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Didaktisk forskning 
och beprövad 
erfarenhet
Enligt skollagen ska all utbildning vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Men hur ska man som lä-
rare hitta relevanta källor? ATENA Didaktik är en tidskrift 
som kombinerar vetenskap och beprövad erfarenhet. Artik-
larna är antingen sammanfattningar av vetenskapliga pu-
blikationer eller så är det beprövad erfarenhet som beskrivs. 
Du som lärare är också välkommen att bidra.

Artiklar som beskriver didaktisk forskning är ofta långa, 
teoretiskt skrivna och inte alltid så konkreta och direkt 
användbara för lärare. För att möta detta problem har 
ATENA Didaktik infört begreppet professionsvetenskap, 
som en typ av populärvetenskap, men för en viss professi-
on – i detta fall förskollärare och lärare. ATENA Didaktik 
innehåller professionsvetenskapliga texter skrivna både av 
lärare och forskare och det finns fyra olika typer av texter.

1. Notiser från forskningsfronten
Här hittar man korta sammanfattningar och beskriv-
ning-ar av forskningsartiklar. En av de senaste notiserna 
från forskningsfronten handlar om möjligheter och ut-
maning-ar med digitala verktyg i undervisning om na-
turvetenskap. I den texten, skriven av Ulrika Bossér från 
Linnéuniversitetet, beskrivs hur en forskare (Susanne Wa-
lan) följt lärare och elever i årskurs 7 och studerat hur di-
gitala resurser används i undervisningen. Susanne Walan 
använder en didaktisk modell, TPACK-modellen, för att 
synliggöra både möjligheter och begränsningar med digi-
tala verktyg.

2. Reflektioner från praktiken
Verksamma förskollärare och lärare beskriver och reflek-
terar över sina erfarenheter från olika undervisningssitua-
tioner. Är du intresserad av att bidra så är du välkommen 
att skriva en professionsvetenskaplig text till ATENA Di-

ATENA Didaktik är en digital tidskrift som vänder sig 
till förskollärare, lärare och andra intresserade av un-
dervisning baserad på vetenskap och beprövad erfaren-
het. https://atenadidaktik.se

Tidskriften ges ut av NATDID, Nationellt centrum för 
teknikens och naturvetenskapernas didaktik, som är ett 
centrum liknande KRC, men med fokus på spridning av 
didaktisk forskning.

daktik. Redaktionen ger dig stöd i skrivandet genom åter-
koppling på din text, och på hemsidan finns introduceran-
de filmer med tips om hur du skriver.

3. Forskningsrapporter
Ett exempel på en forskningsrapport är en forskares sam-
manfattning av sin avhandling.

4. Forskningsgenomgångar
I en forskningsgenomgång skriven av Torodd Lunde och 
Jesper Sjöström, redogörs för olika didaktiska modeller 
som en resurs för att reflektera och kommunicera kring 
didaktiska frågeställningar som dyker upp i planering, 
ge-nomförande och utvärdering av undervisning.
Tanken är att ATENA Didaktik ska vara användbar för 
lärarprofessionen både för egen läsning, men också för 
att kommunicera utbildningsfrågor med andra. På så vis 
kan skolan vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund.

Av Karolina Broman,
kemididaktiker vid
Umeå universitet,
medlem i KRCs styrelse
Ingår i redaktionsrådet för
ATENA Didaktik

Vill du dela med dig av dina reflektioner från praktiken i ATENA Didaktik? 
Hör av dig till huvudredaktör Gunnar Höst via gunnar.host@liu.se. 
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