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Sammanfattning 

Under de senaste åren har svenska elevers resultat i matematik sjunkit i internationella 

jämförelser (Skolverket 2008). Nationella insatser har genomförts genom bl.a. riktade pengar 

till olika projekt som haft som syfte att höja elevernas resultat i matematik (Skolverket 

2011b). Flera projekt har använt sig av fortbildningsmodellen Learning Study. Där får lärarna 

möjlighet att, tillsammans med kollegor och extern hjälp av t.ex. en forskare, reflektera över 

sin egen praktik. Framöver kommer Skolverket (2011a) på uppdrag av regeringen att 

genomföra ytterligare satsningar för att utveckla skolans undervisning i matematik i syfte att 

höja resultaten i matematik för de svenska eleverna.  

Fortbildning eller kompetensutveckling är ett givet inslag i lärarens profession som även 

är angiven i skollagen. Betydelsefullt för dess resultat är att den upplevs givande. Syftet med 

föreliggande studie har varit att beskriva lärares uppfattningar och erfarenheter av Learning 

Study.  

Studien har en fenomenografisk ansats då dess syfte är att beskriva olika variationer i 

hur lärare uppfattar Learning Study. För att samla in empiri till min studie har jag använt mig 

av flera metoder: enkäter, observation av en presentation och kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer. De 8 lärare som deltagit i studien har alla under 2011 deltagit i en Learning Study i 

matematik. Analysen av lärarnas uppfattningar resulterade i fyra huvudkategorier: kollegial 

process, utvärderingsprocess, utvecklingsprocess och tidsprocess. De fyra huvudkategorierna 

innehåller även ett antal underkategorier som kan sägas beskriva de skillnader som lärarna 

gav uttryck för inom varje huvudkategori.  

Resultaten visade att lärarna uppfattade Learning Study som en ”arena” som skapade 

möjlighet till både utveckling och utvärdering av sin undervisning. Framförallt uppfattade de 

Learning Study som en möjlighet för det kollegiala lärandet vilket också upplevdes som 

positivt ur ett perspektiv av samhörighet. 

Resultaten pekar också på att vissa faktorer som engagemang hos lärarna, avsatt tid, 

kunskap om teorin som ligger till grund för Learning Study och rimliga förväntningar, är 

betydelsefulla och behöver uppfyllas för att detta ska uppfattas som en givande fortbildning 

som leder till skolutveckling. 
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1 Inledning 

- ”Hur mycket är dubbelt så många som 1?” 

- ”2” 

- ”Hur mycket är dubbelt så många som 4?” 

- ”5” 

- ”Vad betyder dubbelt så många?” 

- ”Lite till”. 

 

Vad är det vi inte lyckats få eleven att se? Vad är det eleven har missförstått av begreppet? 

 

Exemplet ovan är hämtat ur en Learning Study i matematik som en grupp lärare 

genomförde på lågstadiet våren 2011. Studien behandlade lärandeobjektet ”dubbelt så 

många”, ett begrepp som lärarna ansåg skapade bekymmer för vissa elever. Ytterligare två 

Learning Studies genomfördes i samma kommun i mellansverige under 2011, samtliga i 

matematik. 

Frågorna ovan har jag ställt mig många gånger i min egen undervisning. Frustrationen 

har varit stor de gånger då det jag haft för avsikt att lära ut inte haft full effekt. Ofta försöker 

man då ta till ett annat sätt, en annan metod för att ge eleven förståelse. Det händer ibland att 

eleven trots nya försök ändå inte förstår men för det mesta har det fungerat och det har gett 

eleven ny kunskap. Vad var det som gjorde att eleven lärde sig nu? Vad var annorlunda?  

Kanske var det de här frågorna som gjorde att jag bestämde mig för att bli speciallärare. 

Frågor som jag tror att en speciallärare ofta behöver ställa för att få förståelse för en elevs 

lärande men vars svar jag undrar om man kan sätta ord på. 

Hösten 2008 fick jag möjligheten att lyssna till en föreläsning av Ulla Runesson som är 

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon föreläste om Learning Study och 

variationsteori och berättade bl.a. om asiatiska elevers framgångar i matematik. Hon berättade 

om en skola i Hongkong där rektorn informerade de som besökte skolan om att de skulle få 

vara med och observera ”skolans bästa…”. Här förväntade sig besökarna att han skulle säga 

lärare, men rektorn sa lektion. På skolan i Hongkong jobbade lärarna utifrån modellen 

Learning Study. I en sådan modell jobbar lärarna tillsammans just utifrån de frågor som jag 

ställt ovan. Det är en fortbildningsmodell där lärarna även jobbar utifrån en teori om lärande, 

variationsteorin, och den försöker beskriva några av förutsättningarna för att ett lärande ska 

ske (Marton & Booth, 2000). Learning Study och de olika begreppen som den innefattar 

beskrivs längre fram i studien. 

Kan det då vara så att lärare i Hongkong arbetar efter en modell som kan ge svar på 

frågor om vad som gjorde att eleven lärde sig eller inte? 
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Möjligheten att prova detta fick ett antal lärare i en medelstor kommun då tre Learning 

Studies genomfördes under 2011 och där jag fick möjligheten att delta i en av dem. Denna 

fortbildningsform har under de senaste åren provats på många håll i Sverige (Learning Study 

2012). I detta sammanhang kan då nämnas att regeringen har bestämt att man ska genomföra 

en matematiksatsning framöver med namnet ”Matematiklyftet” (Regeringskansliet 2011). 

Sammanlagt ska över 2 miljarder kronor satsas på matematik och en stor del av pengarna ska 

satsas på lärarnas fortbildning för att utveckla undervisningen. Regeringen menar att allt för 

stor del av matematikundervisningen handlar om elevernas egna arbete där de mekaniskt 

arbetar i läroboken. Man menar att didaktiken i klassrummet behöver utvecklas till en bättre 

kvalitet. 

Skolverket (2011a) har fått i uppdrag att utforma och föreslå hur denna fortbildning ska 

gå till. Där föreslår man att den ska ha starka inslag av kollegialt lärande och diskussioner om 

undervisning. Med det menar Skolverket att lärarnas kompetens och kunnande inom 

undervisning är något som lärarna behöver samtala med varandra om för att en utveckling av 

undervisningen ska ske. Processen bör ha ett externt stöd utifrån av t.ex. universitet. Vidare 

menar man att det som diskuteras även ska prövas i den egna undervisningen, utvärderas och 

prövas på nytt. Det man betonar som viktigt för att lärarna ska känna sig motiverade att delta 

är att insatserna presenteras i ett positivt sammanhang. Betoning på att eleverna är dåliga i 

matte är ingen positiv ingång utan lärarnas vilja att utveckla undervisningen är enligt 

Skolverket ett bättre utgångsläge.  

Kommer då denna satsning både från stat och kommun att få förväntat resultat?  

Enligt min mening stämmer processen i en Learning Study bra överens med de tankar om 

fortbildningens utformning som presenterades av Skolverket. Däremot är frågan hur de lärare 

som deltagit i olika Learning Studies uppfattat den formen av fortbildning. Kan man lära sig 

något av deras uppfattningar och erfarenheter för att utforma denna fortbildning på bästa sätt? 

I den föreliggande studien har jag därför valt en fenomenografisk ansats genom att bl.a. 

genomföra kvalitativa intervjuer av ett antal lärare som deltog i de ovan nämnda Learning 

Studies under 2011 för att kunna beskriva deras uppfattningar av Learning Study.   

Inom samma kommun genomfördes även två Learning Studies i ämnet svenska. De är 

dock ej med i denna undersökning då studien är vald att begränsas till de som genomförts i 

ämnet matematik. Denna avgränsning är gjord dels av tidsmässiga skäl, dels av min egen 

inriktning som speciallärare mot matematik. 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till intresset för Learning Study och en 

beskrivning av hur den är uppbyggd. Vidare beskrivs den teori som ligger till grund för de 

Learning Studies som genomförts i bl.a. Sverige. I kapitlet lyfts även fram lärares lärande i 

form av bl.a. kompetensutveckling och reflektion och hur det är kopplat till våra olika 

styrdokument i skolan. Slutligen redovisas resultat från de studier som denna uppsats har sin 

utgångspunkt i. 

 

2.1 Lesson study 

Ett stort antal länder, däribland Sverige, deltar i internationella studier där syftet är att få en 

bild av elevernas kunskaper i skolan. En av dessa studier är TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) som vart fjärde år, sedan 1995, mäter elevernas kunskaper i 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Mätningarna genomförs i skolår fyra och åtta. 

Syftet med studien är också att få en bild av den svenska skolan i relation till andra länders 

skolsystem och att också kunna följa kunskapsutvecklingen över tid. Resultaten från TIMSS 

studie 2007 (Skolverket 2008) visar att svenska elever i årskurs 4 presterar sämre i matematik 

än genomsnittet av de länder i EU och OECD som deltar. Framförallt är eleverna sämre på 

taluppfattning och aritmetik. Resultaten för de svenska eleverna i årskurs 8 ser likartade ut, de 

presterar under genomsnittet i matematik för EU/OECD-länder. Utvecklingen över tid är 

också negativ sedan 1995. Av resultaten från TIMSS 2007 kan man utläsa att asiatiska länder 

som Kina, Singapore, Taiwan och Japan ligger i topp. Vad kan då dessa skillnader mot 

asiatiska länder bero på? 

Två forskare i USA, James W Stiegler och James Hiebert (1999), gjorde i slutet av 1990-

talet en studie där de jämförde matematikundervisningen i tre länder, Japan, Tyskland och 

USA. Anledningen var den stora skillnaden i resultat mellan amerikanska elever och de 

asiatiska eleverna i TIMSS-undersökningen. Resultaten visade på klara skillnader i själva 

undervisningen. I studien hade man bl.a. videofilmat över 200 matematiklektioner och funnit 

att de japanska eleverna lärde sig det som deras lärare ville att de skulle lära sig i högre grad 

än i USA och Tyskland. Man kom fram till att det som bl.a. skilde var hur lärarna i Japan 

samarbetade kring undervisningen, bl.a. utifrån en modell i Japan som kallas Lesson Study 

där lärare tillsammans systematiskt planerar och analyserar undervisningen (Marton & Lo 

2007). En grupp lärare väljer ut ett ämne som man ska behandla under ett antal 

”forskningslektioner”. Man utnyttjar varandras erfarenheter och planerar en lektion där man 
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vill uppnå ett visst mål av inlärning. En av lärarna genomför sen lektionen medan de andra 

observerar. Lektionen utvärderas sedan och revideras. Efter detta genomför en annan lärare 

den reviderade lektionen och de andra observerar. På detta följer ännu en utvärdering och 

reflektion. Lektionen dokumenteras så att andra lärare kan ta del av resultatet. Enligt Stigler 

och Hiebert (1999) består en Lesson study av åtta steg: 

 Definiera ett problem 

 Planera en lektion 

 Genomföra lektionen 

 Utvärdera lektionen och reflektera över dess effekt 

 Revidera lektionen 

 Genomföra den reviderade lektionen 

 Utvärdera och reflektera igen 

 Dela med sig av resultaten 

 

Det viktiga i Lesson Study är, enligt dem, inte produkten utan processen, som beskrivits 

ovan, där lärarna undersöker sin egen praktik, utforskar hur eleverna lär och arbetar i en 

professionell gemenskap. Marton och Lo (2007) menar också att målet för lärarna i en Lesson 

Study inte enbart är att komma fram till en effektiv lektion, där alla elever förstår, utan även 

att komma till insikt i varför och hur lektionen fungerar genom noggrann planering och 

utvärdering. De menar dessutom att även om det finns mycket som påverkar i 

utbildningsmiljöer, där sällan en faktor är oberoende av en annan, så är det värt att genomföra 

konstruerade experiment som dessa, speciellt i klassrumsforskning. Fördelarna enligt dem är 

att de kan bidra till teoretisk utveckling och förbättrad praktik på samma gång. Stigler och 

Hiebert (1999) beskriver också det logiska med exempelvis Lesson study: “If you want to 

improve teaching, the most effective place to do so is in the context of a classroom lesson” (s 

111). 

Författarna menar också att det de kommit fram till visar att undervisningen spelar roll 

och att läraren har en viktig nyckelroll vid utvecklingen av den.  

 

2.2 Learning Study 

Learning Study är en vidareutveckling av den Japanska modellen Lesson Study (Marton & Lo 

2007) som beskrevs ovan. Learning Study utvecklades vid universitetet i Hong Kong i början 

på 2000-talet av Ference Marton och hans kollegor där. Det kom till Sverige under 2003 och 

har använts i ett flertal studier i bl.a. matematik (Gustavsson 2008; Wernberg 2009; Kullberg 

2010). Det finns många likheter mellan de båda modellerna. En är att det handlar om en 
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samverkande och upprepande modell av planering, analysering och revidering av lektioner 

(Kullberg 2010). En andra är målet att förbättra både elevers och lärares lärande och ett tredje 

är ett specifikt lärandemål, en utveckling av en viss bestämd förmåga. Det som däremot 

skiljer de båda modellerna åt är framförallt att man i en Learning Study använder eller utgår 

från en teori om lärande vid planering och analysering av lektionerna. Den teori som använts 

är variationsteorin som utvecklats av bl.a. Ference Marton vid Göteborgs Universitet. (Marton 

& Booth 2000). Variationsteorin beskrivs närmare längre fram i arbetet. 

En annan skillnad mot Lesson study är att i en Learning Study så filmar man de 

lektioner som genomförs av lärarna. Dessa filmer används sen i den efterföljande analysen av 

lektionen. För att upptäcka elevernas lärande och vad som kan vara kritiskt för lärandet 

använder man också för- och eftertest. Dessa kan vara utformade som ett skriftligt prov eller 

en muntlig intervju och genomförs både före och efter avslutad lektion. 

I en Lesson study är syftet att åstadkomma en så bra lektion som möjligt medan syftet 

med en Learning Study däremot är att försöka uppnå ett pedagogiskt mål, nämligen att 

förbättra elevernas lärande och att lära från detta försök (Marton 2005). Man vill möjliggöra 

ett lärande både för eleverna och lärarna. 

De olika stegen i en Learning Study kan beskrivas så här: (se Gustavsson 2008; Wernberg 

2009; Kullberg 2010). 

 

1. Lärarna väljer ett avgränsat lärandeobjekt som ska utgöra underlag för kommande lektioner 

2. En analys görs av elevernas förförståelse av lärandeobjektet. Detta görs genom en kartläggning i 

någon form av test eller intervju. Analysen ger svar på lärandeobjektets kritiska aspekter för de 

aktuella eleverna. De kritiska aspekterna är viktiga för att ett lärande ska kunna bli möjligt. Detta 

kombineras med lärarnas tidigare erfarenheter av lärandeobjektet. 

3. Lärarna planerar en lektion gemensamt 

4. Den planerade lektionen genomförs i elevgrupp A av en av lärarna. Lektionen videofilmas. 

5. En ny kartläggning av elevernas kunnande görs i nära anslutning till lektionen. Detta test jämförs 

med det tidigare testet. 

6. En analys görs av den inspelade lektionen i förhållande till resultaten av testen. 

7. En ny lektion planeras utifrån det underlag analysen av lektion A gett 

8.  Lektion II genomförs i elevgrupp B av en av lärarna. Lektionen videofilmas. 

9.  Punkt 5 – 7 upprepas 

10.  Lektion III genomförs i elevgrupp C av en av lärarna. Lektionen videofilmas. 

11.  Punkt 5 och 6 upprepas 

12.  Ett fördröjt eftertest kan genomföras en tid efter lektionernas genomförande för att se om den 

utvecklade förmågan finns kvar. 

13.  Allt sammanfattas och dokumenteras.  
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Figur 1. En modell av Learning Studyprocessen skulle kunna se ut så här 

 

En grupp lärare, ca 3-5 st och en handledare samlas och som nämnts ovan börjar hela 

processen med att man väljer ut ett lärandeobjekt. Ett lärandeobjekt kan vara en förmåga som 

man vill att eleverna ska utveckla, t.ex. social kompetens (Holmqvist 2006), men det kan 

också vara ett mer avgränsat område inom ett skolämne t.ex. analog tid på klockan eller 

likhetstecknets innebörd. Lärandeobjektet är det lärande som man vill att eleverna ska 

utveckla i undervisningen.  

Man avgränsar oftast studien till att endast gälla en lektion för att göra det möjligt att 

utvärdera och bedöma vad i undervisningen som gjort det möjligt för eleverna att lära 

(Häggström 2011).  Mona Holmqvist (2006) delar in analysen av själva lärandeobjektet i tre 

delar: det intentionella lärandeobjektet, det iscensatta lärandeobjektet och det erfarna 

lärandeobjektet, med andra ord: det som är tänkt att lära, det som sker i undervisningen och 

det som eleverna verkligen lär. En Learning Study lägger sitt fokus på det som var intentionen 

från början, det intentionella lärandet och vad som krävs ”…för att det som avses att utvecklas 

faktiskt också utvecklas i en lärsituation” (Holmqvist 2006 s 22).  

I en Learning Study arbetar lärare och forskare tillsammans under en termin och man 

fokuserar inte på själva metoderna i undervisningen utan på vilka olika sätt man kan 

presentera de kritiska aspekterna för eleverna. De olika sätten grundar sig på variationsteorin 

som beskrivs närmare nedan. Med kritiska aspekter menas de aspekter i lärandeobjektet som 

måste förstås för att förstå lärandeobjektet. Vad innebär det att kunna detta? Vad är det vi 

val av lärande-
objekt 

ta reda på elevernas 
förkunskaper 

planera lektion 
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måste göra synligt för eleverna för att de ska lära in? Dessa frågor måste man ställa sig i en 

Learning Study för att finna de kritiska aspekterna menar Ulla Runesson (2006) och som 

tidigare nämnts analyserar man elevernas förtest där eleverna visar vilka förkunskaper de har 

om lärandeobjektet, för att få svar på frågorna. Man kan också, om det handlar om ämnet 

svenska, be eleverna att skriva ett brev för att få en bild över elevernas förförståelse.  Det ska 

dock poängteras att en Learning Study är en dynamisk process vilket betyder att vilka de 

kritiska aspekterna är kan komma att utökas under processens gång, man finner nya. Antalet 

lektioner i en Learning Study avgörs av deltagarnas och elevgruppens behov vilket gör att 

tidsomfattningen kan variera (Holmqvist 2010). 

 

2.3 Variationsteorin  

En av skillnaderna mot lesson study som nämnts ovan är att en Learning Study bygger på en 

teori om lärande. Den teori som används är variationsteorin som utvecklats av bl.a. Ference 

Marton vid Göteborgs Universitet inom det fenomenografiska forskningsfältet. Learning 

Study ska ses som en tankemodell där hjärtat är variationsteorin menar Mona Holmqvist 

(2010) som lett flera Learning Studies. Hon betonar dock att man skulle kunna använda någon 

annan teori men att det hittills inte gjorts.  

 

2.3.1 Varför lär vi oss olika? 

Variationsteorin bygger på ett antagande om att vi lär oss när vi erfar ett fenomen på ett nytt 

sätt (Marton & Booth 2000). Marton menar att vi alla erfar världen olika och att en del av oss 

erfar världen på ett bättre sätt, vissa får en bättre förståelse av fenomenet än andra. Detta beror 

på att det finns vissa kvalitativa kriterier för lärande. Teorin bygger på att det finns en viss 

variation i människors sätt att erfara olika situationer och fenomen och att variationen består i 

skillnader i vilka aspekter av fenomenet som vi urskiljer och som samtidigt är fokuserade i 

medvetandet. Med aspekt menar de att man upptäcker att någonting är på ett visst sätt och då 

blir medveten om att detta skulle kunna vara på ett annat sätt. Om man betraktar något som 

självklart är det inte öppet för variation, men det som finns i det fokuserade medvetandet är 

det (Marton & Booth 2000). Ett exempel på detta är en person som aldrig har stött på ett annat 

språk än sitt eget modersmål och då knappast kan vara medveten om att hans språk är av ett 

särskilt slag. Det upplevs som självklart. Man måste komma i kontakt med andra språk för att 

öppna upp för en variation i medvetandet. Variationsteorin ser på lärande som en förändring 

av någons förmåga att erfara någonting på särskilda sätt (Marton & Booth 2000 s 265). 
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2.3.2 Del-helhet 

Holmqvist (2006) menar att läraren måste hjälpa eleven att se nya aspekter av det som vi vill 

lära, vi måste ibland byta perspektiv. Hon beskriver hur vi ibland tar för givet att eleverna 

utgår från samma perspektiv som vi, vilket inte alltid är fallet. När vi t.ex. talar om volym i 

matematiken så tänker vi på ett rymdmått men eleven kanske tänker på hög volym på stereon. 

Läraren måste ta reda på vilket perspektiv eleven har och hjälpa den att se nya perspektiv, 

variationer på fenomenet. De kritiska aspekterna som nämnts ovan är just perspektiv som är 

viktiga att få syn på (Holmqvist 2006).  

Som Marton och Booth (2000) menar måste dessa aspekter tydligt urskiljas i 

undervisningen. För att lära sig innebörden av något krävs att man samtidigt urskiljer alla 

aspekter som konstituerar fenomenet. Ska man t.ex. förstå fenomenet ”hund” så räcker det 

inte med att bara lära sig att en hund har fyra ben, en älg har också fyra ben. Här finns det 

alltså fler aspekter som exempelvis pälsen, storlek och läte som är viktiga aspekter på 

fenomenet ”hund”. Det vi erfar är hur något skiljer sig från något annat (Gustavsson 2008). 

Man måste också kunna urskilja aspekterna eller delarna från helheten men också förstå 

aspekternas relation till helheten (Marton & Tsui 2004). Dessa aspekter är iakttagbara endast 

om de varierar (Runesson 2008) och genom att erbjuda eleverna en variation av dessa 

aspekter blir de lättare att urskilja (Wernberg 2009). 

Det är viktigt att uppmärksamma vad som varierar och inte i en inlärningssituation för 

att förstå vad som görs möjligt att lära eller inte, förklarar Marton och Tsui (2004). De 

beskriver också olika mönster av variation som kan förekomma. Om man t.ex. ska lära sig 

vad en stol är så är det bra att se många olika stolar så att man också kan generalisera, lära sig 

vad ”stolhet” innebär. Skilja det från färgen på stolen eller tyget. Ska man lära sig vad 

bokstaven A är behöver man få erfara olika former av bokstaven för att urskilja det som gör A 

till bokstaven A (se figur 2). 

A   A   A      A 

Figur 2. Generalisering av bokstaven A 

 

Om man vill lära eleverna vad en triangel är så kan man visa det som i figur 3, men för att 

förstå fenomenet triangel och den kritiska aspekten som gör triangel till en triangel är det även 

viktigt att eleven får erfara trianglar på det viset som visas i figur 4 och inte enbart med basen 

nedåt. 
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Figur 3. Trianglar 

 

 

 

 

 

Figur 4. Trianglar 

 

Ett exempel som tydligt visar på om eleven fått syn på de kritiska aspekter som gör en kvadrat 

till en kvadrat kan man hämta från diagnosmaterialet Diamant (Skolverket 2009). Där ska 

eleverna bl.a. ange vilka av figurerna som är kvadrater (se figur 5). Elever som ännu inte fått 

syn på alla kritiska aspekter, anger bara figur 1. 

 

 

 

 Figur 5. Övning hämtad ur diagnosmaterialet Diamant (se Skolverket 2009) 

 

 

För att kunna urskilja en aspekt av ett fenomen, för att erfara vad något är måste man 

också erfara vad det inte är (Wernberg 2009). Ska man t.ex. förstå begreppet lång måste det 

göras i kontrast med något som är kort. För att förstå hur bokstaven A ser ut måste man också 

visa vad som inte är A (se figur 6). 

 

A    A    G    A    Å 
 

 

Figur 6. Kontrast av bokstaven A 
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 För att kunna urskilja en aspekt måste alltså vissa aspekter variera medan andra hålls 

invarianta. Om två aspekter varierar samtidigt så blir det svårt att urskilja aspekterna. Man bör 

tänka på att lyfta fram en aspekt i taget (Runesson 2006). Något måste presenteras som 

bakgrund och annat fokuseras genom variation (Gustavsson 2008). Vill man t.ex. lära någon 

vad randig är så är det bra om mönstret varierar men formen hålls konstant – invariant. 

Marton & Tsui (2004) kallar detta för separation (se figur 7). 

För att förstå att något är randigt så måste vi ha upplevt något som inte är randigt, dvs. randigt 

innebär också ”inte rutigt” och ”inte prickigt”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Olika exempel på varians och invarians för att lära sig begreppet randig. 

 

Alla olika variationer som vi kan urskilja finns i vårt medvetande samtidigt (Gustavsson 

2008). Alla de olika aspekterna som kan ses som delar måste sedan ses samtidigt. Att t.ex. 

kunna förvandla två tusental, fem hundratal, sex tiotal och tre ental till talet 2563 är ett 

exempel på samtidighet – fusion (Marton & Tsui 2004, Wernberg 2009). I vårt medvetande 

samlas alla våra erfaranden av fenomen, alla aspekter och olika variationer. Vårt medvetande 

förändras hela tiden och varje situation är erfaren mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter 

och vi är medvetna om allt hela tiden (Marton & Tsui 2004). Allt detta påverkar hur vi 

upplever nya saker. 

 

…we can only experience simultaneously that which we can discern; we can only discern what we 

experience to vary; and we can only experience variation if we have experienced different instances 

previously and are holding them in our awareness simultaneously (Marton & Tsui 2004, s 20). 

 

Hur man ska skapa variationer i sin undervisning beror på vilket lärandeobjektet är menar 

Runesson (2006), Man kan, enligt henne, inte säga något generellt om hur man ska variera 

eller att ju mer variation desto bättre. Lärandeobjektet avgör men även vilken grupp elever vi 

arbetar med, vilken förförståelse av lärandeobjektet som dessa har. Variation ska alltså inte 

ses som variation av metoder utan variation av de aspekter som är nödvändiga att upptäcka för 
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att förstå ett fenomen och genom att planera undervisningen utifrån variationsteorin kan man 

lyfta fram aspekter som inte varit tydliga förut (Holmqvist 2010). 

 

2.4 Lärares lärande 

I Lgr 11 (2011) uttrycks som ett av skolans uppdrag, att den ska utvecklas kvalitativt. 

Läroplanen betonar att verksamheten ständigt måste prövas och utvecklas i ett aktivt samspel 

mellan bl.a. skolans personal.  Learning Study har beskrivits av bl.a. Runesson (2008) som en 

modell för lärande på två nivåer, en process där både barn och lärare lär och något som 

förenar skolutveckling och lärarfortbildning.  

 

2.4.1 Kompetensutveckling 

Det som karakteriserar framgångsrik undervisning har bl.a. John Hattie (2009) studerat i en 

metastudie. I den presenteras en översikt över vilka faktorer som påverkar elevernas resultat i 

skolan. I studien kom han bl.a. fram till att undervisning inte bara handlar om att lära ut, utan 

det handlar om att ständigt få mer kunskap om hur elevernas lärande går till. Lärarna måste se 

lärandeprocessen genom elevernas ögon och att det inte får vara en ”privat” fråga för läraren.  

Lärarnas lärande belyses även i de olika dokument som styr skolans verksamhet, t.ex. 

Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen Lgr 11 (2011). Där uttrycks olika aktörers ansvar 

för lärarnas kompetensutveckling. I Skollagen 2 kap 34 § står att ”Huvudmannen ska se till att 

personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.” (SFS 

2010:800). I läroplanen för grundskolan Lgr 11 (2011) betonas rektorns ansvar för att 

”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 

sina uppgifter” (s 19).  

Att kompetensutveckling ska vara en del av skolans verksamhet är alltså tydligt 

formulerat. Definitionen av kompetensutveckling finns också formulerat i den propositionen 

till ny lärarutbildning från 1999/2000 som regeringen lade fram för riksdagen och som 

godkändes. Där uttrycks den som "insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att 

skapa goda förutsättningar för elevernas lärande” (s 29). Med insatser menar man bl.a. 

gemensam reflektion och diskussion om undervisningen, handledning och auskultation vid 

kollegors undervisning. 

 

2.4.2 Tid för reflektion 

Skolverket (2008) beskriver hur lärare ska bygga sin undervisning på olika teoretiska 

föreställningar och beprövad erfarenhet. Genom att analysera och reflektera menar de att 
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läraren kan ompröva sin verksamhet. Reflekterandet bör enligt dem ske systematiskt och 

gemensamt för att ta till vara på erfarenheter, pröva dem och tillämpa det man lärt i en annan 

situation. Att utbyta erfarenheter av själva yrkesutövningen med andra kollegor är enligt dem 

ganska sällsynt. Oftast handlar samtalen med kollegor om olika ”kringfrågor”. Skolverket 

menar att det lätt blir att lärare handlar rutinbetonat i sin praktik då vi t.ex. okritiskt använder 

läromedel utan att ifrågasätta exempelvis förväntade resultat utav uppgifter. Inget bör, menar 

man i rapporten, tas för givet för att skapa ett utvecklingsinriktat lärande som leder till att vi 

reflekterar och omprövar vår undervisning.  

Reflektion beskrivs i ovan nämnda skrift som något av en drivkraft för förbättring av 

verksamheten. Reflektion gör att läraren förstår vad eleverna gör och varför och skapar 

förståelse för behov av förändring. Detta leder i sin tur till ökade utvecklingsmöjligheter för 

eleverna. 

 

2.4.3 Lära tillsammans 

Ference Marton (2009) uttrycker även han vikten av att lärarna tillsammans med andra lärare 

diskuterar lärandet och elevernas tänkande: 

För att hjälpa eleverna med att utveckla alla de förmågor, insikter, färdigheter som skolan är till för att  

hjälpa dem att utveckla, måste lärarna förstå elevernas sätt att tänka och resonera. De måste fatta vad 

som inte får tas för givet, vad som måste visas och hur detta kan ske. Det innebär att lärare tillsammans  

med andra lärare måste begrunda vad som är svårt för eleverna, vad de redan kan och vad som skall till 

för att ta nästa steg. De måste kunna planera och följa upp undervisningen tillsammans; diskutera vad 

som är ärandets syfte och i vilken utsträckning som dessa syften uppnås (Marton 2009). 

 

Marton (Holmqvist 2006) menar också att det som är nödvändigt för att förbättra 

lärarnas praktik är att de gemensamt diskuterar undervisningens innehåll och planerar hur den 

ska behandlas i undervisningen. De måste även gemensamt följa upp resultaten och för detta 

måste skapas möjligheter. Han ser det som en av nycklarna till en bättre skola där lärarna lär 

från varandra, eleverna och sin egen verksamhet. 

Skolverket (2003) lyfter också tankar om hur utbildningens kvalitet kan höjas. Man 

betonar vikten av ett genomtänkt utvecklingsarbete genom ökad dialog mellan lärare och även 

mellan lärare och forskare. Man anser det viktigt att lärare reflekterar över sin verksamhet och 

att goda exempel lyfts fram. Skolverket framhåller vikten av att fokus riktas på elevernas 

lärande, vilket är verksamhetens kärna och att tid avsätts till att kommunicera och reflektera 

över sin praktik. 
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2.5 Från ”hur-kultur” till ”vad-kultur”  

Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000) menar att läraryrket kommer att skifta från en 

hur-kultur till en vad-kultur i framtiden, där man förväntas veta vad man vill åstadkomma, 

vad man vill att eleverna ska lära sig. En hur-kultur fokuserar enligt dem mer på arbetssätt än 

på själva innehållet. Fokus kommer att skifta från hur jag ska lära ut till vad det innebär att 

kunna något. Vi bör t.ex. ställa oss frågan vad innebär det att kunna räkna addition? istället 

för hur ska jag lära ut addition?  Enligt dem saknar också lärarna ett tydligt professionellt 

objekt. Det professionella objektet är de förmågor som lärarna förväntas utveckla hos 

eleverna. För att kunna det måste lärarna enligt dem förstå hur en förmåga är beskaffad vilket 

betyder vilka delar den består i, hur de förhåller sig till varandra, vad förmågan förutsätter 

m.m. Har lärarna insikt i detta kan de variera sin undervisning på många sätt. Carlgren och 

Marton skriver hur dessa insikter är av vikt för att lärarnas kompetens ska utvecklas och 

bevaras.  

Även Hattie (2009) lyfter fram vad-frågan som viktig för framgångsrikt lärande. Han 

menar att läraren måste vara medveten om avsikten med undervisningen och ställa sig frågan 

”vad händer i nästa steg?”. 

 

2.6 Lärarnas lärande i Learning Study 

Utgångspunkten för mitt arbete är ett antal studier som genomförts i Sverige i form av 

Learning Studies. Studiernas syfte har varit att studera lärande utifrån olika roller; elev, lärare 

och forskare. I studierna har inte hänsyn tagits till omkringliggande faktorer som t.ex. elevers 

bakgrund, skolorganisation och genus. Studierna har haft ett tydligt fokus på 

kunskapsuppdraget i ämnet matematik i skolan. 

Samtliga studier bygger på variationsteorins tankar om lärande. Några av dem har ingått 

i ett forskningsprojekt, ”Lärandets pedagogik”, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet har 

haft tre syften; elevers lärande, lärares lärande och forskares lärande vilket de menar förenar 

skolutveckling, kompetensutveckling och grundforskning (Holmqvist 2006). 

Forskningsprojektet genomfördes i form av just Learning Study-modellen som de menar ska 

ses som en kompetensutveckling för att skapa ett bättre lärande. Syftet har varit att utveckla, 

som de uttrycker, såväl teori som praktik. Man ville dels utveckla en modell för 

kompetensutveckling genom s.k. ”Learning Study” och dels utveckla den teori om lärande, 

variationsteorin, som projektet grundar sig på. 

Anna Wernberg (2009) och Angelika Kullberg (2010) genomförde studier som syftade 

till att belysa elevernas lärande i en Learning Study. Kullberg studerade relationen mellan det 
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som läraren undervisade om i matematik och det som eleverna verkligen lärde sig. Hon ville 

undersöka om kritiska aspekter som identifierats av lärare var överförbara till andra lärare och 

vilken betydelse detta har för elevernas lärande. Studien bygger på två olika Learning Studies 

som genomfördes av åtta lärare i 16 elevgrupper. Lektioner och planeringsmöten 

videofilmades och lärare intervjuades. Empirin bestod också av elevtester. Resultatet av 

hennes studie visar att de kritiska aspekterna bidrog till elevernas lärande och att det inte var 

läraren som person som hade störst betydelse för lärandet utan vad läraren gjorde det möjligt 

för eleverna att erfara: 

 

Studierna i denna avhandling visar på skillnader i elevers möjlighet att lära utifrån den undervisning de 

får, men även på lärares möjlighet att påverka vad eleverna kan lära sig (Kullberg 2010, s 178) 

 

Hon lyfter också fram vikten av att läraren är bekant med variationsteorin och kan lyfta fram 

de kritiska aspekterna i undervisningen.   

Även i Wernbergs studie (2009) undersöktes det intentionella, det iscensatta och det 

erfarna lärandet, med andra ord vad som planerades att eleverna skulle lära sig under en 

lektion, vilka möjligheter eleverna hade att lära sig och vad eleverna faktiskt lärde sig. 

Studien kom fram till ett liknande resultat som Kullbergs (2010) studie, dvs. att vad en lärare 

gör det möjligt för eleverna att erfara av ett ämnesinnehåll har stor betydelse för elevens 

inlärning: 

 

…den viktigaste frågan lärare bör ställa sig är vilket lärande som eleverna skall åstadkomma/…/En lärare 

som vill åstadkomma särskilda sätt att se på något måste lyfta fram de kritiska aspekterna för att 

möjliggöra för eleverna att erfara dessa/…/Detta är något som ställer höga krav på lärarna…(s 206). 

 

 Till skillnad mot dessa genomförde Laila Gustavsson (2008) sin studie i syfte att belysa även 

lärarnas lärande. Fokus har dock i alla studier varit att studera vilket lärande som eleverna 

utvecklar. 

De studier som ingått i projektet (Gustavsson 2008, Wernberg 2009, Kullberg 2010) och 

andra studier inom området (Vikström 2005) visar på vikten av lärarens förståelse av de 

kritiska aspekternas betydelse för elevernas lärande och hur de kan användas i 

undervisningen. Utvecklingen av lärarnas kompetens kring detta utvecklade även elevernas 

kunskaper. Det var inte läraren i sig som hade störst betydelse visade det sig i flera av 

studierna (Wernberg 2009, Kullberg 2010) utan det som läraren gjorde det möjligt för 

eleverna att erfara. 

Lärarna i ovan nämnda studier visade sig vara ovana att diskutera undervisningens 

innehåll utifrån vad som måste göras synligt för eleverna och vad eleverna måste erfara, när 

de planerade lektioner.  Lärarna var mer vana att diskutera metoder och arbetssätt, såsom 
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grupparbete eller ej, som utgångspunkt för lektionen istället för innehållet. Detta förändrades 

under studiernas gång till att man mer och mer utgick från innehållet. I en av studierna 

(Gustavsson 2008) fann man att lärarnas samtal med varandra kunde karakteriseras i tre 

kategorier: 

A. Lärarnas samtal riktar sig primärt mot undervisningsmetoder utan koppling till 

behandlingen av lärandets innehåll 

B. Lärarnas samtal riktar sig primärt mot behandlingen av lärandets innehåll 

C. Lärarna samtalar om behandlingen av lärandets innehåll i teoretiska termer  

Samtalen utvecklades under studien till att alltmer hamna i kategori C. När lärarnas samtal 

förändrades till att mer diskutera innehållet utifrån variationsteorin så såg man också klara 

skillnader i elevernas resultat.  

Forskarna menar att Learning Study möjliggör för lärarna att utveckla sin undervisning. 

Det är inte helt självklart att så sker men det som lärarna själva lyfter som givande är bl.a. att 

observera när andra undervisar vilket möjliggörs genom de videoinspelade lektionerna. 

Gustavsson (2008) menar att det är lärarna själva som måste stå för förändringen i skolan, de 

måste involveras i förändringsprocessen annars riskerar kompetensutvecklingen att inte leda 

till utveckling. De studier som genomförts påvisar starkt undervisningens betydelse för 

lärandet och att förståelse för de kritiska aspekterna har stor betydelse. Studierna framhäver 

också betydelsen av att lärare får avsatt tid till att undersöka sin egen praktik för att utveckla 

denna förståelse. Learning Study är ett sätt att göra detta på. Enligt forskarna bidrar det även 

till en ”kollektiv kunskapsproduktion” som kan gynna andra lärare (Kullberg 2010). 

I de studier som jag refererar till kan man utläsa vissa faktorer som betydande för att 

Learning Study ska upplevas som givande kompetensutveckling. Deltagarnas eget intresse av 

att delta i en Learning Study är viktig. Flera deltagare deltog på uppmaning av sina rektorer 

vilket innebar att det inte från början fanns något eget utvecklingsbehov vilket har betydelse 

för att en kompetensutveckling ska kännas meningsfull, enligt Gustavsson (2008). Hon 

påpekar också att tiden utgör en viktig faktor. Lärarna behöver tid för att sätta sig in i teorin, 

läsa litteratur och ha tid till reflektion.  

Dessa faktorer som lyfts fram i ovan nämnda studier spelar alltså, enligt dess författare, en 

betydelsefull roll för upplevelsen av Learning Study och enligt mig även för resultatet. 

Lärarnas uppfattningar av Learning Study kommer enligt min mening att få betydelse för hur 

lärarna upplever fortbildning i denna form och de blir således relevanta för resultatet, om 

fortbildningen blir effektiv och leder till skolutveckling eller ej. Hur man kan beskriva just 

lärares uppfattningar uttrycks i nästa avsnitt som handlar om fenomenografi. 
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2.7  Fenomenografi  

Om man vill karakterisera något eller beskriva egenskaperna hos ett fenomen så använder 

man sig av en kvalitativ metod. En kvalitativ studie vill alltså inte beskriva storlekar eller 

mängder av ett fenomen utan syftet är att i en kvalitativ studie försöka finna kategorier som 

beskriver ett fenomen i vår omvärld. Motsatsen är metoder som genom på förhand givna 

kategorier försöker beskriva vår omvärld genom exempelvis mätningar av olika slag (Larsson, 

1986).  

Fenomenografi vill jag betrakta som en kvalitativ metod. Den utvecklades vid 

Göteborgs universitet av bl.a. Ference Marton under 1970-talet och har som utgångspunkt ett 

intresse av att beskriva hur ett visst fenomen erfars av människor på olika sätt. Den vill utifrån 

detta beskriva olika variationer i att erfara fenomen i vår omvärld (Marton & Booth 2000, 

Forsmark 2009, Wernberg 2009). Syftet är sen att systematiskt karakterisera de olika 

variationer som finns av människors sätt att erfara ett fenomen i vår omvärld. Här vill man 

helt enkelt beskriva uppfattningar (Larsson, 1986).  Fenomenografin har en icke-dualistisk 

syn på världen (ontologi). Det betyder att den värld som vi ser är en upplevd värld. Även om 

det finns en existerande värld utanför vårt medvetande så uppträder världen endast genom 

våra erfarenheter av den (Kullberg 2010). Den fenomenografiska forskningen ser relationen 

mellan människan och hennes omvärld som viktig då man menar att man inte kan särskilja 

subjektet (människan) från objektet (världen). Är människan rädd så är hon alltid rädd för 

något och förstår hon så är det alltid förståelse av något (Johansson 2009). Eftersom vi 

upplever saker på olika sätt så är den erfarna världen olika för oss människor. En 

fenomenografisk ansats vill undersöka hur olika människor erfar samma fenomen.  

I den fenomenografiska ansatsen skiljer man på första och andra ordningens perspektiv. 

Med första ordningens perspektiv menar man det som kan observeras från utsidan, olika 

påståenden om fenomen som kan bedömas mot bakgrund av andra påståenden om samma 

fenomen. Man beskriver fenomen så som de är. (Marton & Booth 2000, Larsson 1986, 

Wernberg 2009).  I andra ordningens perspektiv handlar det om att beskriva hur något erfars 

av andra, hur det uppfattas vara. Det handlar, menar Larsson, inte om ifall det är sant eller 

falskt utan perspektivet är riktat mot själva uppfattningen och upplevelsen. Man vill beskriva, 

enligt honom, hur något framstår för andra och inte hur det egentligen är. Kvalitativa studier 

kan enligt Larsson beskrivas ur både ett första och andra ordningens perspektiv medan 

fenomenografiska studier  inriktas mot ett andra ordningens perspektiv. 

I den föreliggande studien har jag alltså valt en fenomenografisk ansats för att beskriva 

lärarnas uppfattningar av Learning Study. Deras uppfattningar är betydelsefulla utifrån den 
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bakgrund som tidigare angivits om lärarnas lärande för att skolutveckling ska bli möjlig. I 

studier av bl.a. Erkki Pehkonen (2001) har man funnit att lärares uppfattningar om matematik 

är betydelsefulla då de anses påverka kvaliteten på undervisningen i matematik. Enligt min 

mening kan även lärares uppfattningar om fortbildning och reflektion påverka kvaliteten på 

skolutveckling vilket i sin tur kan få betydelse för elevernas resultat. Skolan har som ett av 

sina uppdrag att främja lärande genom aktiva diskussioner om hur exempelvis 

kunskapsutveckling blir möjlig (Lgr 11 2011).  

 

3 Syfte 

Runesson (2008) beskriver Learning Study som en modell för lärande på två nivåer, dels en 

process där både barn och lärare lär, dels något som förenar skolutveckling och 

lärarfortbildning. Fokus i tidigare forskning kring Learning Study har framförallt varit på 

elevernas lärande. Lärarnas åsikter, attityder och erfarenheter om fortbildning via Learning 

Study har inte lyfts i de studier som jag nämnt tidigare. Syftet med denna studie är därför att 

beskriva lärares uppfattningar och erfarenheter av Learning Study. 

Då Learning Study ska ses som en kompetensutveckling som ska leda till skolutveckling 

är det, enligt min mening, relevant att beskriva lärarnas uppfattningar då dessa kan komma att 

påverka resultatet av fortbildningen. Min frågeställning är därför: 

 Hur uppfattar lärarna Learning Study? 

Min studie kan också sägas ha den funktionen att den ger en beskrivning av Learning study 

som fortbildningsverksamhet, måhända en form av utvärdering. 

 

4 Metod 

Den föreliggande studien, som jag skulle vilja benämna som en multimetodstudie i den 

meningen att jag använt mig av flera metoder, bygger bl.a. på kvalitativa intervjuer 

inspirerade av en fenomenografisk ansats. Detta kapitel inleds med en beskrivning av mina 

metodval och hur urval och genomförande gått till. Vidare belyser jag etiska överväganden 

och studiens validitet och reliabilitet. Därefter följer en beskrivning av den fenomenografiska 

analysen och hur den är kopplad till denna studie följt av en beskrivning av hur materialet 

bearbetats och analyserats. 
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4.1 Metodval  

Mitt metodval är ett multimetodval där flera olika slags källor ligger till grund för min 

undersökning. Mitt första val var att använda mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

med ett antal lärare som genomfört en Learning Study i matematik under 2011. Detta kom 

även att utökas med skriftliga enkäter till dessa lärare för att skapa ett bredare underlag och ge 

lärarna en möjlighet att ”börja” reflektera över de Learning Studies de deltagit i. Ett 

ytterligare sätt att närma mig fenomenet Learning Study kom genom den presentation som 

hölls då samtliga tre Learning Study studier som genomförts i matematik, presenterades för 

övriga kollegor. Där beskrev de tre grupperna innehållet och resultat i sina studier. De visade 

filmade lektioner och lät andra lärare ta del av deras funderingar och reflektioner kring 

deltagandet i Learning Study. 

De intervjuer som använts i undersökningen var av kvalitativ karaktär vilket, som 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver det, innebär att de hade som mål att 

erhålla beskrivningar från de intervjuade om deras upplevda erfarenheter, i detta fall av 

Learning Study. Intervjuerna var även halvstrukturerade då de utgick från ett antal 

övergripande frågor men som även lät den intervjuade få möjlighet att berätta om sina 

uppfattningar med följdfrågor från mig. De övergripande frågornas funktion (se bilaga 2) var 

att tillgodose mitt syfte att både beskriva lärarnas uppfattningar och erfarenheter. Intervjuerna 

byggde även på de utsagor lärarna givit i enkäterna och det som sagts på presentationen.  

Då det i en kvalitativ intervju till viss del krävs att man kan läsa lite mellan raderna i 

vad som sägs i intervjun, har det varit nödvändigt att ibland ”sända tillbaka” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s 45) det underförstådda budskapet i något som sagts genom en 

omformulering t.ex. ”Har jag förstått dig rätt nu..?”.  Kvale och Brinkmann talar i detta 

sammanhang om ”Kommunikativ validering”. 

 

4.2 Urval och genomförande  

Min studie bygger på erfarenheter och reflektioner från några av de lärare som under 2011, i 

en mellansvensk kommun, deltog i tre olika Learning Studies i matematik. Sammanlagt var 

det 12 lärare som deltog i dessa och de genomfördes på olika stadier. De tre grupperna hade 

ett samarbete med ett närliggande universitet och studierna sträckte sig över en termin. Nedan 

följer en kort beskrivning av de tre studierna såsom de presenterades under den gemensamma 

presentationen och i intervjuer: 
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 Den första gruppen bestod av fem lärare och genomförde en Learning Study i årskurs 

2. Man valde som lärandeobjekt ”dubbelt så mycket”. Enligt dem var vanliga 

missförstånd att eleverna upplever dubbelt som +1, lika mycket eller bara som 

”många”.  De kritiska aspekterna blev därför att urskilja att dubbelt är lika mycket och 

lika mycket en gång till och att ”dubbelt” dessutom kan användas vid både 

formuleringar om antal och längd. 

 Den andra gruppen, även den bestående av fem lärare, valde som lärandeobjekt 

förståelsen av multiplikation med 10, 100 och 1000. Den studien genomfördes i 

årskurs 4 och 5. Lärarna fann att de kritiska aspekterna var att synliggöra för eleverna 

att siffrorna ändrar position i positionssystemet och varje siffra blir exempelvis 10 

gånger större vid multiplikation med 10 osv. Det var också viktigt att göra det synligt 

för eleverna att när en siffra byter position i positionssystemet så ”fylls det på” med en 

nolla efteråt vid ex. 23 x 10. 

 Den tredje gruppen, där två lärare deltog, genomförde sin studie på högstadiet och 

valde skala som lärandeobjekt. Genom sina förtest, då man ville se elevernas 

förförståelse, visade det sig att många såg skala i form av areaskala. De kritiska 

aspekterna blev att få eleverna att urskilja att skala alltid är längdskala och att alla 

linjer i bilden förstoras eller förminskas lika mycket. Verkligheten förstoras eller 

förminskas proportionerligt. Det ändras lika mycket i alla riktningar.  

Under nämnda presentation ansåg sig grupperna efter genomförda Learning Studies inte 

riktigt säkra på om man kommit fram till en ”optimal” lektion eller ett optimalt sätt att 

uttrycka sig på under lektionerna, detta beskrivs vidare under kapitlet Resultat. 

Eftersom jag känner samtliga tolv lärare som kollegor inom samma skola eller kommun 

tillfrågades de om deltagande via muntliga samtal där jag fick möjlighet att beskriva min 

studie och dess syfte. Rektor vid berörd skola blev också kontaktad och informerad om 

studien och ett medgivande gavs om att genomföra undersökningen.  

Av samtliga 12 lärare som alla hade deltagit i Learning Study i matematik under 2011, 

valde jag att intervjua 8 stycken, två ur grupp 1, fyra ur grupp 2 och två ur grupp 3. Av 

rimliga skäl uteslöts en av deltagarna.
1
 Av de övriga som ej deltog var en sjukskriven och de 

övriga två upptagna med att organisera nationella prov. Möjligheten fanns att även intervjua 

dessa tre men efter analys av empirin upplevdes inte det som nödvändigt, underlagets omfång, 

vad gäller innehåll, bedömdes tillräckligt. 

                                                           

1
  Deltagaren är författaren själv och utgör inte något reliabelt underlag. 
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Två av lärarna jobbar på lågstadiet (årskurs 1-3), fyra av lärarna jobbar på mellanstadiet 

(årskurs 4-6) och två av lärarna på högstadiet (årskurs 7-9). De sistnämnda är även 

matematikutvecklare i kommunen. Lärarna i studien har olika lång erfarenhet av läraryrket, 

från 15 till 40 år. De har alla undervisat i matematik under sin lärarkarriär. Lärarna bestod av 

fem kvinnor och tre män. Urvalet gav således en bred täckning både vad gäller tid som 

verksam lärare och kön men även i vilken årskurs man undervisade i. Min kännedom om 

lärarna gjorde att jag även var medveten om att inte alla var positivt inställda till deltagandet i 

fortbildning av detta slag. Detta gjorde det möjligt för mig att anta en viss variation hos 

undersökningspersonerna när det gäller ”värdering” av eller syn på Learning Study. 

En fenomenografisk studie syftar inte till att finna hur stor andel som ger uttryck för en 

viss uppfattning. Målet är i stället att finna kvalitativt olika uppfattningar av ett fenomen. 

Risken finns annars att man som forskare missar vissa variationer som kan vara av intresse 

(Alexandersson 1994). Sammanfattningsvis vill jag därför påstå att mina undersöknings-

personer uppfyller detta mål. 

Innan intervjuerna genomfördes, skickade jag ut en enkät som jag bad alla att besvara 

skriftligt. Där bad jag om deras allmänna uppfattningar om Learning Study. I enkäterna fick 

lärarna möjlighet att börja fundera över deras erfarenheter av Learning Study genom frågor 

som exempelvis: ”Berätta om några av dina reflektioner av att ha deltagit i en Learning 

Study”. Svaren var även tänkta att användas som ett underlag till intervjuerna då jag där hade 

möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa mig kring vissa svar. Det var endast sex av lärarna 

som besvarade enkäten, något som delvis berodde på tidsbrist. 

Som underlag till studien har jag även använt mig av en muntlig presentation av de tre 

studierna, vilken genomfördes innan jag intervjuade lärarna. Där gavs en kort presentation av 

deras Learning Studies och genom den fick jag kännedom om lärandeobjekt, kritiska aspekter 

och resultat från varje studie. Under presentationen gav flera av lärarna uttryck för deras 

erfarenheter av deltagandet. Presentationen spelades in på mobiltelefon och kunde även den 

användas, på samma sätt som enkäterna, som ett underlag till intervjuerna.  

Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor och de tog vardera ca. 30 - 45 

minuter att genomföra. Även dessa spelades in på en mobiltelefon för att jag som intervjuare 

skulle kunna rikta fullt fokus på själva genomförandet av samtalet/intervjun och underlätta det 

senare analysarbetet.  
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4.3 Etiska överväganden 

I studien har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2012) etiska krav som forskare har att förhålla 

sig till. De ingår i det individskyddskrav man som deltagare i en undersökning har rätt till. 

Kravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav som ställs på den som utför undersökningen. 

I denna studie ansåg jag kraven på information och samtycke väsentliga. De tillgodosågs 

muntligt då de tillfrågade informerades om studiens syfte och upplägg och även deras 

frivilliga deltagande. Kravet på konfidentialitet ansågs tillgodosett då de deltagande lärarna 

upplystes om att allt inspelat material skulle raderas efter transkribering och att materialet i 

studien skulle avidentifierats så att inga enskilda personer kunde identifieras av utomstående. 

Viss risk finns ändå till igenkännande då de deltagande lärarna i de tre studierna är väl kända 

inom berörda skolor och till viss del inom kommunen och skulle kunna sammankopplas med 

författaren. Denna risk godtogs dock av de deltagande lärarna. Jag har dock valt att inte 

identifiera lärarnas utsagor i form av ”Lärare 1”, ”Lärare 2” osv.  för att minska risken för 

identifiering ytterligare. 

Det sista kravet på nyttjande vad gäller det insamlade materialet uppfylldes då de som 

deltog, muntligt informerades om att deras uppgifter endast skulle användas i denna studie 

eller eventuellt annan forskning och inte för kommersiellt bruk.    

 

4.4 Att säkra kvalitet i genomförandet av studien 

Kvalitativa studier får ibland motstå viss kritik som framförallt kanske riktar sig mot de 

kvalitativa intervjuerna och analysen av dessa (Kvale & Brinkmann 2009). I kritiken framförs 

bl.a. att kvalitativa intervjuer inte är objektiva utan subjektiva och ganska snedvridna. De 

anses också vara alltför personberoende och innehåller ledande frågor. Analysen av en 

intervju anses inte heller vara valid då den är beroende av subjektiva intryck. Dessa 

invändningar har jag försökt att beakta under min studie genom att försöka ta ett steg tillbaka i 

intervjusituationerna och formulera frågorna väldigt öppet, t.ex. ”om du skulle beskriva 

Learning Study för mig, hur skulle du beskriva det då, berätta för mig, vad anser du om…, hur 

upplevde du det?”.  

Det faktum att intervjuerna skulle bli alltför personberoende kan också ses som positivt 

i den bemärkelsen att själva intervjuaren är det viktigaste verktyget i en intervjuundersökning 

(Kvale & Brinkmann 2009). Förutom god intervjuteknik krävs att intervjuaren är väl insatt i 

ämnet och kan föra ett samtal vidare genom att ställa rätt följdfrågor. Min egen kunskap och 

erfarenhet i ämnet anser jag har gett en god kvalitet åt intervjuerna. Ledande frågor kunde 

antagligen inte undvikas men har enligt min mening till viss del säkerställt tillförlitligheten i 
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intervjupersonens svar och mina tolkningar av dessa. Det viktiga, anser jag, är att frågorna 

leder till ny och värdefull kunskap om fenomenet. 

 

4.5 Fenomenografisk analys 

Som tidigare nämnts vill man med en kvalitativ metod finna kategorier som beskriver ett 

fenomen i vår omvärld genom att mer gå på djupet och finna riklig information istället för att i 

en bredare ansats inbringa mindre och ”ytligare” information, något som är fallet i en 

kvantitativ metod (Holme & Krohn Solvang 1997). Den fenomenografiske forskarens uppgift 

är alltså att försöka kategorisera de kvalitativt olika sätten att erfara ett fenomen som kommit 

fram under exempelvis en intervju. Man behöver således skapa uppfattningskategorier av de 

kvalitativt olika sätten att erfara ett fenomen. Marton beskriver det som att fenomenografen 

strävar efter att finna ”en uppsättning beskrivningskategorier utifrån ett andra ordningens 

perspektiv” (Marton & Booth, 2000, s 159).  

Uppfattningarna hämtas oftast genom intervjuer och kategorierna är inte givna från 

början utan tar form under analysens gång då man försöker hitta samband i form av likheter 

och olikheter mellan olika utsagor (Johansson 2009) 

 

4.5.1 Erfara någonting som någonting 

I den föreliggande studien handlar det om att försöka beskriva hur lärarna uppfattar eller erfar 

Learning Study. Detta innebär att försöka beskriva vilka aspekter som lärarna urskiljer ur 

Learning Study och beskriva vad Learning Study skulle kunna vara (Marton & Booth 2000) 

och inte vad det är. De aspekter som lärarna urskiljer svarar på frågan vad lärarna erfar 

Learning Study som. Tanken är att försöka beskriva den variation av sätt som lärarna erfar 

Learning Study som vilket innebär en beskrivning av ett andra ordningens perspektiv, d.v.s. 

hur fenomenet Learning Study framstår för dessa lärare. Alla lärarna har deltagit i en Learning 

Study och har erfarenheter av en sådan men kan ha uppfattat detta fenomen på olika sätt. 

 

4.6 Analys 

Samtliga intervjuer i studien transkriberades till text och fördes över på datafiler. Som 

textunderlag användes även de enkäter som lärarna besvarat. Material från presentationen i 

form av muntlig presentation och en power point, kunde även användas i analysen. Det 

insamlade materialet gav mig stora möjligheter att skapa en helhetsbild av lärarnas 

uppfattningar. Jag hade möjlighet att jämföra utsagor från lärarna i de tre olika empiriska 

materialen och ibland kompletterade de även varandra. Det lärarna inte hann eller glömde att 
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ge uttryck för i något av materialen fanns det eventuellt möjlighet att få kompletterat i något 

av de andra. Materialet hade även den funktionen att det kunde förtydliga innehållet. Det 

någon av lärarna sagt i intervjun kunde t.ex. förstärkas genom ett uttalande under 

presentationen eller i enkäten och tvärtom. 

Att försöka analysera det som sagts och skrivits i min undersökning är att som Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver det, försöka ”berika och fördjupa meningen i vad de sagt”  

(s 209). Jag har försökt att, som han uttrycker det, inleda en ”dialog” med texten. Jag har 

återkommande ställt frågan till textmaterialet ”vad är det du beskriver för mig om fenomenet 

Learning Study?” 

Min analys av empirin kan sägas följa de fyra faser som Mikael Alexandersson 

(1994/2006) beskriver. Analysen inleds med en fas där man bekantar sig med empirin och 

försöker skapa sig ett helhetsintryck.  

Redan vid den första genomläsningen av intervjuerna och egentligen redan under 

presentationen och själva intervjusituationen, började ett antal huvuddrag att utkristallisera sig 

i materialet. Det var uttryck som återkom i flera av utsagorna och som hade liknande karaktär, 

t.ex. angående lärande och den kollegiala samverkan. Dessa markerades tydligt i 

textunderlaget och vid de återkommande genomläsningarna blev de allt mer framträdande. 

Vid en granskning av de enkäter som låg till grund för intervjuerna och även den presentation 

som jag observerat och spelat in, visade det sig att de tidigare huvuddragen återkom.  

Nästa fas blev att försöka finna likheter och skillnader i lärarnas utsagor. Dessa 

jämfördes med varandra och olikheter och skillnader antecknades och kunde sammanföras för 

att skapa en helhetsbild. Huvuddragen fanns kvar men några föll samman till en gemensam 

kategori. Ett nytt huvuddrag uppkom vid jämförelsearbetet då det inte upplevdes falla in i 

någon av de andra. Exempel på detta är utsagor som handlade om fortbildningens omfattning i 

tid. 

I den tredje fasen gällde det att skapa beskrivningskategorier av huvuddragen. Det 

gäller, som Alexandersson (1994) skriver, att se till att ”den innebörd en undersökningsperson 

gett en bestämd företeelse (uppfattning) nu återges i en abstrakt form (beskrivningskategori)” 

(s 127). Det svåra var här att hitta lämpliga namn på beskrivningarna som gav en bra 

förklaring av innebörden. Hur hittar man t.ex. ett lämpligt namn på en beskrivning av 

fenomenet Learning Study som ”ett sätt att få sitta ner med kollegor och diskutera olika 

problem” (lärare i en av intervjuerna)?  

Den sista fasen blev att skapa de ”underkategorier” som fanns i varje huvudkategori. 

Lärarnas utsagor och de uppfattningar de återspeglade var olika men handlade om samma 
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innehåll i samma huvudkategori. Analysen blev nu att se hur de förhöll sig till varandra. De 

enskilda uppfattningarna är inte ordnade i någon hierarkisk ordning utan de betraktas som 

jämbördiga i förhållande till varandra. Den ordning de presenteras i är slumpartad. 

Analysen resulterade i följande fyra huvudkategorier: 

 Kollegial process 

 Utvärderingsprocess 

 Utvecklingsprocess 

 Tidsprocess 

I nästa kapitel redovisas dessa kategorier och deras underkategorier med ett antal exempel. 

 

5 Resultat  

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Analysen av lärarnas utsagor i intervjuer, 

enkäter och presentation, har resulterat i ett antal olika uppfattningar om Learning Study. 

Dessa har jag formulerat som fyra olika huvudkategorier. Lärarnas utsagor har jag tolkat som 

att de verkar uppfatta Learning Study som olika former av processer. Utifrån detta har varje 

huvudkategori namnet av en slags process. Inom varje huvudkategori finns sedan ett antal 

underkategorier som uttrycker skillnader i lärarnas uppfattningar om respektive huvudkategori 

(se figur 9). I samband med min redovisning för jag ibland ett vidare resonemang om lärarnas 

uppfattningar men som ej har utmynnat i ytterligare underkategorier.  

 

Figur 9. De fyra huvudkategorierna och dess underkategorier. 
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5.1 Kollegial process 

Processen i en Learning Study bygger på att ett antal lärare jobbar ihop om ett ämnesinnehåll 

(Gustavsson & Wernberg 2006). Den kollegiala processen i denna studie innebär det som 

lärarna uppfattar ske mellan deltagarna. Det som beskrivs av lärarna, både vid intervjuer, 

enkäter och i presentationen, som kanske det mest givande i processen, är just det kollegiala 

samspelet. Man beskriver Learning Study som något som skapar möjligheter till kollegialt 

samspel på flera nivåer, dels som möjligheten till reflektion med andra, dels som en möjlighet 

till känsla av samhörighet med kollegor .  

 

5.1.1 Reflektion 

Enligt lärarna i studien så är det viktigt att tillsammans med andra träffas och diskutera 

pedagogiska frågor. De uppfattar Learning Study som en modell som möjliggör detta och 

som de också uppfattar kräver det. En lärare beskrev det så här: 

 

…för det är så himla viktigt att vi diskuterar tillsammans pedagogiska frågor. Alltså vi har ett  

pedagogiskt arbetet men hur ofta diskuterar vi pedagogiska frågor? Vi kan få jättemånga  

diskussionsfrågor på arbetsplatsträffen till exempel, men hur ofta handlar det om pedagogiska frågor 

som vi har nytta av i vår vardag i våran undervisning? Jag ser Learning Study som en möjlighet  

att få diskutera pedagogiska frågor. Alla behöver prata om undervisning. 

 

Att få tillfälle att sitta tillsammans med andra kollegor och diskutera ett ämnesinnehåll är 

viktigt och något som lärarna inte anser att de i vanliga fall får i tillräcklig utsträckning. De 

diskussioner som har förts i de olika Learning Study-grupperna har handlat om ett specifikt 

ämnesinnehåll och detta beskriver man som ganska sällsynt: 

 

När man ska ha en diskussion om vad det än må vara så är det ju bra att det är tydligt, alltså vad är det 

man ska diskutera för nånting. Å här är det väldigt tydligt, det här ska vi diskutera, det här ska ni liksom 

jobba med. Är det begränsat så är det ju lättare för då är det ju bara det liksom….Det är klart att man 

suttit i många diskussioner som man inte ens vetat vart man ska nånstans…så det här känns som…vi 

hade bra diskussioner. 

 
…bara detta att få diskutera ämnet verkligen in i grunden alltså. 

 

I samtalen som bedrivits i grupperna har lärarna med stöd av handledaren ställt sig frågor som 

gett dem möjlighet att reflektera över bl.a. inlärningen: 

 

Handledaren får en att…tänka efter mera…vad får barnen ut av det här, vad lärde de sig av det. Det är  

inte så ofta man sitter så, tycker jag. 

 

Att våga prata om kärnan och analysera…Vad gjorde vi, vad blev det, vad kan dom, tusan det kan dom  

inte, vad gjorde vi för fel, vad kan vi göra om, vad kan vi variera? Alltså det har ju gett jättemycket. 

 

Learning study som arena för reflektion över pedagogiska frågor tillsammans med kollego 
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5.1.2 Samhörighet 

Det kollegiala samarbetet i grupperna som deltagit i studien, gav lärarna en uppfattning om att 

det även skapades en gemenskap bland kollegorna. Det upplevdes som att man jobbade i ett 

”gäng”. De betonar att det gav en känsla av delat ansvar, ”man hjälper ju varandra”, som en 

av lärarna uttryckte det.  

Gruppdynamiken som skapades i grupperna genom bl.a. diskussioner och planering där 

man vågade prova sig fram och göra fel, kan ha stärkt känslan av gemenskap. Uppfattningen 

att man i diskussioner och planering även upptäckte att andra såg samma svårigheter som en 

själv gav även en form av bekräftelse som upplevdes som positiv: 

 

Å sen förresten bara att sitta med andra lärare som man inte jobbar tajt med…det lär en också 

massor…jaha, det tyckte den också var knövligt, det  var inte självklart för den heller 

 

Det är både skönt och inte skönt att höra att det var ju fler, inte bara jag som tycker det här är svårt…då 

kan man få idéer för man tänker ju mycket… 

 

Gruppdynamiken gjorde även att man uppfattade det som att ens egna tankar utvecklades: 

 

Jaha, kunde man göra så här, det har jag inte ens tänkt på. Jaså brukar du göra så, jamen det var ju jättebra 

eller det lät ju bra. Fast jag vet att det inte passar mig så är det ändå bra att se. 

 

Man kommer längre själv i sina egna tankar om man hör andras. Alltså jag skulle ha stannat tidigare i mitt 

eget, men nu kom jag längre också själv. Jag tycker att jag kommit på det. Jag tycker det är mitt…det är 

liksom mina tankar, men jag hade inte kunnat komma på dem utan att höra vad de andra sa. 

 

Ett påfallande resultat av lärarnas uppfattningar är att den största likheten mellan alla 

utsagor var just det som handlade om det kollegiala samspelet. Alla lärare betonade denna del 

av Learning Study-modellen som något av det som givit mest. De gav även utryck för en 

uppfattning om att det kollegiala samspelet med bl.a. diskussioner resulterat i att man 

samtalade mer med sina kollegor om innehåll i undervisningen och att man kände sig ”fri att 

kunna hoppa på nån annan och fråga om man gör så här eller så här, vad tror du om det?” mer 

nu efteråt än innan Learning Study. Här skulle det alltså kunna vara så att Learning Study 

fungerar som en fortbildning som ger vinster för framtiden i arbetslaget. Det skulle kunna 

öppna upp och skapa fortsatta och mer spontana och strukturerade pedagogiska diskussioner 

kollegor emellan. 

 

Learning Study som arena för en kollegial process som skapar känsla av samhörighet 

 

 

 



27 
 

5.2 Utvärderingsprocess 

”Bra lärare utvärderar sig själv hela tiden”. Så uttryckte en lärare sig i en av enkäterna som 

besvarades innan intervjuerna. Att beskriva Learning Study som en form av utvärdering har 

lärarna gjort på två olika sätt. Dels som utvärdering av läraren själv men även som 

utvärdering av undervisningen och jag har tolkat lärarnas uppfattningar, om Learning Study 

som en utvärdering, som att de görs i positiv bemärkelse och främst ses som en utveckling av 

läraren. 

 

5.2.1 Läraren 

För att knyta tillbaka till det som inledde denna kategori där en lärare uttryckte tankar om att 

en bra lärare utvärderar sig själv, så tolkar jag lärarens uppfattningar som att utvärdering av 

dig som lärare blir möjligt genom Learning Study och att det handlar om att reflektera över 

det man gör som lärare.  En del i Learning Study-processen handlar ju faktiskt om att filma de 

lektioner som genomförs och detta gör det möjligt att ganska påtagligt studera och ”kritiskt 

granska”, som en lärare uttryckte det, vad man som lärare gör på lektionen. Uppfattningen av 

själva filmandet är positivt och kanske t.o.m. ett av skälen till att man vill prova på att 

genomföra en studie av detta slag: 

 

Det var en av sakerna som lockade mig att vara med. Inte för att jag ville…alltså det tyckte jag var 

jättejobbigt och det trodde jag från början att jag skulle tycka också. Men jag vet att jag tänkte ”vilket 

gyllene tillfälle…när får man nånsin chansen att få se sig själv. Sen vet jag att det är lektionen man tittar 

på och ska göra och det gör man nog när man tittar på andra. Men det är klart att jag också  tittade på mig 

och lyssnade på hur jag lät och…alltså det var jobbigt men väldigt nyttigt…Det finns inget bättre sätt än 

att se det själv. Ingen behöver tolka. Jag ser det jag ser. 

 

En uppfattning som gavs av en av lärarna lyfter tanken om utvärdering till en nivå som skulle 

kunna ses ur ett specialpedagogiskt perspektiv: 

 

Jag upplever Learning Study som en möjlighet att utvärdera mig själv. Jag tycker man kan göra det 

mycket, mycket mer…man kollar ”funkar det där, är han med på det”. Om man bara tycker att ”det här ja, 

ja varför blir det så? Ja inte beror det på mig i alla fall, det beror på barnen eller på nåt annat eller”…Man 

måste vara  beredd att utvärdera sig själv. 

 

Här blir utvärderingen ett verktyg att se svårigheterna ur ett relationellt perspektiv istället för 

ett kompensatoriskt eller kategoriskt. 

Skulle det kunna vara så att Learning Study fungerar som en möjlighet att se elever i behov av 

särskilt stöd i ett speciellt perspektiv, det relationella där svårigheterna uppstår i mötet med 

olika företeelser i utbildningsmiljön (Persson 2009)? 
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Learning study som arena för en möjlig utvärdering av läraren (ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv) 

 

5.2.2 Undervisningen 

Tankarna om utvärdering handlar till stor del om att metvetandegöra sig själv om det som 

händer i undervisningen. Att processen i en Learning Study utgår från det vardagsnära och att 

man får möjlighet att studera det man gör rent konkret uppfattas som viktigt. Utvärderingen 

av klassrumsverksamheten sker såklart vid de tillfällen då man tillsammans diskuterar och 

reflekterar kring det man ser på filmen och de resultat man får på eftertesten. De ställer sig 

frågor om undervisningen som visar att de använder begrepp ur variationsteorin och alltså 

börjat att införlivas i deras språkbruk: 

 

…man tänker ju alltid till runt…vad sa jag, vad gjorde jag, hur vart det, vart det bra det där? 

 

Man använde andra begrepp förut; vad är det dom har svårt för, å så där. Men det här är ju ännu mer...Vad 

är det som är de kritiska aspekterna? 

 

Att använda förtest och eftertest för att utvärdera undervisningen verkar ha påverkat 

lärarna till fortsatt användande (se vidare under Utveckling av undervisning). 

Learning Study skulle alltså kunna fungera som ett slags verktyg i en formativ 

bedömning av dig som lärare och din undervisning. Den formativa bedömningen utgår från 

vad vi ser nu och vad vi ska göra framöver.Som en följd av att se Learning Study som en 

utvärdering av läraren och den undervisning som iscensätts skulle man kunna se Learning 

Study även som ett slags verktyg för att se elever i behov av särskilt stöd i ett relationellt 

perspektiv. 

 

Learning Study som en arena för formativ bedömning av undervisningen 

 

5.3 Utvecklingsprocess 

Syftet med en fortbildning är som nämnts tidigare att utveckla lärarnas förmåga att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande. Uppfattar då lärarna i studien att det 

skett någon form av utveckling genom att delta i Learning Study?  

Resultaten från det insamlade materialet kan tydligt tolkas som att lärarna uppfattar att 

någon form av utveckling har skett och att det är kopplat till deltagande i Learning Study. 

Utvecklingen uttrycks på olika sätt och med olika innebörd; utveckling av undervisning och 
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arbetssätt, utveckling av tankar kring lärandet, utveckling inom ämnet matematik och 

utveckling av det kritiska tänkandet.  

 

5.3.1 Undervisning/arbetssätt 

Lärarnas uppfattningar om att Learning Study ger dem en möjlighet att jobba med något 

konkret och som är tydligt kopplat till deras vardag kan också ses i deras uppfattningar om att 

det genererat utveckling av deras undervisning. Lärarnas möjligheter att se sig själva på film 

har skapat möjlighet till förändring i undervisningen: 

 
Å sen var det ju så himla långrandigt min lektion jag hade. Alltså den var ju hemsk. Jag kröp ur skinnet 

själv…Stackars barnen satt ju där och lyssna…Jag har inte lärt mig det färdigt än men…mer  

genomgångar  men även mer precisa, lite kortare och bara det viktigaste. 

 

De nya tankar om undervisning som man utvecklat handlar bl.a. om hur vi kommunicerar 

med eleverna på lektionerna. Kommunikationen tenderar att bli alldeles för omfattande och 

utsvävande. Utifrån detta har ett medvetande om vikten av att vara planerad inför lektionen 

och att även vara medveten om vad som är det centrala i det som ska kommuniceras: 

 

Jag tycker att det har blivit så att man har blivit medveten om att man pratar så fruktansvärt mycket med 

barnen. Man pratar och pratar och pratar och förklarar, så dom måste ju bli helt…proppfulla. Dom kan ju  

inte orka lyssna. 

 

Just det här att försöka att bara säga det som är viktigt. Fokusera på det lilla, just det där som är viktigt, 

just det där som de ska kunna. 

 

Jag tycker att det kan vara nåt man fått med sig från Learning Study…att fokusera på det som det handlar 

om just nu, använd inte så himla många ord för att förklara…försök fokusera mera. 

 

Kommunikationen handlar inte bara om hur mycket eller vilket innehåll vi kommunicerar om. 

En av lärarna uttryckte att hon upptäckt betydelsen av hur vi kommunicerade:  

 
…men just när det gäller matte så är det ju väldigt viktigt att ha ett strikt ordförråd. Försöka att använda 

rätt termer. Å jag tror…att jag har blivit bättre på det. 

 

Lärarens betydelse i undervisningen visar sig i de uppfattningar som uttrycker vikten av 

genomgångar och att eleven får möjlighet till mycket repetition: 

 

Jag funderar mycket mer eller djupare inför varje nytt moment, hur jag ska kunna tydliggöra 

introduktionen eller genomgången för eleverna. Jag tycker också att jag kommit på att repetition av olika 

moment är avgörande för om eleverna ska lära sig något varaktigt. 

 

Jag insåg att det är bra att ”nöta” in mindre omfattande arbetsområden åt gången. 

 

Lite mer genomgångar har jag nu, lite på ett långsammare sätt. Ibland stannar jag upp och verkligen 

tänker ”kan dom det här” innan jag dundrar vidare…Sen repetera det som är viktigt. Ta om det igen på 

ett annat sätt. Gör det ännu en gång till på ännu ett sätt å repetera en gång till. 

 



30 
 

Elevernas förförståelse av ett ämnesinnehåll kan ses som ett verktyg för att planera och 

upptäcka de kritiska aspekterna. I en Learning Study kan man erhålla detta verktyg genom att 

antingen genomföra ett förtest eller intervju av eleven innan själva lektionen. Alla tre 

grupperna använde sig av skriftliga förtest i sina studier. Denna förförståelse ses av lärarna 

som ett bra redskap och flera av dem har fortsatt att använda dem i undervisningen. Att även 

utvärdera elevernas lärande genom ett eftertest efter ett arbetsområde förekommer hos en del: 

 

Just det här med hur man bygger upp lektionen. Hur man tittar på kunskaperna som dom har. Vad kan 

dom innan. 

 

Jag är mera noggrann med förkunskaperna och jämför med kunskaperna efter ett slutfört temaarbete. Vad 

har ni nu lärt er? 

 

Vi gör ett förtest inför varje nytt kapitel i matteboken. Efter genomfört förtest ser jag mycket tydligt vilka 

elever jag behöver ge flera genomgångar. Då behöver jag ju inte jobba jättemycket med det med alla. Å  

den kunskapen…kanske jag har missat förut i alla år. Så himla bra att den dök upp. 

 

Jag såg en liten enkel grej…den här diagnosen vi har i matteboken, att använda den som ett förtest och ett 

eftertest…Jag tycker själv att jag ser mycket och jag är så jäkla glad att det går så bra sen för de där som 

det gick dåligt för först. Det hade man inte kunnat se om man inte först hade tagit reda på vad de kunnat. 

 

Kunskap om elevernas förförståelse och utvärdering av lärandet verkar skapa en upplevd 

tillfredsställelse hos vissa av lärarna. 

 

Learning Study som arena för utveckling av undervisningen genom ett medvetandegörande av 

betydelsen av bl.a. kommunikation och elevernas förförståelse 

 

5.3.2 Tankar kring lärande 

Vilket lärande skulle då kunna vara möjligt att utveckla i en Learning Study? Enligt de studier 

som hittills förekommit i bl.a. Sverige, så är det variationsteorins tankar kring lärande som 

använts. Där ställer man sig frågan vad det krävs för att lära sig någonting (Marton & Booth 

2000). Som tidigare beskrivits används begreppet kritiska aspekter inom variationsteorin 

kopplat till begrepp som urskiljning, varians, invarians, kontrast m.m.  

De tankar om lärande som lärarna ger uttryck för kan till viss del härledas till 

variationsteorin. Flera lärare betonar vikten av att kontrastera, visa på det som inte är dubbelt 

t.ex. 

 

Det tycker jag är nästan kärnan. Det har man ju insett vad bra det är…”det här är det inte”. Det är lika 

viktigt för att förstå det som är. 

 

Idag när vi hade Kängurumatten så skulle man förklara ett rätblock vad det var, och då tog jag en kub å så 

kände jag liksom ”åh, nu använder jag variationsteorin. Det här är inte rätblock, det här är en kub. Det här 
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är ett rätblock. Vad är det för skillnad på dem?” Det tror jag inte jag hade…alltså bara att visa en skillnad 

alltså… Det finns ju där ”ja, just så, man skulle visa på en skillnad”. 

 

Det begrepp som används flitigast i lärarnas utsagor vad rör lärande är begreppen kritiska 

aspekter. De kritiska aspekterna är de aspekter som eleverna måste ges möjligheter att 

upptäcka av lärandeobjektet under lektionen (Wernberg 2006). Det ger lärarna möjlighet att få 

förståelse för vad det innebär för eleverna att kunna någonting och vad som måste göras 

synligt för eleverna. Resultatet visar på att flera av lärarna har börjat tänka i dessa banor: 

 

Jag tror det handlar om att hitta en tröskelförståelse som är nyckeln till att gå vidare…Man väljer alltså ut 

en aspekt… Jag tror inte tröskeln ser likadan ut för alla. Det visar förstås ändå på kritiska aspekter och 

dom ska man väl alltid ha upptäckt via barnens respons. Man sitter ju inte och hittar på kritiska  

aspekter ur tomme på nåt sätt utan man har ju ett förtest…/Man försöker att förstå vad som kan vara 

svårt. 

 

Att mer problematisera olika delar, begrepp och så…jag tänker lite mera innan nu faktiskt. Så det är väl en 

skillnad att man tänker att ”vad är det som är kärnpunkten eller knutpunkten eller kritiska aspekten i det 

här” Lite så tänker jag faktiskt. 

 

Kärnan i undervisningen. Nåt moment som är kritiskt…Det funderar jag nog ganska ofta på 

överhuvudtaget. Vad är det kritiska momentet? … Jag tror stenhårt på att det skulle ge…ja mer kunskap 

om man har möjlighet att jobba så här kring fler moment. 

 

Att hitta de kritiska aspekterna. Förkunskaper…vad man kan utveckla det till. Hitta mönster. Vad är det 

som fastnar i lektionen som gör att dom…aha så att dom upptäcker fenomenet. 

 

Tankarna kring de kritiska aspekterna i Learning Study uppfattas även av en lärare som lite 

enkelspårigt: 

 

 Det jag är lite kritisk till…att det finns ett rätt sätt eller att det finns en kritisk aspekt som man ska belysa 

på ett visst sätt…å jag tror ju att man kan prata om saker på olika sätt…det andas om att det finns ett sätt å 

det gäller för oss att komma på det sättet i bestämd form. Som att det skulle finnas ett rätt sätt som är det 

verktyg som man ska använda ungefär. Jag menar att det inte är nån som kan säga vad det är…det går att 

göra på många olika sätt. 

 

För att finna de kritiska aspekterna kan man också fundera kring vad vi som lärare tar för 

givet.  

 

 Saker som varit självklara kanske inte är självklara. Man tar för givet att många kan vissa saker…redan 

innan. Man tar för givet att ”det här behöver jag inte prata om för det här kan dom”. Det hade de inte 

fattat fast jag trodde att de hade fattat, jag menar nog att man tar för givet många gånger. 

 

Tanken i en Learning Study är att man tillsammans med en handledare, gärna en forskare ska 

diskutera och komma fram till olika sätt att presentera de kritiska aspekterna för eleverna. 

Metoden är alltså inte prioriterad först utan tankarna i variationsteorin vägleder hur du ska 

lägga fram de kritiska aspekterna. Här kan man anta att forskarens roll att förmedla kunskapen 

om variationsteorin blir betydande. De lärare som deltagit i studien poängterar handledarens 

insats vad gäller detta på olika sätt: 
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 …vi tyckte att det var för lite av…vad ska man säga…föreläsning och handledning   tycker jag det var för 

lite av. Det skulle…man skulle ha fått mer utifrån tycker jag…jag hade kanske känt behov av att få ännu 

mer kött på benen liksom vid sidan…mer föreläsningar och utläggning kring teorierna. Det saknar jag. 

 

Mer teori saknar jag för det är en del ganska svåra grejer ändå. 

 

Jag hade hoppats på mer teori kring det…lite mer handfast teori i handledningen också. Det tycker jag vi 

fick för lite. 

 

Learning study som arena för utveckling av lärandet i form av bl.a. begreppet” kritiska  

aspekter” 

 

5.3.3 Ämnet matematik/lärandeobjektet 

De tre grupperna hade valt tre olika lärandeobjekt, dubbelt så mycket, multiplikation med 10, 

100 och 1000 och skala. Tre lärandeobjekt som enligt dem ofta skapar svårigheter för 

eleverna. Lärarna i de tre studierna ger alla uttryck för att lärandeobjekten verkligen är svåra 

att undervisa i. De fann att det man trodde att man tydligt och klart visade eller berättade om 

kunde missförstås eller misstolkas av barnen. Att synliggöra de kritiska aspekterna visade sig 

inte vara så enkelt.  

De kritiska aspekterna kom också att utvecklas under arbetets gång. Man upptäckte nya 

aspekter av lärandeobjektet som man inte hade sett tidigare och som man utifrån elevernas 

respons insåg var ytterligare en kritisk aspekt: 

 

Det här upptäckte vi av en slump…vi lade upp plockisar tydligt och strukturerat så här så att de skulle se 

att det blev dubbelt så många. Men när vi ”rörde omkring” plockisarna och utökade ytan där de ”dubbla” 

plockisarna låg, så var det flera barn som inte längre uppfattade det som att det var dubbelt. Då var inte 

längre fyra dubbelt så många som två. Så det förstod vi att vi måste göra tydligt under lektionen för att de 

ska förstå. 

 

Det lärarna dessutom ger uttryck för är att lärandeobjekten tenderade att bli för omfattande, 

man hade svårt att avgränsa sig. Lärandeobjektet ska handla om ett avgränsat 

kunskapsområde eller förmåga som man vill att eleverna ska lära sig. Holmqvist (2006) 

betonar vikten av att man vid val av lärandeobjekt gör en grundlig analys av lärandeobjektet 

där man inom gruppen är överens om vad man menar med lärandeobjektet. Man bör ställa sig 

frågor om vad som avses att lära och vad som ingår och inte ingår i lärandeobjektet: 

 

Jag kunde tycka att vi svävade ut på saker som vi inte skulle ha med överhuvudtaget. Jag ville att vi skulle 

fokusera på gånger 10, gånger 100 och gånger 1000 å bara, bara, bara fokusera på det. Men det 

liksom…Vi gapa efter så mycket. Vi skulle till och med i början gå igenom vad multiplikation var. 

 

Alltså vi tänkte ju att vi skulle kolla en massa saker när vi ändå höll på…alltså dubbelt är…dubbelt 

är…dubbelt är…dubbelt kan se ut si och så, antal och former… 
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Att utveckla lärarnas lärande i en Learning Study verkar ha ingivit ett visst mått av 

förhoppningar. Dels om att finna den ”optimala lektionen” inom respektive lärandeobjekt och 

dels om att få full förståelse för variationsteorin. Dessa förhoppningar verkar dock inte ha 

infriats fullt ut men det intressanta är att uppfattningen av dessa ”grusade” förhoppningar 

upplevs olika. De grusade förhoppningarna uppvägs av att Learning Study-processen i sig 

med t.ex. reflektionsdiskussioner gav så mycket mer: 

 

Sen beror det ju på vad man går in med att det ska vara. Om man går in med att man ska leta efter nånting 

som är perfekt…då blir det inget bra. Då lyckas man ju inte, för så är det…man kommer aldrig att hitta 

nåt som är perfekt. Däremot så kan man hitta delar i det som man kan använda sen efteråt å då är det väl 

värt jättemycket. 

 

Det är klart vi hade väl liksom vettiga diskussioner å jag är nöjd med den handledning vi hade så det är 

ingenting som är dåligt med det. Sen kan jag inte påstå att det gav så mycket som jag har att ge vidare 

så…kanske teorin och att tänka på vad barnen kan å så där… 

 

Jag kan ju också känna att vi blev nog inte riktigt, riktigt klara. Det kändes som att vi slutförde aldrig 

alldeles riktigt. Det är ju lite synd. Jag hade kanske förhoppningen att…det är ju ett litet, alltså en liten bit, 

så tänkte jag ”nu kommer man i alla fall att komma fram till något mer eller mindre optimalt om just det 

här”. Men man har ju lärt sig en hel del som man absolut kan använda av det här och fortsätta utveckla. 

Det optimala var kanske att komma fram till de kritiska aspekterna, dom måste vi visa på något sätt. 

 

Jag tycker arbetssättet har gett mer än själva de kritiska aspekterna. Processen har lärt mig mer än hur jag 

ska lära ut gånger 10, gånger 100…På så sätt tycker jag att det är en väldigt bra fortbildning, för det är ju 

processen som är grejen Formen i sig var intressant, att sitta å prata, men lärandeobjektet vart rörigt. Jag  

blev aldrig riktigt klok på det. 

 

Learning study som arena för en möjlig utveckling av ämnet matematik 

 

5.3.4 Kritiskt tänkande 

Flera av lärarna verkar överens om att de tankar som de uppfattar sig ha utvecklat under deras 

studie har satt spår även inom andra områden. Möjligheten att tillsammans med kollegorna 

reflektera över inlärning och undervisning i matematik har gjort att man även börjat se med 

andra ögon på t.ex. läromedlen i matematik:  

 

När vi bläddrar i böcker å så där…att ta det här steget att våga lita på sitt eget förnuft. Vi såg ju att det 

fanns mycket konstiga saker omkring skala i böckerna. Man blir alltså mer kritisk till…på vad läroboken 

har. Det uppmuntrar väl det här att tänka själv. 

 

Jag inbillar mig att du når kärnan om du jobbar så än om du sitter å räknar rakt upp och ner vad en 

läroboksförfattare säger åt dig vad du ska göra. För tittar man i böckerna så är det ju…det där behöver vi 

stryka, det där funkar inte, hur har de tänkt  här då, vad de har krånglat till det. Jag tror att det är jättestora 

vinster att jobba med kritiska aspekter. 

 

Learning Study sett ur detta utvecklingsperspektiv skulle alltså kunna vara en modell som 

svarar upp mot kriterierna av en fortbildning som utvecklar lärarnas lärande på flera nivåer. 

Modellen skulle kunna ge direkta resultat i undervisningen men även mer långsiktiga effekter 
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kring lärande i stort. För att utveckla lärarnas ämneskunskaper i matematik verkar det ligga 

stort ansvar på handledaren/forskaren. 

 

Learning study som arena för en möjlig utveckling av det kritiska tänkandet 

 

5.4 Tidsprocess 

I de dokument som styr skolans verksamhet, t.ex skollag och läroplan, står tydligt vilka som 

har ansvar för att skolan utvecklas. Huvudmannen har ett ansvar att se till att personalen inom 

skolan ges möjligheter till kompetensutveckling och rektorn ska se till att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs. Möjligheterna som huvudmannen ska tillgodose, skulle 

enligt mig kunna tolkas som avsatt tid och resultaten av de utsagor som ingår i denna studie 

visar på att lärarna ser Learning Study som något som tar tid i anspråk. Deras utsagor kan ses 

ur två perspektiv, ett mer positivt och ett mindre positivt. 

 

5.4.1 Positiv tid 

Lärarna är som sagt överens om att Learning Study är tidskrävande. En kompetensutveckling 

som i detta fall sträcker sig över en termin och som innebär flera gemensamma träffar för 

lärarna själva och även tillsammans med handledaren, tar mycket tid i anspråk. Längden 

upplevdes som positiv av flera där man får möjlighet att ”verkligen ta tid till de här 

diskussionerna” som en lärare uttryckte: 

 

Det är en form som passar mig verkligen, alltså jag tycker ju om formen…att man får hålla på under 

längre tid. 

 

En annan lärare gjorde en jämförelse med annan fortbildning:  

 

Jag tror ju snarare på en fortbildning som pågår ett tag än en…föreläsning. 

 

Även om tiden anses positiv så betonar flera lärare att tiden tydligt måste avsättas för de som 

deltar om Learning Study ska ha avsatt effekt: 

 

En välplanerad undervisning gör större skillnad än man faktiskt kan tro. Det är ju det som är pudelns 

kärna…det måste värdesättas och då måste man ge tid till det…Flytta Learning Study till 

skolkonferenstid. Diskutera hur vi gör när vi jobbar med addition t.ex. 

 

…det måste läggas in i kalendariet på nåt vis så att man kan… för det tycker jag väl att det var lite snoigt, 

vi var lite hafsiga ibland. 

 

Learning study som fortbildning över tid 
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5.4.2 Negativ tid 

Att en fortbildning i form av en Learning Study tar tid i anspråk upplevdes av andra som 

mindre positivt. Några uppfattade det som stressande att så många moment skulle hinnas med: 

 

Vi hade inte riktigt den tiden…utan det var hela tiden…nu har vi 45 minuter, nu måste vi faktiskt planera 

nästa lektion eller gå igenom resultatet på den förra å analysera å…För det var ju ett väldigt späckat 

schema. Det kände vi direkt…en hel termin uppstyrd. Å hela tiden så hade vi tider att passa å det var lite 

stressande tycker jag. Även om vi fick viss tid av rektorn så räckte det ju inte, det var för lite. 

 

Omfattningen av lärarnas studier av de enskilda lärandeobjekten uppfattades av en lärare som 

alldeles för lång i förhållande till vad det gav: 

 

Det dåliga är ju att den lilla, lilla detaljen ska ta så mycket tid. Man skulle vilja ha en Learnings Study om 

”Att undervisa på mellanstadiet” och som kritisk aspekt ”Hur får man en klass att fungera?”. Titta på sin 

klass å sin vardag. ”Vad är det för kritiska aspekter som jag som klasslärare måste hantera för att det ska 

bli en optimal eller så bra som möjlig undervisning. Det skulle vara väldigt spännande. 

 

Learning study som fortbildning som kräver tid 

 

6 Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel kommer jag att först diskutera min metod utifrån tankar om 

tillförlitlighet och giltighet. Därefter diskuteras de resultat som studien kommit fram till och 

utifrån dessa lyfts ett antal möjligheter och hinder som kan finnas för att Learning Study ska 

ses som en givande fortbildning. Studiens betydelse för professionen speciallärare görs 

därefter och slutligen en sammanfattande reflektion och tankar om framtida forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att erhålla ett underlag till lärarnas uppfattningar av Learning Study valde jag att som 

tidigare nämnts, använda mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Studien har haft 

flera kompletterande metoder då även enkäter och en presentation har använts dels som ett 

underlag till intervjuerna men även till själva analysen av lärarnas uppfattningar. De 

kompletterande metoderna upplever jag har fungerat som en förstärkning av undersökningen 

då de skapat möjlighet till en mer nyanserad och fördjupad kunskap om lärarnas 

uppfattningar. Det lärarna gett uttryck för under presentationen och i enkäterna har kunnat 

jämföras och förtydligas med de enskilda intervjuerna. I intervjuerna fick jag möjlighet att 

vidareutveckla utsagor från respondenterna i presentationen och enkäterna men även att ställa 

nya frågor.  
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Syftet med studien har varit att ge en beskrivning av lärarnas uppfattningar i termer av 

variationer och inte i termer av hur vanligt förekommande en viss uppfattning är, vilket som 

jag tidigare beskrivit, är fallet i en kvantitativ intervju. Intervjuerna blev således 

halvstrukturerade med att antal övergripande tematiska frågor som jag ville lyfta i alla 

intervjuer för att de skulle bidra till själva kunskapsproduktionen i studien (jfr Kvale & 

Brinkmann 2009). Frågorna under intervjun utgick till stor del från det som lärarna uttryckt i 

enkäter och under presentationen och blev därför till stor del individuella till karaktären. I 

studien kom intervjuerna tidsmässigt att hamna sist av de tre metoderna för insamlandet av 

empiri vilket inte var en planering från min sida utan föll sig naturligt av lärarnas 

arbetsschema. Enkäterna besvarades först, sen kom presentationen och sist genomfördes 

intervjuerna. Denna ordning kan ha haft en viss inverkan på lärarnas utsagor. Enkäterna 

besvarades dock individuellt och utan uppenbar påverkan från de övriga två 

insamlingsmetoderna. Lärarnas utsagor under själva presentationen kan däremot ha påverkats 

av de andras presentationer och uttalanden. Inför de slutliga intervjuerna hade lärarna således 

haft flera tillfällen att reflektera över Learning Study. Hur detta påverkat resultatet är osäkert 

då det från ena sidan kan ses som negativt då jag inte kan vara säker på att det som lärarna 

uppfattat om Learning Study är deras egna uppfattningar eller en påverkan från de övriga 

lärarna, men å andra sidan som positivt då deras tankar kring Learning Study fick möjlighet 

att ”mogna”. Det som stärker tillförlitligheten kring detta i studien är att de utsagor som finns 

i enkäterna stämmer väl överens med det som sades både på presentationen och i intervjuerna. 

Som tidigare nämnts har jag själv deltagit i en av de studier som ingår i denna 

undersökning. En fråga som hela tiden ”hängt över mina axlar” har varit hur mycket det har 

påverkat studiens reliabilitet och validitet?  Har jag gjort en rimlig tolkning av de utsagor som 

lärarna förmedlat? Detta är en kritik som man enligt Alexandersson (1994) kan rikta mot en 

fenomenografisk studie och därför har det bl.a. varit viktigt att tydligt redogöra för resultaten 

av analysen genom ett stort antal citat från det insamlade materialet. Min egen kunskap om 

fenomenet Learning Study ser jag som en styrka i studien då intervjuerna kunde fördjupas 

genom relevanta följdfrågor. Även min analys anser jag ha stärkts genom mina egna 

erfarenheter och kunskaper i ämnet. Detta är ytterligare en kritik som ställts mot 

fenomenografiska studier enligt Alexandersson där man ibland kan anse det befogat med en 

medbedömares granskning av de tolkningar man gjort av materialet. 

Urvalet av undersökningspersoner var genomtänkt såtillvida att de skulle täcka en 

variation av år som verksam lärare, kön, aktuell årskurs där man undervisar och olika 

Learning Study-grupper. Det som ytterligare stärkte variationen var att några lärare inte 
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deltagit i sin studie på eget initiativ utan på uppmaning av rektorn. Det som kunde ha ökat 

variationen ytterligare hade kanske varit om någon informant varit nyutbildad, såsom det nu 

var hade den med lägst antal verksamma år ändå jobbat i 15 år. I studien fanns även möjlighet 

att intervjua ytterligare tre lärare som deltagit i de tre aktuella Learning Study-grupperna. 

Detta blev aldrig aktuellt då materialets omfång upplevdes tillräckligt efter de åtta 

intervjuerna.  

Min relation till de intervjuade kan också haft en viss påverkan på framförallt 

intervjusituationen. Det positiva är att det blev en avslappnad intervju då det alltid är lättare 

att prata med någon man känner och vi kunde referera delar av samtalet till gemensamma 

upplevelser. Det negativa kan vara att det begränsar den intervjuandes berättande då mycket 

tas för givet eller man tror att den andre vet vad man pratar om bara för att man har en relation 

till varandra som kollegor.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva lärarnas uppfattningar och erfarenheter av Learning Study. 

Min analys resulterade i fyra huvudkategorier med ett antal underkategorier som beskriver 

lärarnas uppfattningar av Learning Study. Här vill jag påpeka att vissa av lärarnas utsagor var 

svåra att kategorisera entydigt i en enda kategori. En utsaga kunde tolkas som att den hörde 

hemma i fler än en kategori t.ex. uppfattningar som tolkades som ett uttryck för en kollegial 

process där gruppdynamiken möjliggjorde utveckling av lärarnas tänkande. Den 

uppfattningen kan kategoriseras i både den ”kollegiala processen” och den ”utvecklande 

processen” vad gäller ”tankar kring lärandet”.   

Ytterligare en svårighet var att inte göra kategorierna för vida, att inte tolka in skilda 

utsagor i en allt för bred kategori. Exempel på detta är underkategorin ”Undervisning/ 

arbetssätt” under huvudkategorin ”Utvecklingsprocess”. Här kan man finna uppfattningar som 

på många olika sätt beskriver hur undervisningen har utvecklats. Dessa uppfattningar hade 

gått att utveckla ytterligare. Flera utsagor beskriver t.ex. en slags fokusering i undervisningen 

som lärarna upplever sig ha upptäckt under deras deltagande i Learning Study. 

 Här valde jag dock att begränsa mina underkategorier men är medveten om att de går 

att utveckla ytterligare. Någon underkategori kan i den meningen sägas bli något ”vid”. 

De fyra huvudkategorierna som presenteras i min studie kan också sägas ha en 

övergripande kategori som sammanfattar deras innehåll. Resultatet visade att lärarnas 

uppfattningar gav en sammanfattande beskrivning av Learning Study som en ”arena” som 
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möjliggjorde olika processer. En ”arena” som kan sägas fungera som en ”igångsättare” eller 

katalysator för olika processer för lärarna och i studien gav lärarna tydligt uttryck för dessa 

processer och deras betydelse för deras lärarpraktik. Just detta betonas också av Marton 

(Holmqvist 2006) och Skolverket (2003) som viktiga framgångsfaktorer för att förbättra 

lärarnas praktik. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att Learning Study har stora 

möjligheter att skapa en givande fortbildning för lärarna, främst som en arena som öppnar upp 

för olika möjlighet att förbättra undervisningen. 

Den process som tydligast uttrycktes av lärarna är den som handlar om det kollegiala. 

Här var det uppenbart att trots att lärarna deltagit i Learning Study utifrån olika 

förutsättningar, några av egen fri vilja och andra uppmanade, så var deras gemensamma 

uppfattning av Learning Study som ett positivt samspel med kollegor, något som man 

uttryckte att man saknar i sitt dagliga arbete men som de genom Learning Study fick 

möjlighet att bedriva. Flera rapporter från bl.a. Skolverket (2003, 2008) pekar också som 

tidigare nämnts på vikten av att lärare reflekterar över sin undervisning och att det helst bör 

ske tillsammans med kollegor. Lärarna i studien uttryckte detta tydligt då man menade att 

Learning Study gett dem möjlighet till reflektion med andra. Resultaten i min studie anser jag 

därför överensstämmer med redan tidigare slutsatser (Gustavsson 2008, Holmqvist 2006, 

Skolverket 2003, 2008) om gemensamma reflektioners betydelse för skolutveckling. Jag inser 

däremot att det inte är givet att reflektioner tillsammans med andra kollegor nödvändigtvis ger 

ett positivt resultat i form av ny kunskap för lärarna. Här har lärarna själva ett stort ansvar, 

anser jag, genom graden av aktivitet och inställning från deras sida, men möjligheten finns. 

Det kollegiala lärandet, där lärare genom samarbete erhåller ny kunskap, betonas även 

som nämnts tidigare av Hattie (2009) i en omfattande metastudie där det toppar den lista som 

kan göras över de faktorer som har störst betydelse för elevernas resultatutveckling. Att 

systematiskt utvärdera lärarens praktik, gärna genom att filma den, menar han leder till 

framgångsrik skolutveckling då det är vad läraren gör som är den enskilt viktigaste faktorn för 

elevens resultat. 

Lärarna som deltog i min studie uppfattade även utvärdering som en process som 

möjliggjordes genom Learning Study. Det finns även uppfattningar om att det skedde en viss 

utveckling i form av bl.a. lärarnas lärande. Detta stämmer överens med det som alltså Hattie 

betonar som viktigt för skolutveckling och ger belägg för att Learning Study kan vara en 

givande fortbildning. Att fortbildning genom denna form skulle resultera i utveckling som rör 

lärande, arbetssätt, matematik och det egna tänkandet representerar, enligt min mening, en 

givande fortbildning.  
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6.2.1 Hinder och möjligheter 

Men är det då så enkelt som att bara delta i en Learning Study så sker all denna utveckling 

och förändring av sig självt? Mina argument för att Learning Study kan vara en givande 

fortbildning för lärarna är beroende av ett antal faktorer som visade sig genom lärarnas 

utsagor. Dessa faktorer menar jag kan ses både som hinder och möjligheter för att Learning 

Study ska uppfattas som en givande fortbildning. 

Ovan nämndes det kollegiala samspelets betydelse i en Learning Study och för 

skolutveckling. Det kollegiala kan enligt mig alltså ses som en möjlighet för en framgångsrik 

fortbildning. Det kan dock också vara ett hinder vilket belyses genom detta citat från studien: 

 

Ja, alltså det kräver ju ett annat engagemang utav mig själv tillsammans med mina kollegor och det kan ju 

hända att det är det här, den här diskussionen ihop med kollegor, det kan ju hända att det är det som är det 

största med det här. Fast det kan jag tänka mig beror lite på hur man är som person också att…vissa är lite 

ensamma typen å…ja alltså om man inte gillar å diskutera med andra då gillar man ju inte det här, då 

tycker man det är uhhh. 

 

En annan framträdande faktor som hela tanken med Learning Study bygger på är att de 

finns en teori kopplad till studierna. I dessa studier är det variationsteorin som är aktuell och 

som det visat sig, i min studie, att flera lärare önskat få mer kunskap om. De svenska studier 

som genomförts av Learning Study (Gustavsson 2008, Kullberg 2010, Wernberg 2009) har 

betonat variationsteorin som framträdande för att utveckla elevernas lärande av ett särskilt 

lärandeobjekt. I de studierna har man kunnat påvisa hur lärarnas kunskap om variationsteorin 

har gett effekter på lärandet hos eleverna. Om tanken med de fortbildningar som genomförs 

via Learning Study ska ha en effekt på elevernas lärande, anser jag det viktigt att lärarna i 

dessa fortbildningar får god kunskap om teorierna och då inte enbart genom att läsa litteratur 

utan också om konkret undervisning om variationsteorins innehåll. Här kan alltså 

variationsteorin vara en möjlighet för en givande fortbildning men avsaknaden av kunskap om 

teorin kan däremot vara ett hinder. Här hävdar jag att handledaren har ett mycket stort ansvar 

då det är den som i första hand ska förmedla kunskapen om variationsteorin. Resultaten av 

min studie tyder på att lärarna anser handledaren ha stor betydelse för förståelsen av 

variationsteorin. 

Ytterligare en faktor som har betydelse för hur Learning Study uppfattas är tiden. I min 

studie uppfattades tiden både i positiv och mindre positiv bemärkelse. Beroende på i vilken 

mån lärarna ges tid för att genomföra en Learning Study kommer fortbildningen antagligen att 

uppfattas olika. Resultaten visar att lärarna till största delen uppfattar det som positivt att det 

får ta tid att genomföra fortbildningen under förutsättning att tiden finns tillgänglig för dem. 

Flera lärare menar att det vore en bra idé att bygga in själva formen i organisationen. ”Flytta 
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den till skolkonferenstid” är ett uttryck för detta. Hattie (2009) påpekar även han i sin studie 

att det måste skapas goda miljöer på skolorna för lärarnas kollegiala lärande. En god miljö för 

kollegialt lärande innefattar i hög grad avsatt tid anser jag och här spelar skolledare och 

skolpolitiker en stor roll som har möjligheten att påverka att detta utrymme skapas. Om 

lärarna inte ges möjlighet till tid kommer Learning Study antagligen att uppfattas som 

stressande. 

Slutligen vill jag lyfta fram en faktor som i resultaten av min studie visade sig kunna 

vara av betydelse för hur man uppfattade själva resultatet av det lärandeobjekt man jobbade 

kring i de Learning Studies som redovisats tidigare (se 4.2). De flesta lärarna uttryckte att de 

deltog i sina studier med en förväntan om att komma fram till en ”optimal lektion” kring sitt 

lärandeobjekt. Dessa förväntningar uppfylldes inte för någon men påpekas bör att detta 

uppfattades olika av lärarna. Att ha höga förväntningar inför en fortbildning anser jag vara 

helt rätt men kanske än viktigare är att förväntningarna är riktade åt rätt håll. Förväntningar 

om en optimal lektion kan i detta fall vara ett hinder om de inte uppfylls, men förväntningar 

om att få delta i en kollegial process där mina tankar om lärande och undervisning utvecklas 

är däremot en möjlighet för en givande fortbildning. En av lärarna uttryckte detta tydligt: ”Det 

är processen som är grejen”. Här har återigen handledaren ett stort ansvar anser jag som 

genom att lyfta upp deltagarnas förväntningar innan man startar arbetet, kan bemöta dessa och 

genom detta göra förväntningarna till möjligheter istället för hinder. Det är viktigt att man är 

tydlig och kanske sätter upp mål för arbetet. 

Mina argument för att Learning Study har stora möjligheter till en givande fortbildning 

stärks också av uttalanden från flera av lärarna i studien som anser att detta är något som alla 

lärare borde genomföra åtminstone en gång under sin lärarpraktik. En lärare anser t.o.m. att 

”det borde ingå i lärarutbildningen.” 

 

6.3 Betydelse för professionen speciallärare  

Vad har då denna studie för betydelse för mig som speciallärare med inriktning mot 

matematik? Vad kan jag lära av resultaten om lärarnas uppfattningar kring Learning Study? 

Här vill jag återknyta till det som jag skrev i inledningen om att jag som lärare och 

speciallärare ofta ställer mig frågor som ”Varför förstår inte eleven? Vad är det jag inte 

lyckats få eleven att förstå?” och ”Vad var det som gjorde att eleven lärde sig nu”? när man 

provar på ett annat sätt. Studiens resultat pekar på att flera av lärarnas uppfattningar om dessa 

frågor förändrats genom deltagandet i Learning Study. De ser på dessa frågor i större 

utsträckning utifrån variationsteorins tankar om kritiska aspekter kring ett lärandeobjekt och 
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att det handlar om hur de som lärare lyckas urskilja dessa aspekter för eleven. Lärarnas 

uppfattningar antyder också att det genom detta sker ett perspektivbyte från att se 

elevsvårigheter i ett kategoriskt perspektiv (Persson 2009) där svårigheten är knuten till 

individen, till ett mer relationellt perspektiv där svårigheten för eleven uppstår i interaktionen 

med den pedagogiska verksamheten. Dessa tankar om de kritiska aspekterna och en förändrad 

syn på elevsvårigheter, berör mig som speciallärare i allra högsta grad anser jag då mitt 

uppdrag till stor del handlar om att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika 

förutsättningar.  

 

6.4 Sammanfattande reflektion och framtida forskning 

Genom min studie har jag fått möjligheten till många intressanta samtal med lärare som delat 

med sig av sina uppfattningar kring Learning Study. Det sammanfattande resultatet av studien 

visar att genom sitt deltagande i Learning Study så uppfattar lärarna sig ha möjlighet till ett 

kollegialt lärande genom bl.a. gemensamma reflektioner. De uppfattar sig också kunna 

utveckla och utvärdera sin egen praktik. Min slutsats är att Learning Study skulle kunna vara 

en arena som med ett välplanerat och strukturerat genomförande med ett tydligt mål öppnar 

upp för flera processer att utvecklas. Detta innebär med andra ord en givande fortbildning som 

kan leda till skolutveckling. För att detta ska bli möjligt genom Learning Study pekar 

resultaten i min studie på att det krävs att faktorer som engagemang hos lärarna, avsatt tid, 

kunskap om teorin och rimliga förväntningar uppfylls.  

Resultaten i min studie överensstämmer med de resultat som Skolverket (2011b) fann i 

den rapport där man sammanställt resultat från den nationella matematiksatsning som pågick 

åren 2009-2011. I rapporten kan man läsa att de olika projekt som sökte bidrag för att 

genomföra olika Learning Studies i matematik i huvudsak gett positiva resultat både vad 

gäller elevernas lärande och lärarnas lärande. Man kan tydligt se att innehållet i matematiken 

har kommit i fokus genom att man uppmärksammat elevernas förståelse av innehållet för 

lärandet. De deltagande skolorna betonar reflektionsprocessen som betydelsefull och att 

Learning Study fått effekter på undervisningen då man planerar lektionerna med utgångspunkt 

från de kritiska aspekterna. Skolverket gör en sammanfattande analys: 

 

Det är viktigt att lärare har god kompetens, att de är duktiga på att utveckla sin undervisning i matematik 

och att de lär sig vad som är framgångsrikt och vad som inte är det. Detta görs genom att lärarna 

tillsammans planerar och analyserar innehållet som presenteras i klassrummet utifrån vad eleverna lär sig. 

Mycket är vunnet om lärarna reflekterar över sin undervisning och får sitt eget handlande belyst av 

kollegor. Det är en angelägen fråga för skolan som helhet att våga arbeta i lag samt att problematisera hur 

man själv arbetar och agerar i klassrummet (Skolverket 2011b). 
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För framtiden anser jag att det vore intressant att rikta uppmärksamheten kring det som 

jag diskuterade ovan om elever i behov av särskilt stöd. Hur påverkas deras resultat av 

lärarnas deltagande i en Learning Study? Forskningen skulle ha ett fokus på 

specialpedagogiska frågor vilket inte varit fallet i de studier som gjorts i Sverige. 

Jag hoppas min studie kan vara ett bidrag till värdefulla insikter om lärares 

uppfattningar av Learning Study för att därigenom kunna forma en fortbildning för lärare som 

känns givande och leder till skolutveckling. Min förhoppning är att den kan vara till nytta för 

både rektorer, handledare och lärare. 
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Bilaga 1 

 

Enkätfrågor 

 

Frågor angående Learning Study i matematik 

 

 Berätta om några av dina reflektioner av att ha deltagit i en Learning Study 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Hur uppfattar du Learning Study som fortbildning? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Har din syn på lärande förändrats? I så fall hur? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 Har din syn på undervisning förändrats? Iså fall hur? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om… 

 …varför du valde att delta i en learning study 

 …vad du visste om learning study innan du deltog 

2. Om du skulle beskriva Learning Study för mig, hur skulle du beskriva det då? 

3. Berätta om dina upplevelser av Learning Study som fortbildning 

 planering av test, lektioner… 

 lärardiskussioner, jobba i grupp 

 handledning 

 filmning 

 fortbildningens längd 

4. Vad har du upplevt som positivt/negativt? 

5. Beskriv de samtal  ni hade under Learning Study. Jämför med andra pedagogiska 

    diskussioner i matematik. 

 


