad man såg i det. En del hjälp behövdes också för hur man skulle räkna ut
klyvningstalen. Det kändes som om eleverna tog sig tid att rita och försöka att förstå vad det
var man såg i mikroskopet. Tror inte att detta hade fungerat alls på samma sätt med en hel
klass (30 elever).

Det jag bär med mig från denna lektion är fördelen med mindre klass, men också att hur
mycket man än lägger ner tid på att försöka förklara vad som ska göras i början på lektionen
så är det många som inte lyssnar. Detta går dock lätt att ”reparera” i en mindre grupp, där
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eleverna kanske känner att de vågar fråga mer samt att man som lärare också hinner hjälpa
till.

Lektion 4a: Denna lektion skulle bli lite annorlunda då jag hade tänkt prova på ett interaktivt
läromedel över Internet, http://www-genvagar.slu.se. För detta ändamål hade jag bokat en av
datasalarna på skolan. I datasalen introducerade jag dem till uppgiften. De skulle själva klicka
sig igenom ett utbildningsmoment som handlade om genen för att sedan göra en uppgift som
handlade om genteknik, kloning och etiska aspekter på detta. Sista uppgiften var att skriva ner
vad de tyckte om läromedlet samt om de hade lärt sig något på det. Alla uppgifter skulle
lämnas in till mig efter lektionen.

Av elevernas svar på uppgifterna så kändes det som att lektionen var väldigt lyckad.
Majoriteten uttryckte sig positivt över läromedlet, ”roligare än läroboken”, ”man håller sig
mer vaken eftersom arbetet kräver en högre aktivitet”, ”bra förklaringar”, ”roligt”, ”har
förstått vissa saker som jag inte förstod tidigare” etc.

Utdrag från Kompetensjournal:
Lektion med SM3, 27 elever. Vi samlades först i klassrummet då eleverna inte visste om vilken
datasal det skulle bli. Här gjorde jag ett misstag. När jag kollat närvaron och drygt fem
minuter av lektionen hade gått så travade vi iväg till datasalen. Jag skulle dock ha satt upp en
lapp på klassrumsdörren om var vi hade gått. För givetvis var det en tjej som hade missat
bussen och därmed kom för sent till klassrummet. Hon hade då ingen aning om var vi var,
men det löste sig med SMS till en av kompisarna i klassen.

I datasalen introducerade jag dem till uppgiften. Trots stor klass och ganska så lång lektion,
75 minuter, så satt de flesta och klickade och skrev frenetiskt på sina datorer. Min roll var att
gå runt och ledsaga dem i det hela. Jag tycker att jag hade tänkt igenom det hela bra. Hade
gjort ett dokument i Word som förklarade vad de skulle göra som jag gick igenom på
storbildsskärmen. Märkte dock att trots att det kändes klart och tydligt för mig så blev det nog
inte lika klart och tydligt för dem, som aldrig hade sett utbildningsmaterialet. Jag lät dem
därför sätta igång ganska så snabbt för att sedan ta frågor och ge lite upplysningar under
resans gång. Det hela kändes bra, kan dock vid denna typ av lektioner, där eleven själv sätts i
arbete känna mig lite onyttig. Jag känner att jag har ”kommit undan” lite för lätt på något
sätt, jag behöver inte lägga ner så mycket arbete på att stå och föreläsa för hela klassen.
Även om jag får förklara en del för de elever som frågar. Kanske är jag ändå fast i det gamla
sättet att undervisa, med en lärare framme vid katedern som håller låda hela tiden.

Av elevernas svar på uppgifterna så kändes det som att lektionen dock var väldigt lyckad.
Majoriteten uttryckte sig positivt över läromedlet, ”roligare än läroboken”, ”man håller sig
mer vaken eftersom arbetet kräver en högre aktivitet”, ”bra förklaringar”, ”roligt”, ”har
förstått vissa saker som jag inte förstod tidigare” etc.

Detta känns givetvis väldigt roligt, kan dock inte känna att det är min förtjänst, snarare är det
dem som har gjort utbildningen som ska ha credit. Men samtidigt är det jag som har valt att
visa eleverna detta och lärt dem hur man kan arbeta med det. Så jag ska kanske inte vara så
hård mot mig själv…
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Lektion 5a: Hade denna lektion en ”klassisk” undervisning med skriven lektionsplanering,
förberedda OH-bilder och penna för att kunna skriva en del på tavlan. Jag kände mig hyfsat
bekväm med stoffet som jag skulle behandla. Vissa saker hade jag egen erfarenhet av från
mitt tidigare arbete. Följande togs upp under föreläsningen:
Växt- och djurförädling
Korsningsförädling
Insemination
Djurförädling på gott och ont
Att spara på genbanken
Genteknik
Hybrid-DNA
Bakterier i människans tjänst
Djur med gener från människan
Genteknik och livsmedel
Spridning av nya gener i naturen

Utdrag från Kompetensjournal:
När jag pratade om sådant som angränsade till mitt tidigare jobb lade jag märke till att jag
blev mer lugn och avslappnad och tog in klassen på ett helt annat sätt än vad jag upplevt
tidigare i min undervisning. Det kändes otroligt bra, det är den typen av trygghet som jag vill
kunna uppnå.
Hade som sagt en skriven lektionsplanering som jag höll mig till ganska så slaviskt, gjorde
dock en del utvikningar från denna som jag inte riktigt hade planerat från början. Dessa
kändes dock naturliga och ger mig ökat självförtroende att ta ut svängarna lite mer under
lektionerna. Känner att jag får en ökad stimulans själv när jag kommer på saker under
lektionen som jag inte planerat att säga. Det är väl nackdelen med en skriven
lektionsplanering som är nästintill i form av ett talmanus, att det känns som om jag själv
redan har upplevt lektionen på förhand när jag kommer in i klassrummet. Det kan vara tufft
att få igång några diskussioner i klassrummet, gjorde några tappra försök som jag inte direkt
hade planerat från början, de fungerade sådär, någon elev svarade men diskussionen uteblev.
Ett vanligt fel jag gör när jag slänger ut en fråga, tror jag, är att jag inte väntar tillräckligt
länge på ett svar. Utan jag hinner svara själv först. Skulle nog tjäna på att vänta ut klassen
lite längre så att den ”pinsamma” tystnaden till slut gör att någon känner sig manad att
svara, alternativt att jag förberett fler likartade frågeställningar som kanske lättare ger napp.
En modell som jag kunde ha provat på i denna lektion är att eleverna får diskutera några
frågeställningar i ”bikupor” och sedan redovisa för varandra vad man kommit fram till.
Olika värderingsövningar kunde också ha fungerat där man får ta etiska ställningstaganden
till genteknik genom att placera sig i olika hörn i klassrummet. Kan dock bli stökigt när det är
ca 30 elever i klassen.
Kände en stor tillfredsställelse efter lektionen, kändes som om jag hade gjort ett arbete som
de fick ta del av. Samtidigt är det ju en viss nervositet innan en lektion där jag vet att jag ska
prata hela tiden, skönt när det släpper efter lektionens slut.

Lektion 6a: Ett påsklov hade förflutit sedan förra lektionen. Jag började med en ”klassisk”
föreläsning för att avsluta de sista sidorna i boken, följande behandlades:
Genterapi
Kopiator för DNA-molekyler (PCR)
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DNA-analys
Människans gener kartläggs
DNA-analys på gott och ont
Kloning
Kloning av djur

Därefter fick de se på två filmer, med en paus emellan, det var en film som hette ”Det
genetiska arvet”, som handlar om genteknik och hur DNA replikeras etc., ca 15 minuter, samt
”Gen-Jägarna”, som handlar om hur vetenskapsmän samlar på utdöende stammars blod och
DNA. Frågeställningen i filmen är om detta är seriös forskning eller bara karriär/vinst intresse
hos vetenskapsmännen? Filmen är knappt 20 minuter lång. Efter filmerna hade jag förberett
lite diskussionsfrågor som klassen fick diskutera gemensamt med mig i storgrupp.

Utdrag från Kompetensjournal:
Denna lektion är på 100 minuter och känns riktigt tung att hålla i. Det var tre sidor kvar i
läroboken att gå igenom sedan var genetikavsnittet klart. Då jag känt från första början att
det var lite för mycket tid utsatt för genetikmomentet, med tanke på att lärobokens sidor om
genetik var nästan färdiga i slutet på v.8 för SM3. Men genom repetition (efter sportlov och
påsklov), datorleda lektioner, laborationer och andra övningar så har jag ”fått tiden att gå”.
Men det börjar kännas att boken går ganska grunt in på ämnet. Det känns som en tjockare
variant av ”Illustrerad Vetenskap” eller liknande. Eleverna är dessutom väldigt noga med att
påpeka när man går utanför det som står i boken. På så sätt känner jag mig ganska låst att
fördjupa mig i ämnet och får istället hitta andra sätt att driva lektionerna framåt. Hade
funderat på en paneldebatt från början, där en grupp skulle vara vetenskapsmän för
genteknik och en annan grupp mot genteknik, dessutom skulle en liten grupp få vara
journalister som skulle ställa frågor till båda grupperna. Tanken var att de skulle få en eller
två lektioner på att samla på sig argument/frågor för att sedan ha en riktig paneldebatt. Men
av olika anledningar blev detta inte av, vet inte riktigt varför. Men dels tror jag att det beror
på att lektionerna har varit så sönderhackade av loven, samt som klasserna har känts väldigt
stora för att göra något sådant, samt som jag har upplevt det som om eleverna har varit
ganska tröga att få igång i diskussion under lektionerna. Jag valde istället att beställa några
filmer om genetik från MediaCenter i Umeå. Två av dessa tittade jag på innan lektionen och
förberedde lite frågor till.
Nåväl dags för lektion, jag vet inte varför men jag är påtagligt nervös inför lektionerna. Jag
tycker i och för sig att det inte är så konstigt, detta är ju ämnen som jag läst tidigare men det
är första gången som jag stor inför en stor grupp och undervisar i ämnet. Allting är nytt,
därför känner jag att mitt självförtroende inte är på topp. Dessutom tror jag att jag jämför
mycket med mitt tidigare jobb där jag jobbade som miljöanalytiker på en kapitalförvaltning i
fem år. Där fick jag hålla i en hel del intern och extern utbildning/marknadsföring om hur
mitt företag jobbade med etiska placeringskriterier som urval vid köp av aktier i olika
börsnoterade företag. Responsen från dessa utbildningar varierade, men den var
övervägande positiv, dessutom var jag stolt och trodde på det som jag stod och berättade om.
Jag kände också att jag berättade om något unikt, något vi var ganska så ensamma om i
branschen. Åhörarna var dessutom så ”diplomatiska” så även om de inte var intresserade
eller inte trodde på det jag sa så var de duktiga på att spela med. Det hela handlade också
mer om att informera, jag hade inte på samma sätt ett ansvar att alla skulle förstå vad jag sa,
även om det givetvis var önskvärt. En annan faktor var givetvis att jag jobbat med dessa
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frågor i fem år, jag var varm i kläderna, första gångerna var jag givetvis mycket mer nervös
inför ett framträdande. Dessutom var ämnet mer avgränsat, jag visste på förhand oftast var
frågor kunde komma och kunde angripa dessa på förhand eller åtminstone leverera ett
genomtänkt svar. Jag tror ändå att jag kommer att uppnå denna trygghet och säkerhet inom
detta yrke också, men det är faktiskt lite tuffare än vad jag först trott. Bara detta att man
måste vara i ”toppform” inför varje lektion. Som småbarnsförälder kan jag vara ganska så
trött redan innan lektionen, men det funkar ju inte att jag står framme vi tavlan och gäspar.
På mitt tidigare jobb så satt jag i ett eget rum, där kanske 90 % av tiden var framför en dator,
där var det ingen som märkte om man gäspade eller tappade fokus en kort stund. Samtidigt
trivdes jag inte med detta att sitta still vid en dator mest hela dagarna. Min drivkraft var att få
vara mer aktiv i mötet med folk och ha ett mer varierat jobb. Jag vet att jag var hemskt less
på mitt tidigare jobb sista tiden och att det kändes som en otroligt skön känsla när jag gick
därifrån sista dagen. Jag känner mig så pass väl att jag vet att den oro jag känner just nu
bottnar mycket i ovisshet om framtiden. Jag vet att jag har ett fast jobb i Stockholm som jag
just nu är tjänstledig ifrån, jag vill dock varken tillbaks till jobbet eller till Stockholm (som
bostadsort). Men det var ändå en trygghet, nu är jag lärarstudent, som förhoppningsvis är
klar till sommaren, men jag vet ingenting om arbetsmarknaden i framtiden. Kommer jag att få
något jobb? Den ovissheten är betungande och påverkar min sinnesstämning en hel del.
Det blev en ganska lång utläggning igen, som inte direkt handlade om själva lektionen, men
det känns bra att få skriva av sig dessa tankar. För att komma till själva lektionen så började
jag med att gå igenom de tre sidor som var kvar i boken, det gick ganska snabbt, 15-20
minuter. Sedan satte jag på första filmen, ”Det genetiska arvet”. Jag släckte ner i
klassrummet och ganska snart såg jag att vissa tog tillfället i akt att vila lite istället för att
titta så mycket på filmen. Det var dock inget jag kommenterade högt. Jag började med att
säga innan jag visade filmen att det skulle bli en del repetition av sådant vi redan gått
igenom, men i slutet så skulle filmen ta upp en del nya saker som läroboken inte går in på.
Efter hälften av filmen börjar en av eleverna viska oroligt till mig om de skall kunna det som
filmen tar upp, det är ju så mycket svåra och främmande ord (filmen har åk 7-9 och Gy som
målgrupp). Jag väljer att ”pausa filmen” då jag märker att fler elever ”skruvar” oroligt på
sig. Jag talar om för hela klassen att det som filmen tar upp just nu är lite överkurs men ändå
intressant och fullt förstårligt med de grundkunskaper som de har. Men de behöver inte
anteckna alla svåra ord som filmen tar upp säger jag. Därefter sätter jag på filmen igen.
”Skruvandet” upphörde faktiskt något efter jag sagt detta, såg ut som det i alla fall. När
filmen är slut efter knappt 20 minuter så börjar jag med att ta upp det man nämner i slutet på
filmen, som är något i stil med att naturen är mycket mer komplex än vad vi människor tror
och att vi lär oss nya saker hela tiden om den. Filmen har nämligen tagit upp begrepp som
”hoppande gener”, hur retrovirus etc fungerar, något som inte alls finns med i boken och
som jag inte heller har berört tidigare. Jag väljer också att förklara några av de begrepp som
filmen tagit upp samt vad det kan finnas för vits med vissa fenomen som t ex ”hoppande
gener”. Klassen känns inte särskilt alert och diskussionsvillig, så jag låter dem få den
inplanerade ”bensträckaren” på 10 minuter.
Efter pausen introducerar jag film nr 2, Gen-Jägarna, som handlar om hur vetenskapsmän
samlar på utdöende stammars blod och DNA. Frågeställningen i filmen om detta är seriös
forskning eller bara karriär/vinst intresse hos vetenskapsmännen? Filmen är också den
knappt 20 minuter lång. Det är inte lika mycket ”skruvande” i klassen under denna film, den
är mer i en berättande stil och innehåller inte några direkt obekanta ord. Den etiska
dimensionen. Vad är rätt? Vad är fel?, är det som istället poängteras. Responsen är något
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större efter denna film, jag är dock tvungen att ”elda” upp dem lite först. En elev undrar dock
om vi inte kan få tag i lite nyare filmer, ”typ såna som de visar på Discovery”. Filmerna är
från 95 respektive 98 och jag säger att innehållet är fortfarande aktuellt även om filmerna
kan kännas lite ”mossiga” rent filmatiskt. Säger att det var ett bra tips med Discovery, men
att jag inte sett något program där om det som vi tar upp, samt att det är ju en betalkanal,
filmerna måste kanske vara lite häftigare för att folk ska bli intresserade.
Hur som helst, jag börjar med att nämna om ett annat liknande projekt på Island. där ett
privat företag har fått tillgång till islänningars blodprov, läkarjournaler, historia
(släktforskning) etc. Allt för att kunna lösa gåtan till många sjukdomar som astma, diabetes,
psoriasis, MS etc. Några direkta reaktioner på det jag just sagt får jag inte. Så här i efterhand
undrar jag om jag är för dålig på att ställa upp frågeställningar som uppmanar till
diskussion. Jag tar i alla fall i lite mer och nämner att det projekt som filmen tar upp, ”The
Human Genome Diversity Project”, har fått en del mer eller mindre märkliga rykten omkring
sig. Ett är att det skulle syfta till att ta fram biologiska vapen mot en ras, då man har specifika
kunskaper om det genomet. Detta väcker en del reaktioner, men jag är sedan noggrann med
att påpeka att man också sett att raser inte existerar på detta sätt. Det är större genetisk
variation inom en folkgrupp än mellan olika folkgrupper, ett selektivt biologiskt vapen är
därför tämligen svårt att konstruera. Jag väljer också att ta upp begreppet ”Biopiracy”, hur
läkemedelsföretag, livsmedelsföretag etc åker till regnskogar och tar patent på allt från nya
läkemedelssubstanser till kakaobönor som har en specifik chokladsmak. Grejen är att
urinvånarna inte får någon ekonomisk vinning alls för den kunskap som de delger dessa
företag. Jag märker att detta är helt ny information för klassen och de verkar inte direkt veta
hur de ska hantera den etiska dimensionen av det hela. Något besviken över den bristande
diskussionen väljer jag att avsluta lektionen ca 5 min före avsatt tid.
Är kanske inte helt känslomässigt i balans denna dag, men känner spontant efter lektionen att
lärare vill jag inte bli. Dels känner jag mig inte särskilt stolt över lektionen, två filmer, i och
för sig ganska korta båda två men ändå. Det var ju så här man själv snackade skit om lärare,
att de bara sätter på en film och går och fikar. Samtidigt känns det som jag lagt ner en hel del
tid på att både bestämma vilka filmer jag ska visa, beställa dem samt titta på dem i förväg för
att förbereda frågor. Tycker dock att responsen från klassen var dålig, även om en och annan
sa , ”JA!, film”, när de såg TV-apparaten i klassrummet. Men just nu känns det som om det
bara var för att få vila en stund.

Lektion 7a: Repetition och instuderingsuppgifter inför provet.

Utdrag från Kompetensjournal:
En lektion där det inte går att säga så mycket. Eleverna jobbade fritt med
instuderingsuppgifter. Det kom några frågor som jag svarade på. I slutet på lektionen gick vi
igenom om det var några frågor på någon uppgift. Ingen speciell fråga dök upp så jag
svarade istället på direkta provfrågor som ”Måste man veta vad DNA är förkortning för?”,
”Måste man kunna namnen på alla faser i mitos/meios?” etc.

Lektion 8a: Första lektionen på ett nytt avsnitt inom evolution:
Naturen skriver historia
Jordskorpan förändras (både horisontellt och vertikalt)
Att åldersbestämma fossil
Evolutionens drivkraft
Lamarck
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Darwin
Mutationer
Galapagosöarna påverkade Darwin
Anpassningar till miljön
Arter anpassas till varandra
Övning: Simulering av naturligt urval hos finkar på Galapagosöarna
Utdrag från Kompetensjournal: Lektion med SPE3. Starta upp nytt avsnitt inom evolution.
Min lärare från Umeå ska titta på denna lektion. Känner mig oerhört nervös inför denna
lektion, känns både konstigt att det ska vara så men också ganska naturligt. Jag tycker mig ha
förberett mig ganska väl, både vad gäller inläsning på ämnet samt lite konkreta övningar.
Inom mig finns oron för att jag ska tappa bort mig totalt (vet att detta inte kommer att ske)
eller att något annat ska bli fatalt fel. Tror dock att det mesta handlar om att jag trissar upp
kraven på mig själv och vill visa mig duktig. Det känns som om det kan bli en väldigt bra
lektion, det lutar mer åt det än katastrof i alla fall. Är tveksam om jag har lite för lite OH-
bilder, samtidigt så ska jag rita lite på tavlan också, samt övningar framme vid katedern så
det räcker nog gott och väl. Funderar på det här med tiden, är rädd för att jag har för lite
material för att fylla hela lektionen. Samtidigt känner jag att om det nu är 5-10 minuter kvar
så får det väl bli det då. Har dock förberett ett par saker som jag kan ta upp om tid finns kvar.
Det känns som om det här kommer att gå bra ändå.
Var länge inte särskilt nöjd med hur jag skulle börja lektionen, hade skrivit en inledning som
berättade om vetenskapens och religionens olika syn på livets uppkomst och utveckling. Ville
dock få en lite mer ”action-fylld” start för att få igång eleverna. Jag bestämde mig ca en
timme före lektionen att jag kort och gott skulle skriva upp ordet ”Evolution” på tavlan för att
därefter låta eleverna diskutera i ”bikupor” vad de associerade till. Det kändes bra att ha en
sådan övning i början. Mest tror jag egentligen för att få bort lite fokus på mig själv. Men när
eleverna fått uppgiften kände jag mig ändå osäker. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra,
skrev några anteckningar i kollegieblocket, mest för syns skull, kontrollerade närvarolistan
etc. Ville ge ett intryck av att jag också jobbade, precis som eleverna, tror inte att detta hade
känts på samma sätt om läraren inte var med. Funderade på om jag skulle gå runt och lyssna
på eleverna hur det gick, kände dock att det var för kort tid för att det skulle vara lönt, känns
ibland som man hämmar eleverna när man ”tränger” sig på. Fick i alla fall en hel del förslag
på olika begrepp som eleverna associerade till evolution. Allt från alger, Big Bang,
skapelsen, till sci-fi filmer som tar upp detta. Jag valde att kommentera orden lite för att
sedan börja med skapelsen, då jag skrivit min original introduktion på det temat. Kom där in
på hur bibeln fick problem med att beskriva vissa saker då man började studera fossil på
allvar runt 1700-talet. Frågade om alla visste vad ett fossil var, fick till min förvåning ett nej
från vissa håll i klassrummet. Så här i efterhand vet jag inte om det var på skämt, om en del
tyckte att det var en löjligt enkel fråga, eller om de bara ville ”hjälpa” mig i min
”examinerande lektion” så att jag skulle framstå som duktig när jag fick beskriva vad ett
fossil var. Anledningen till att jag tänker så är att de dagen innan ville flytta på dagens
lektion, men när jag berättade att jag skulle få besök från Umeå, så var det ett par elever som
sa att självklart skulle de komma för att rädda min ”lärarkarriär”.
Hur som helst började jag rita på tavlan hur fossiliserings processen går till. När jag ritade
upp denna process på tavlan, så kände jag mig säker, de olika stegen känns logiska och det
finns mycket information som man kan prata om. Ändå känner jag mig lite småstressad hela
tiden, tror att det är en rädsla för att glömma bort vad jag ska säga efteråt, i huvudet är jag
steget före hela tiden, det jag gör för tillfället ska bara klaras av för att ha det sagt. På det
sättet känns det inte som det blir så mycket tid för eftertanke och reflektion för eleverna. Jag
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blir så fokuserad på att leverera mitt så jag ”glömmer” att eleverna ska leverera något också.
Kom sedan in på hur man kan åldersbestämma fossil med hjälp av isotoper och den vertikala
placeringen i sedimenten. Passade på att repetera vad en isotop är, det var många som hade
glömt detta. Trots att de läst om det terminen innan, precis före jul. Fortsatte sedan med
drivkrafterna för evolution, Lamarck vs. Darwin, mutationer, Galapagosöarna, anpassningar
till olika miljöer etc.
Jag kände att jag repeterat stoffet ganska bra, kände mig hyfsat säker på materialet, dock
extra nervöst när det är premiär. Att det var premiär samt att läraren från Umeå var på besök
gjorde kanske att jag blev lite extra självkritisk. Tyckte bland annat att jag inte alls hade flyt i
min presentation. Jag upplevde som jag vid ett flertal tillfällen växlade mellan OH-duken och
tavlan ganska så frekvent, ibland drog jag upp duken för att prata en stund för att sedan dra
ner den igen utan att skrivit något på tavlan. Tyckte själv att detta kändes väldigt
oprofessionellt och kanske skulle ge ett rörigt intryck. Men enligt min lärare, när vi samtalade
om detta så tyckte hon att jag var lite för självkritisk.
En sak som jag dock var väldigt nöjd med från lektionen var att jag hittat en liten övning om
naturligt urval som 4 st elever skulle göra. Jag hade bestämt i förväg vilka jag skulle ta, bytte
dock under lektionens gång ut en av killarna mot en som såg väldigt trött ut. Redan innan
starten av lektionen så hade han lagt huvudet på bänken. Men efter övningen så satt han med
rak rygg och vidöppna ögon, det såg verkligen ut som han hade fått nytändning och på allvar
lyssnade på vad jag sa. Kändes faktiskt väldigt bra och jag berömde mig själv över detta.
Lektionen var på 50 minuter, trots att jag var orolig för att ha för lite material så visade det
sig att jag inte hann dra allt som jag förberett.
Efter lektionen kände jag mig oerhört missnöjd, på frågan hur jag upplevt lektion från min
lärare fick jag en klump i halsen och kunde inte svara direkt, det kom en djup suck från mig
samtidigt som jag försökte samla mig för att ge ett svar. Jag berättade mycket om mina
upplevelser som jag skrivit om i dessa daganteckningar. När jag var färdig så tyckte hon att
jag var lite för självkritisk i mycket av det jag berättat. Samtidigt kommenterade hon att
dagens lektion var en ”Prakt-lektion”, men samtidigt om jag skulle fortsätta med denna typ
av lektioner i framtiden så skulle jag dräpa mig själv. Hon tyckte att visa av mina hemma
gjorda OH-bilder kunde jag ha sparat till ett senare tillfälle, ”onödigt att bränna av dessa
redan nu tyckte hon”. Samtidigt vill man ju vissa upp allt man kan vid ett sådant här tillfälle
ϑ.
Vidare skulle jag utmana eleverna lite mer, få fram lite mer associationer. Hon tyckte att det
var anmärkningsvärt att vissa elever svarat ”Nej” på frågan vad ett fossil är, där kunde jag
gärna ha stannat kvar lite mer för att förklara vad det var tyckte hon. Vidare gav hon
förslaget att när jag pratade om kontinentalplattornas rörelse så kunde jag anknyta till
Tsunami-katastrofen. Där har vi ju en händelse i nutid som handlar om detta. Eftersom
klassen är samhällsvetare passar det extra bra, kanske dela ut en tidningsartikel om detta till
nästa gång.

Lektion 9a: Klass A, individuell genomgång av prov samt arbetsuppgift ”Extrema
livsformer”.
Utdrag från Kompetensjournal: Denna lektion hade jag förberett en övning medan jag gick
igenom provet med var och en. När genomgångarna var färdiga kom jag in i klassrummet och
redovisningarna började. Alla hade jobbat intensivt enligt min handledare, som hade suttit i
klassrummet. Med liv och lust stod respektive grupp vid katedern och redovisade sina alster.
Det hela var mycket avspänt och det var fniss och skratt när de olika livsformerna
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presenterades. Dels visade sig detta vara en övning som passade klassen, det märktes att de
tyckte att det var roligt. Men jag tror också att en del i uppsluppenheten var för att de fått
provet tillbaks, många hade också fått ett bra resultat. Det enda jag ångrar så här efteråt, är
att jag inte sparade denna övning till min sista lektion!

Lektioner omgång 2
Lektion 2b:
Utdrag från Kompetensjournal:
Lektion med SM3. Hade idag förberett för samma övning/laboration som jag gjort tidigare
för SPE3. Denna gång hade jag dock tänkt igenom ”logistiken” lite bättre. T ex hade jag
skrivit en OH med tydliga instruktioner av vad jag förväntade mig av eleverna. Bl a att jag
ville att de skulle diska och torka upp efter sig, hur de skulle skriva en kortare
sammanfattning med samma disposition som en vanlig laborationsrapport, syfte teori, metod
etc. Jag igenom OH-bilden muntligt först. Sedan fick fem grupper börja laborera medan
övriga gjorde studier på ärftliga egenskaper. Första grupp som hade laborerat färdigt fick
byta men en grupp som studerat ärftliga egenskaper. Det hela flöt på riktigt bra, mycket
bättre än sist. Då klassrummet nu också var uppdelat, med bestämda laborationsbänkar, så
blev det inte lika mycket spring och stök. Mitt under lektionen satt alla tysta och skrev och
laborerade för fullt, det var faktiskt en härlig känsla. Men det varade en ganska kort stund.
Två st elever, som snart blev fyra-fem stycken började undra när det var 20-25 minuter kvar
av lektionen om de inte fick gå då de såg sig som klara. Jag hade gjort extra uppgifter för
dem som skulle bli färdiga snabbt, men de hade ”gjort färdigt” dessa också. Det hela blev
inte bättre av att ett band hade börjat spela ute i centralhallen. En av eleverna ville lyssna på
bandet och gick därför och öppnade klassrumsdörren på glänt. Eleven frågade efteråt om det
gick bra när våra blickar möttes. Jag sa att musiken hördes bra ändå, när dörren var stängd,
så jag tyckte att den kunde förbli så. Jag kände mig märkbart stressad och lite irriterad av
denna grupp elever som satt med sura miner längst bak i klassrummet. Att det var
skärtorsdag och snart påsklov gjorde inte stressfaktorn bättre. En av eleverna sa att den då
inte kunde sluta en minut för sent, det var då fortfarande var ca 20 minuter kvar på lektionen.
När det återstod ca 15 minuter skulle jag sammanställa resultat vad gäller ärftliga
egenskaper. Jag kände mig som sagt väldigt stressad, så när jag skulle räkna alla uppsträckta
armar så fick jag totala antalet elever till 22 st, fast det var 24 st. Detta upptäcktes när vi gått
igenom ca hälften av egenskaperna. Det blev lätt kaotiskt i klassrummet, fem minuter kvar på
lektionen. Eleven som inte fick komma en minut för sent sa högt och ljudligt, ”Hej då!”.
Innan detta hände så hade vi gått igenom ögonfärg, brunt-dominant, blå-grå-recessivt, då
frågan om gröna ögon kom upp, jag blev lite osäker på svaret på frågan men sa att jag trodde
att den färgen hörde till den recessiva gruppen i detta fall. Då sa någon att så var det väl inte,
i högstadiet var det då dominant. Puh, det var jobbigt, jag bet ihop och sa att jag skulle kolla
upp det till nästa gång. Situationen kändes väldigt jobbig, jag kände att jag inte klarade av att
leda klassen längre. Sa därför att jag skulle sammanställa resultatet efter påsken. Hann
knappt säga detta förrän alla var ute ur klassrummet. Så kändes det i alla fall.
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Lektion 4b:
Utdrag från Kompetensjournal:
Lektion med SPE3. Samma lektion som jag hade med SM3 den 18 mars. Lektionen började
först med samling i klassrummet. En av de första eleverna som kom in i klassrummet frågade
bedjande om de inte kunde få göra något roligt idag. Lektionen är på 100 minuter så den
upplevs som tung av både elever och lärare. Jag svarade att vi skulle göra något annorlunda
idag, där de skulle få jobba lite med händerna. När större delen av klassen var samlad så tog
jag närvarokontroll för att sedan tala om att i skulle förflytta oss till en av datorsalarna. Det
var ganska roligt att studera minen på den elev som frågat om att göra något roligt, det var
en ganska så positivt förvånad min som var obetalbar.
I datorsalen instruerade jag eleverna till vad de skulle göra. En lärdom från förra lektionen
var att inte ta upp så mycket detaljer till en början. Utan istället ta upp det viktigaste för att
sedan gå runt och hjälpa till. De är så ivriga att komma igång och utforska så många lyssnar
ändå inte på det jag säger i början. Dessutom har många en så pass bra datorvana att vissa
saker bara ter sig löjligt om man går igenom det.
Hur som helst så kände jag mig mycket säkrare och tryggare denna lektion jämfört med den
första. Det är ingen större skillnad på klasserna vad gäller intresse och uppförande, utan den
stora skillnaden tror jag ligger i att jag fått lite mera rutin på att hålla i lektionen.
Jag märker dock att jag kan bli mer tydlig i mina instruktioner på vad jag vill att de ska göra.
På en av deluppgifterna så svarade eleverna ganska så olika; mycket beroende; tror jag; på
att jag inte klart sagt vad jag förväntade mig att de skulle skriva. Tror att jag faktiskt kan
tjäna på att lite mer kritiskt granska vad jag vill få ut av en uppgift innan jag delar ut den.
Det är lätt att ”förföras” av en problemställning som man tycker är bra, men jag tror att jag
kan vinna på att mer gå igenom mina egna förväntningar på hur jag vill att uppgiften ska bli
besvarad.
En annan sak som skulle kunna förbättras på lektionen är att vissa elever tar sig igenom
materialet väldigt snabbt, en extra uppgift för dessa borde jag ha. Kanske att de själva får
leta efter svaret på en frågeställning m h a läromedlet för att sedan redovisa för klassen eller
på papper.

Datorsalen som vi var i kunde vi ha i 70 minuter sedan skulle en annan klass ta över. Jag
ställdes då inför dilemmat om vi skulle bryta upp verksamheten i datorsalen ta en fem minuter
bensträckare och förflytta oss till klassrummet och avsluta lektionen där. Efter samråd med
handledaren så kom vi överens om att de skulle få sluta efter datorsalen, alltså ingen
återsamling i klassrummet. Dock sa jag att jag ville att de skulle läsa ett antal sidor i boken
till morgondagens lektion och gärna jobba lite med instuderingsfrågorna. Gjorde dock ingen
koll på detta sedan (skriver dagboken dagen efter denna lektion). Så här i efterhand känns det
som om jag skulle ha ställt högre krav på dem. Samtidigt blev jag ju väldigt populär när de
fick gå tidigare, men det kan jag kanske få tillbaka om de börjar bli vana vid det längre fram.
Känner att detta är en sak som jag måste jobba mer på, dvs hitta balansen mellan att vilja
vara omtyckt och inte upplevas som allt för sträng och tråkig, men samtidigt kunna ställa krav
och våga stå för dessa. Känner en viss olust i att hamna i konflikt med eleverna, kan bero på
att jag känner att det ”bara var drygt” tio år sedan jag själv gick ut gymnasiet, känns som jag
har ganska lätt för att identifiera mig med dem. Men mest tror jag att det beror på att jag mer
är en form av gäst i deras undervisningsvardag, vill då gärna upplevas som ett roligt inslag
på lektionerna. Hela den andra biten vad gäller utvecklingssamtal, betygssättning etc slipper
jag göra nu på eleverna, men det kanske kan vara bra att jag får göra det sen när jag blir
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yrkesverksam. Då blir jag mer ”tvingad” att ställa krav på eleverna för att på så sätt skilja ut
vilka som är mer eller mindre starka betygsmässigt.

Lektion 5b:
Uteblev, pga. information från högskolan.

Lektion 6b:
Utdrag från Kompetensjournal:
Lektion med SM3. Sista lektionen innan provet. Jag började lektionen med att gå igenom
resultatet av ärftlighetsövningen som vi hade innan påsk, 24/3. Den lektionen blev ju ganska
stressad mot slutet. Det kändes väldigt bra att gå igenom resultatet lugnt och metodiskt, jag
hade även skrivit upp resultatet för den andra klassen så man kunde jämföra antalet
”tungrullare” mellan klasserna etc. Passade dessutom på att repetera genotyp och fenotyp
samt heterozygot och homozygot när jag ändå höll på. Jag hade också kollat upp den fråga
som gjorde mig osäker sist, nämligen hur gröna ögon förhåller sig till bruna och blåa vad
gäller dominans och recessivitet. Det kändes väldigt bra att få gå igenom det här och det
kändes som om jag fick en helt annan respons och intresse från klassen nu jämfört innan
påsk.
Därefter gick jag igenom lite praktiska saker inför provet och sa att de fick bestämma själva
vad de skulle göra, göra instuderingsfrågor eller titta på film. Ungefär hälften valde att gå ut
och göra instuderingsfrågor medan andra hälften tittade på film i ca 20 min. Jag sa att vi
skulle ha återsamling en kvart innan lektionen var slut, då skulle jag också gå igenom lite tips
inför provet. Allt för att locka tillbaka dem till klassrummet. Frågorna lös dock med sin
frånvaro, jag gick därför övergripande igenom vad jag tyckte var viktigt och mindre viktigt
att kunna inför provet.

Lektion 7b: Uteblev pga. redovisning av projektarbeten.
Lektion 8b:
Utdrag från Kompetensjournal: Lektion med SM3. Samma lektionsinnehåll som för SPE3 i
onsdags. Denna gång kändes lektionen helt annorlunda. Jag började på samma sätt, genom
att eleverna fick börja med att fundera på ordet ”Evolution” och så skrev jag upp detta på
tavlan. Jag kommenterade och frågade på vissa saker som behövde förtydligas. Ordet
”skapelsen” kom upp även denna gång. Jag började därför också denna lektion om kyrkans
och vetenskapens olika syn på evolutionen. Kände mig allmänt mer avslappnad denna lektion,
bland annat genom att jag hade tillräckligt med mtrl för hela lektionen att övningen om
naturligt urval kom in när jag kände att det behövdes en ”nytändning” i klassen. Hade
dessutom hittat en artikel som handlade om Tsunami-katastrofen på ett mera vetenskapligt
sätt, delade ut denna i mitten av lektionen som eleverna fick läsa. Ganska skönt som lärare att
få en ”time-out” mitt i lektionen där man kan samla tankarna lite grann. En naturlig paus där
eleverna sedan får berätta om vad de kommit att tänka och där jag får tillfälle att ställa lite
motfrågor.
Lektion 9b: Klass B, individuell genomgång av prov samt arbetsuppgift ”Extrema
livsformer”.
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Utdrag från Kompetensjournal: Denna gång var mottagandet av övningen markant
annorlunda. Mer tveksamt och reserverat på något sätt. Förstod först egentligen inte varför,
programmet de läser har ju en media-inriktning, där kreativitet och fantasi borde vara ett
grundläggande arbetsverktyg. Hade denna klass i åtanke när jag konstruerade övningen. När
jag kom tillbaka från prov genomgångarna såg min handledare lite förbryllad ut. Jag gick
runt och tittade på hur långt de olika grupperna hade kommit på ca en timme. En grupp hade
skrivit lite men inte ritat något. Jag frågade varför och de sa att ingen i gruppen var särskilt
bra på att rita. En annan grupp hade kommit halvvägs i ritandet av en helt otroligt detaljrik
och avancerad teckning. Men redovisningarna kom till slut igång, om än något tveksamt och
inte alls med samma spontanitet och glädje som första gången.
Så här i efterhand har jag inget ”facit” varför det blev på detta sätt denna gång. Men jag tror
att det var ”prestationsspöket” som var närvarande under lektionen. Jag hade fått höra att
klassen hade högst intagningsgräns av alla klasser i staden samt då inriktningen är mot
media så är nog konkurrensen extra påtaglig i klassen när de fått en lektion på sig att rita
något.


