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Hej! 

Välkommen till kursen ”Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv”. Det här är en kurs för dig som har ett stort intresse för undervisning! Den handlar om 

hur undervisningen kan utvecklas och förbättras med utgångspunkt i teorier och forskning, och om 

hur du aktivt kan koppla ihop teoretiska perspektiv med din erfarenhetsbaserade kunskap och med 

beprövad erfarenhet. 

Nedan följer lite information om kursen, så att du får möjlighet att förbereda dig. 

Vi kommer att träffas på Linköpings universitet vid 4 tillfällen under det kommande läsåret. Träffarna 

äger rum fredagarna 16/9,  18/11, 27/1 och slutligen 21/4. Tiden som gäller dessa dagar är kl 10-16. 

Våra träffar kommer att bestå av samtal kring och redovisningar av gjorda kursuppgifter, seminarium 

samt föreläsningar dels av mig, dels av inbjudna gäster. Kursuppgifterna redovisas skriftligt och ska 

läggas ut i på lärplattformen Lisam minst 1 vecka innan vi träffas. I augusti kommer ytterligare 

information rörande detta samt en studiehandledning för hela kursen.  

Kursen fokuserar på fyra övergripande områden som behandlas på respektive kursträff: (1) Lärares 

kunskap och didaktiska teorier och modeller, (2) Läroplaner, läroplansteori och kunskapsteori, (3) 

Didaktiska teorier och undervisningsutveckling samt (4) Didaktisk forskning och att analysera 

undervisning. I alla dessa delar kommer du att få i uppgift att relatera litteraturen till 

undervisningspraktiken och till ett undervisningsämne som du väljer att fördjupa dig i. 

Den första träffen är den 16 september kl 10.15-16.00, med lunch kl 12.00-13.15. Vid denna träff 

kommer vi att ha en kursintrodukton, Helene Winzell kommer att föreläsa om ämnesdidaktik och 

jag kommer att ge er en introduktion till kunskapsteori. Utöver det så kommer ni att få diskutera 

kursuppgift 1 med varandra.  

För att du ska kunna börja förbereda dig inför kursen bifogas kurslitteraturen. De referenser som 

har en stjärna framför sig kommer att användas särskilt mycket i kursen och om du vill köpa några 

böcker så är dessa lämpliga (framför allt Carlgren och Wahlström). Flera av texterna som ingår i 

kursen är kapitel i antologier. I referenslistan står de efter författarnamnet till respektive kapitel, 

men flera av dem finns i samma bok. 

Till detta brev bifogas också kursuppgift 1. 

 
Jag ser fram emot en givande kurs! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anja Thorsten 
anja.thorsten@liu.se 
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Bilaga 1. Kurslitteratur 
 

Litteraturlista 
I några fall ska ni läsa kapitel i en antologi. Då står kapitelförfattaren i litteraturlistan, men observera 
att kapitlet finns i en bok med en annan författare. Detta gäller antologierna Uljens (1997), Carlgren 
(2017) och Lundgren, Säljö & Liberg (2017). I dessa böcker ska ni läsa några valda kapitel.  
Flera artiklar och avhandlingar kan laddas ner på nätet. 
Den litteratur som har en stjärna framför sig är särskilt central litteratur. 
 
Obligatorisk litteratur 
 
Björndal, C. R. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 
 
*Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos. 
 
*Carlgren, I., Eriksson, I. & Runesson, U. (2017). Learning study. I I. Carlgren (red), 
Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Malmö: Gleerups. 
 
*Eriksson, I. (2017). Lärandeverksamhet som redskap i en Learning study. I I. Carlgren (red), 
Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Malmö: Gleerups. 
 
Hopmann, S. (1997). Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken. I M. Uljens (red): Didaktik – teori, 
reflektion och praktik. (s. 198-214). Lund: Studentlitteratur. 
 
Jank, W. & Meyer, H. (1997 a). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori, I M. Uljens (red): Didaktik – teori, 
reflektion och praktik. (s. 17-34). Lund: Studentlitteratur. 
 
Jank, W. & Meyer, H. (1997 b). Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens, i:  
 
M. Uljens (red): Didaktik – teori, reflektion och praktik. (s. 35-46) Lund: Studentlitteratur. 
 
Klafki, W. (1997). Kritisk-konstruktiv didaktik. I M. Uljens (red), Didaktik – teori, reflektion och praktik. 
(s. 215-228). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lewis, C. (2009). What is the nature of knowledge development in lesson study? Educational Action 
Research. 17 (1), 95-110. 
 
Liberg, C (2017): Den didaktiska reliefen – att vara lärare, i: Ulf P Lundgren, Roger Säljö & Caroline  
 
Liberg (red). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. (351-369). Stockholm: Natur & kultur. 
 
Lundgren, U. P. (2017). Läroplansteori och didaktik. i: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg 
(red.). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. (s. 265-350). Stockholm: Natur & kultur. 
 
*Runesson, R. (2017). Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning. 
I I. Carlgren (red), Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Malmö: Gleerups. 
 
Pang, M. F. & Ling, L.M. (2011). Learning Study: helping teachers to use theory, develop 
professionally, and produce new knowledge to be shared. Instructional Science, 40 (3), 589-606. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-011-9191-4  
 
Rönnerman, K. (2018). Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin 
om praktikarkitekturer. Utbildning & lärande, 12 (1), 41-54 
 
*Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching, Educational 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-011-9191-4


Researcher, 15 (2), 4-14. 
 
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform, Harvard Educational 
Review, 57 (1), 1-22.  
 
* Thorsten, A. (2018). Tolkande bedömning som underlag för undervisning – med variationsteori som 
redskap. Stockholm: Skolverket.  
 
*Thorsten, A. & Johansson, P. (2017). Att vara lärare och forskare i en Learning study. I I. Carlgren 
(red), Undervisningsutvecklande forskning. Exemplet Learning study. Malmö: Gleerups. 
 
* Timperley, H. (2013/2019). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur. 
 
* Whalström, N. (2019). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups. 
 
Egenvald litteratur – artiklar, avhandlingar mm – utifrån undervisningsämne och vald teoretisk 
fördjupning (ca. 300-350 s.). 
 
 
Valfri fördjupningslitteratur 
 
Variationsteori: 
Bergentoft, H. Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv. 
(Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs universitet. (Teoriavsnittet, sid 33-39). 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/59308/1/gupea_2077_59308_1.pdf (Idrott) 
 
Lo, M. L. (2013). Variationsteori. För bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur.  
 
Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. London: Routhledge. 
 
Maunula, T. (2018). Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of 
Linear Equation. (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs universitet. (Teoriavsnittet, sid.51-61) 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54559 (Matematik) 
 
Thorsten, A. (2018). Berättelseskrivande i skolan. Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande. 
(Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings universitet. (Teoriavsnittet, sid. 23-27) http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1235493/FULLTEXT01.pdf (Svenska) 
 
Verksamhetsteori: 
Eriksson, H. (2021). Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En 
undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser. 
(Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet. (Teoriavsnittet, sid. 10-15) https://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1529155/FULLTEXT03.pdf (Matematik) 
 
Grönlund, A. (2019). Återkoppling i analoga och digitala klassrum: Spänningsfyllda verksamheter i 
samhällskunskapsundervisning. (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings universitet. (Teoriavsnitt, 
sid, 35-43)  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1313111/FULLTEXT01  (Samhällskunskap) 
 
Kozulin, I., Gindis, B., Ageyey, V. & Miller, M. (2003). Vygotsky´s educational theory in cultural context. 
Cambridge. Cambridge University Press 
 
Jägerskog, A-S. (2020). Making Possible by Making Visible. Learning through Visual Representations 
in Social Science. (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet. (Teoriavsnittet, sid. 32-37) 
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Bilaga 2. Kuruppgift 1. 
 

Moment 1: Lärares kunskap och didaktiska teorier och modeller  

Litteratur: 
Carlgren (2015, kap. 1), Hopmann (1997), Jank & Meyer (1997a, b), Klafki (1997), Liberg (2017), 
Shulman (1986; 1987), Wahlström (2019, kapitlet om didaktik) 
 
Kursuppgift 1, SRE1 (2,5hp):  

1) Redogör för och diskutera kring vad didaktik är. Hur går det att definiera didaktik 
som kunskapsfält? Vilka olika delar fokuseras på i didaktiken? Utgå från litteraturen 
och resonera kring detta. (3-4 sidor) 
2) Vad behöver lärare kunna för att undervisa i ett ämne? Beskriv lärares olika typer av 
kunskap, bland annat med utgångspunkt i Shulman. Utgå gärna från ett konkret 
undervisningsinnehåll i ”ditt” ämne. (2 sidor) 

Uppgiften lämnas in på Lisam (under Inlämningar, Kursuppgift 1) senast den 12 september kl. 8.00 
 
Campusträff fredagen den 16 september: 
10.15-10.45: Presentation och kursintroduktion 
10.45 – 12.00 Helene Winzell föreläser om didaktik med särskild inriktning mot svenskdidaktik. 
12.00-13.15 Lunch 
13.15-14.30: Diskussion kring kursuppgift 1 och litteraturen som är kopplad till den  
14.30-15.00: Anja Thorsten föreläser om kunnande och didaktik. 
15.00-16.00: Gruppdiskussioner  
 
 

      
 


