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Learning study – ett 

specialpedagogiskt verktyg? 

En studie som lyfter fram elevers och lärares upplevelser om 

sitt lärande.  

Sammanfattning 

Forskning visar att metoden learning study är särskilt bra för elever i behov av stöd. Därför 

finner jag det intressant att prova huruvida learning study fungerar som ett specialpedagogiskt 

verktyg i handledning av lärare. Jag vill med denna studie studera: hur elever i behov av stöd 

utvecklar sin förståelse i en learning study samt vilka upplevelser dessa elever har av sitt 

kunnande efter avslutad learning study. Jag vill också studera: hur lärarna upplever metoden 

learning study i relation till elever i behov av stöd samt vilka upplevelser lärarna har av sitt 

didaktiska kunnande efter avslutad learning study. 

Denna interventionsstudie har bedrivits inom ramen för aktionsforskning. Studiens material 

bygger på en learning study i matematik, lärandeobjektet ekvivalens, samt på intervjuer med 

deltagande elever och lärare. De elever som representerar gruppen ”elever i behov av stöd” 

kallas i min studie för Fokusgruppen. Den består av tio elever, de övriga eleverna i studien 

ingår i Kontrollgruppen som består av 24 stycken. Samtliga elever går i årskurs 1 och 2. 

Elevintervjuerna genomfördes i grupper om fem. I studien deltog, förutom jag, också två 

lärare. Studien visar att Fokusgruppen efter avslutad learning study ökar sin kunskap om 

lärandeobjektet med 85 % och de övriga eleverna, Kontrollgruppen, med 9 %. Metoden visar 

sig ha betydelse för elever i behov av stöd medan övriga elever inte i så hög grad blir hjälpta 

av metoden. Eftertestet som gjordes sex veckor efter avslutad studie visar att denna typ av 

undervisning ger en bestående effekt. I resultatet framkom vidare att eleverna upplevde bland 



 
 

annat att delaktighet och samlärande som viktiga faktorer när man lär. I resultatet framkom 

också lärarnas upplevelser av att metoden learning study erbjuder ett lärande i gemenskap 

samt att den hjälper lärare att skala av och förfina lärandeobjekten i undervisningen. Lärarna 

upplevde också att den kollektiva kompetensen stärktes och utvecklades. Metoden upplevdes 

av lärarna i initialskedet som tidskrävande men i slutändan mödan värd.  

Nyckelord 

Learning study, elever i behov av stöd, matematik, pedagogisk handledning och inkludering. 
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Inledning 

Internationell forskning visar att lärarens ämnesdidaktiska kunskaper väger tyngre än deras 

ämneskunskaper när man tittar på vilka faktorer som påverkar elevers studieresultat1

 

 (se t.ex. 

Skolverket, 2009). Det är således lärares förmåga att undervisa som är av central betydelse. 

För att förstå vad som påverkar elevers resultat är det därför högst relevant att studera hur 

undervisningen organiseras liksom vilka arbetssätt och arbetsformer som används i 

klassrummet. Detta arbete kan skolornas specialpedagog ansvara för då en av dennes 

uppgifter är att utveckla skolans pedagogiska verksamhet som inkluderar organisation, 

arbetssätt och arbetsformer. 

För specialpedagoger i svenska skolor är och har handledning varit ett redskap i ett flertal år. 

Genom handledning kan specialpedagogen bidra i utvecklandet av lärares kompetens såsom 

exempelvis det didaktiska kunnandet (Ahlberg, 2007). Samma åsikt har Lindblad och 

Edvardsson (2006), de framhåller vikten av att lärarens didaktiska kunskaper, i relation till 

olika innehållsområden, behöver utvecklas. Specialpedagogen har i sin utbildning utrustats 

med redskap som indirekt stödjer lärarna i sitt yrkesutövande. Redskap som till exempel det 

reflekterande samtalet där specialpedagogen tillsammans med lärare reflekterar över ett 

aktuellt ämne eller situation som exempelvis, hur undervisningen kan utvecklas för att fler 

elever kan tillgodose sig undervisningen i klassrummet.  

I Japan har man i många år satsat på att utveckla lärares didaktiska kunnande med hjälp av 

modellen eller metoden lesson study som verktyg. Ett flertal studier påvisar positiva 

studieresultat hos eleverna (Stigler & Hiebert, 1999). Förändrad undervisningspraktik kräver 

nya redskap. Vilka nya handledningsredskap behöver då specialpedagogen?                                                                                                     

 

Marton har studerat varför pedagoger i Kina nådde så olika resultat trots att de använde 

samma arbetsformer (Lytsy, 2008). Det visade sig att det hela berodde på hur pedagogerna 

                                                      
1 Skolverkets kunskapsöversikt refererar till Hatttie, J (2009) Visible learning. A synthesis of over 800 

meta-analyses relating to achievement. 
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hanterade ämnesinnehållet i det de lärde ut till eleverna. Till och med små skillnader i 

undervisningen ledde till stora skillnader när det gällde elevers lärande och resultat (Lo, Pong 

& Chik, 2005; Lytsy, 2008). I Kina använder pedagoger största delen av sin arbetstid åt att 

diskutera och komma fram till hur undervisningen ska utformas för att eleverna på bästa sätt 

ska tillägna sig kunskap (Lo, Pong & Chik, 2005). Med dessa resultat i bakgrunden 

utvecklade Marton och hans forskargrupp metoden lesson study.  Denna metod kombinerades 

med variationsteori som teoretisk grund.  Den nya metoden benämndes learning study.  I en 

learning study läggs fokus på att identifiera de kritiska aspekterna i ett lärandeobjekt. Därefter 

är det lärares ansvar att med variation presentera lärandeobjektet.   

 

I Sverige har Skolverket uppmärksammat dessa metoder som ett verktyg i att uppnå en bättre 

kvalité på undervisningen i skolorna. Vetenskapsrådet och Skolverket har gett anslag till 

projekt inom både lesson study och learning study. Det intressanta är att studier i både Sverige 

och Hong Kong tyder på att det är de lågpresterande eleverna, det vill säga de elever med 

lägst resultat på förtest som använts, som lyckas bäst (Gustavsson, 2008; Lo, Pong & Chik, 

2005; Wennerberg, 2009).  

En annan aspekt med learning study handlar om denna elevgrupps upplevelser. Dock har de 

lågpresterande elevernas kunskapsutveckling inte varit i fokus i ovanstående studier. Min 

fråga blir därför: Hur utvecklar elever i behov av stöd sin förståelse i en learning study och 

hur upplever de själva sitt kunnande? 

 

Persson (2001) anser att elever i svårigheter måste ges tillfälle att i skolarbetet få samarbeta 

och delta i diskussioner med andra elever och lärare. Att vara delaktig i en grupp där man kan 

ta del av andras perspektiv och där man får utveckla sitt eget tänkande om till exempel ett 

matematiskt probleme är således viktiga aspekter i elevens utveckling av sitt eget kunnande. 

Ahlberg, Klasson och Nordevall (2003) menar att forskning påvisar betydelsen av att skapa 

goda lärandemiljöer där man tar hänsyn till elevernas olikheter och deras skilda erfarenheter 

av ämnets kommunikativa, sociala och situationella karaktär.  

 

Är det så att metoden learning study skulle kunna verka som ett specialpedagogiskt verktyg i 

handledning för specialpedagogen i syfte att dels förbättra lärares undervisning och dels 

förbättra möjligheterna till inlärning för elever i behov av stöd?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att pröva huruvida metoden learning study skulle kunna verka som 

ett specialpedagogiskt verktyg i handledning för specialpedagogen i syfte att dels öka 

förutsättningarna till inlärning för elever i behov av stöd och dels förbättra lärares 

undervisning. 

 

Jag vill i studien få svar på följande frågeställningar: 

• Hur utvecklar elever i behov av stöd sin förståelse av lärandeobjektet ekvivalens i denna 

learning study? 

• Vilka upplevelser har dessa elever av sitt kunnande efter avslutad learning study?  

• Hur upplever lärarna metoden learning study i relation till elever i behov av stöd? 

• Vilka upplevelser har lärarna av sitt didaktiska kunnande efter avslutad learning study? 
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Bakgrund  

I denna första del skriver jag om studiens teoretiska inramning sedan går jag vidare med att 

skriva något om den forskning som finns om barns lärande i matematik. Därefter skriver jag 

om den specialpedagogiska verksamhetens ansvar och funktion. Jag kommer också att ha med 

ett litet avsnitt om specialpedagogens olika roller och verktyg, särskilt pedagogisk 

handledning. Sedan presenterar jag tidigare forskning i ämnet handledning och slutligen 

förklarar jag modellen learning study. 

Teoretisk inramning 

Denna studie genomförs inom ramen för praxisnära forskning eller aktionsforskning, vilket 

innebär att klassrummet är arenan där teori och praktik samspelar i en gemensam process för 

att åstadkomma en utveckling. Ordet aktionsforskning består av två ord aktion och forskning 

där ordet aktion fokuserar på en aktion eller en handling och begreppet forskning kan tolkas 

som att bedriva ett systematiskt arbete för att erövra ny kunskap (se t.ex. Rönnerman, 2007). 

Aktionsforskning handlar om, enligt Mattsson (2004), att engagera människor i att delta i 

förändringsarbete och på detta sätt uppnå förändring i deras levnadsvillkor. Aktionsforskning 

kan ha en mängd olika inriktningar exempelvis pedagogik, sociologi, socialt arbete, 

samhällsarbete, arbetslivsforskning m.fl. (Mattsson, 2004). 

 

Lewin ses idag som en av förgrundspersoner inom aktionsforskning. Enligt Lewin (1946) kan 

vetenskap verka som stöd i att förbättra människors möjligheter till ett solidariskt handlande 

för att tillsammans med andra kunna lösa praktiska problem. Han ansåg att aktionsforskning 

syftar både till att skapa kunskap och till en förbättrad praktik och i ett vidare perspektiv även 

förbättrade samhälleliga förhållanden.  

  

Løchen (1972) ser aktionsforskning som: 

En metod som försöker säkerställa att svaga grupper får dra nytta av forskarens 

kunskaper och resultat (Løchen s.107). 
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Liksom Lewin (1946) anser Løchen att aktionsforskning kan likställas med solidaritetsarbete.  

 

Aktionsforskning inom det pedagogiska området verkar bland andra Rönnerman. Hon (2004) 

anser att aktionsforskning innebär att ”iscensätta en handling, följa processen och reflektera 

över vad som sker (s.13)”. Vidare menar Rönnerman (2004) att det är lärarna som väcker 

frågorna, reflekterar över och utmanar sin yrkespraktik. Denna process tydliggör lärares 

ställningstaganden och värderingar och således kan dessa kritiskt granskas i syfte att förändra 

och utveckla lärares praktik och i längden även utveckla hela verksamheten (Rönnerman, 

2004, jmf Mattsson, 2004).  
 

Att delta i en kunskapande process, såsom aktionsforskning, innebär ett användande av 

demokratiska arbetsformer där samtliga deltagare förväntas respektera och har tilltro till 

varandras erfarenheter. Det innebär också att alla förväntas komma till tals och bli lyssnade 

till (Holmstrand & Härnsten, 2003). 

 

Aktionsforskning lämpar sig bra, menar Ahlberg (2007), när man studerar t.ex. 

specialpedagogens funktion, lärares samverkan, utbildningens innehåll eller organisering för 

elever i behov av stöd. Vidare menar hon att:  
Den teoretiska kunskap som skapas genom aktionsforskning om villkor och 

förutsättningar för individers lärande, delaktighet och gemenskap kan utvecklas och 

fortlöpande utnyttjas i praktiken (Ahlberg, s. 93 ). 

Denna kunskap kan vara till stöd när det gäller att forma olika möjligheter för delaktighet 

och lärande för skolans hela elevvariation (ibid.).  

 

Det finns också kritik mot aktionsforskning från företrädare av andra forskningsinriktningar. 

Enligt Mattsson (2004) handlar denna kritik ofta om att aktionsforskare tycks övervärdera sin 

forskning och dess betydelse i pedagogiskt, socialt och politiskt förändringsarbete. Tornberg 

och Axén (2004) visar att kritiken handlar om att aktionsforskning inte ses som någon  

...”riktig” forskning, då den inte är inriktad mot teoriutveckling utan mer handlar om 

lokala aktioner och utvecklingsarbeten (s. 43). 
 

Kritiken har lett till omprövningar inom forskningstraditionen, bland annat har fokus flyttat 

från aktion/handling till kommunikation. Mattsson (2004) ger exempel på alternativ till 

aktionsforskning bl.a. dialogforskning (Alvessons & Deetzs s. 41-43) och den 
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meningsskapande diskursen (Dahlberg, Moss & Pence s. 46-48). Sammantaget visar Mattsons 

alternativa exempel, på dialog och interaktion samt ett intresse för att förstå och förhålla sig 

till praktiken (ibid.). 

 

Syftet med studien är att utveckla och kanske finna nya specialpedagogiska kompetenser. 

Enligt Ahlberg (2007) lämpar sig aktionsforskning bra som metod i sådana syften varför jag 

också kommer att arbeta enligt denna ansats.  

Matematik för skolans hela elevvariation 

Matematikundervisning är ett angeläget ämne för lärare i den svenska skolan att analysera och 

utveckla. De försämrade matematiska kunskaperna hos våra elever gör det intressant att 

närmare studera och fråga oss vilka betingelser som kan skapa goda undervisningspraktiker i 

matematik och utveckla lärarens undervisning. Larmrapporter har den senaste tiden avlöst 

varandra i olika massmedier. Enligt Bentley (2008) visar TIMSS 20072 att de svenska 

eleverna presterar sämre i matematik än de gjort under tidigare undersökningar. Skolverket 

rapporterar (2008) att andelen elever i behov av särskilt matematikstöd ökat från fyra procent 

till tio procent. Vad beror det sjunkande resultatet på? Skolverket (2009) har i en omfattande 

kunskapsöversikt kartlagt orsakerna till de försämrade resultaten. Den visar bland annat att 

den stora skillnaden mellan de svenska eleverna och elever i andra OECD- länder3

 

 är att de 

svenska eleverna arbetar mer på egen hand, de deltar inte heller i så många matematiska 

diskussioner med sina kamrater och lärare, de arbetar mer individuellt med matematik än 

andra. Denna typ av individualisering drabbar de elever som är i behov av särskilt stöd extra 

hårt (Ståhle, 2006). För att gynna elevers kunskapsutveckling måste lärarna arbeta med 

innehållet och utformningen av undervisningen (Runesson, 1999).  

Ahlberg et al. (2003) anser att de didaktiska aspekterna är av särskild betydelse och kan ses 

som överordnade när man ser på elevers svårigheter i ämnet matematik. Undervisningens mål, 

innehåll och organisering kan alltså vara avgörande för elevers möjligheter till en god 

                                                      
2 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007 – Svenska elevers 

matematikkunskaper. 

3 OECD är en förkortning på Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation 

for Economic Co-operation and Development). Förutom att samarbeta ekonomiskt utvärderar och jämför 
också organisationen de olika medlemsländers politik och verksamheter. 
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kunskapsutveckling. Vidare menar Ahlberg (2007) att handledningen skulle kunna hjälpa till 

att vidga lärares perspektiv på matematikundervisningen, särskilt när det gäller elever i behov 

av särskilt stöd (ibid.). 

 
Ahlberg (1992) anser även att matematikens språkliga och sociala karaktär ska lyftas fram och 

ges fokus åt. I sin studie, Att möta matematiska problem - en belysning av barns lärande, 

belyser hon barns lärande genom att bland annat intervjua elever om hur de bäst lär sig när de 

arbetar med matematisk problemlösning. Eleverna var i studien indelade i smågrupper där de 

berättade om sina lösningar för varandra. I intervjuerna framkommer att eleverna insett att det 

finns olika sätt att lösa problem och att samtalet och konfrontationen i gruppen av de olika 

lösningssätten varit bidragande i elevernas utveckling av den egna förståelsen av problemet.  

 

I en annan studie, Reflekterande samtal för pedagogisk utveckling - lärare och specialpedagog 

i samverkan om lärande i matematik, visar Ahlberg et al.(2003) att framför allt lågpresterande 

flickor utvecklar sin matematiska förståelse genom att lärarna lyfter fram ämnets sociala och 

språkliga karaktär. Författarna slår fast att: 
elever i svårigheter i matematik borde få tillfälle att möta matematiken på olika sätt – 

tala matematik, upptäcka mönster, relationer och samband, etc. inte enbart ”träna mer 

av samma sort” (Ahlberg et al., 2003, s.15).  

 

Även Persson (2001) menar att det är särskilt viktigt att elever i svårigheter ges möjligheter 

till samarbete och diskussioner med klasskamrater och lärare. I sådana sammanhang anser 

Persson att elever ges möjligheter att lära sig att generalisera sina kunskaper så att de på sikt 

kan diskutera på en metanivå (2001).  

 

För att elever ska utveckla sin förståelse av matematik poängterar Ahlberg (2007) och 

Runesson (1999) vikten av att lärarna har en målmedveten inriktning med sin undervisning 

och att de skapar situationer för lärande där olika aspekter av matematiken synliggörs.  

En modell som fokuserar på ovanstående aspekter för god kunskapsutveckling är learning 

study. Denna studie prövar metoden learning study som ett alternativt handledningsverktyg 

för den specialpedagogiska verksamheten. 
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Den specialpedagogiska verksamhetens ansvar 

och funktion  

Den specialpedagogiska verksamheten har som uppgift att stödja och utveckla (Persson, 

2001). Vidare menar han (2001) att den specialpedagogiska verksamheten  

kan bidra med kunskaper om hur olika faktorer påverkar möjligheterna för individers 

delaktighet, utveckling och lärande (s. 104).  

Vidare säger han att verksamheten har som uppgift att skapa goda lärandemiljöer för alla 

elever, stödja och utveckla arbetssätt och nya arbetsformer samt utgöra samtalspartner i frågor 

som rör: förhållningssätt, värderingar och bemötande. Att utveckla kvaliteten i det inre arbetet 

det vill säga, utveckla undervisnings- och lärandemiljöerna i klassrummen är enligt Persson 

(2001) ännu en uppgift för den specialpedagogiska verksamheten. Ahlberg et al. (2003) menar 

att det specialpedagogiska arbetet kan: 

inriktas mot att utveckla principer, former, strategier, metoder och instrument för 

pedagogisk mångfald i skolan och med hänsyn till elevernas olikheter deras kreativitet 

och upptäckarglädje i ett fortlöpande arbete medverka till alla elevers lärande och 

delaktighet (s.20).  

Att inkludera hela elevvariationen är också det ett uppdrag för den specialpedagogiska 

verksamheten. Utifrån både nationella, Lpo 94 och Skollagen samt internationella 

styrdokument, Salamancadeklarationen, är skolans uppdrag att ge elever, oavsett svårigheter 

av olika slag och/eller funktionsnedsättningar, en undervisning i gemenskap.   
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller 

inbördes skillnader (Salamnacadeklarationen§6, s.16). 

 

Att få delta i undervisning i gemenskap med sina klasskamrater borde ses som en självklarhet 

i dagens skola, det är det flera som är eniga om (se t.ex. Ainscow, 2000b; Heimdahl Mattson 

& Malmgren Hansen, 2009). Att vara delaktig och inkluderad i undervisningen är bland 

annat, enligt Helldin (2002) en social rättighet. När elever i behov erbjuds stöd bör, enligt Asp 

Onsjö (2006), hänsyn tas till flera perspektiv av inkludering: det rumsliga, det sociala och det 

didaktiska.  Den rumsliga inkluderingen innebär i vilken grad eleven i behov av stöd deltar i 

den ordinära klassundervisningen. Med social inkludering avses elevens möjligheter att ingå i 

ett socialt sammanhang med kamrater och lärare.  
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Den didaktiska inkluderingen handlar om hur de didaktiska förutsättningarna, för att främja 

lärande, är anpassade till eleven i behov av stöd. 

 

Den specialpedagogiska verksamheten har således ett flertal uppgifter: skapa en inkluderande 

skola (se Ainscow, 2000b; Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009), skapa 

förutsättningar för samarbete mellan personalen (se Clark, Dyson, Millward & Skidmore, 

2004), skapa arenor för gemensam reflektion och utveckla skolans inre arbete, det vill säga 

utveckling av lärmiljöer och arbetsmodeller (Ahlberg et al., 2003; Persson, 2001). Ansvarig 

för den specialpedagogiska verksamheten är skolans rektor i samverkan med skolans 

specialpedagog. Den som utför ovanstående uppgifter är skolans specialpedagog.   

Specialpedagogens olika roller och verktyg 

Specialpedagogens uppdrag pendlar mellan att arbeta med, skolans organisation, 

undervisningen innehåll och utformning och den enskilde elevens förutsättningar för att lära 

(Ahlberg et al., 2003).  

En specialpedagog ska vara sin skolas kulturanalytiker, med uppdrag att visa på hinder 

och möjligheter i organisationen och utgöra en drivkraft i arbetslaget till utveckling av 

en skola för alla (s. 70). 

 

Bosson och Gerthsson - Nilsson (2010) menar att specialpedagogens uppdrag handlar om de 

”fem benen”: ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning.  

Liksom Ahlberg et al.(2003) anser Bosson och Gerthsson - Nilsson (2010) att 

specialpedagogens ledarskap pendlar mellan flera nivåer; organisationsnivå – 

ledningsgruppen, gruppnivå – arbetslag, handledning och samverkan samt individnivå – det 

egna självet, enskilda elever och kolleger. I studien kom Bosson och Gerthsson (2010) fram 

till att specialpedagogiska uppgifter såsom kartläggning, medverkan i skolutveckling och 

handledning bör ses som utvecklingsområden.  

 

Persson (2001) anser att specialpedagogens uppgift är att verka för att en större andel av 

skolans elever når upp till godkänt i kärnämnena. Verktygen för detta arbete anser han vara 

uppföljning och utvärdering.   
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Handledning är ett av specialpedagogens verktyg som, Ahlberg et al. och Ahlberg (2003; 

2007), hävdar att specialpedagogen kan använda, i syfte att förändra och utveckla skolans 

verksamhet. Genom handledning kan specialpedagogen, konfrontera den erfarenhetsbaserade 

kunskapen och den praktiska kunskapen som lärare skapar i klassrummet, med den 

pedagogiska och specialpedagogiska forskningen.  På detta sätt kan lärares yrkeskunskaper 

höjas och den inre kvalitén i skolan säkras (ibid.).  

 

Även Sahlin (2005) hävdar att specialpedagogisk handledning har haft och har som syfte att 

utveckla och förbättra skolan. I hennes studie som är en analys av handledning som en 

utvidgad specialpedagogisk funktion i skolan med utgångspunkt i tio pionjärers berättelser, 

uttrycker en speciallärare/specialpedagog särskilt att handledning är en pedagogisk 

fortbildningsprocess.  

Samtliga informanter i studien ger uttryck för att: 

handledningssamtal ska förändra de handleddas sätt att se på barn eller elever i 

svårigheter och därmed åstadkomma förändringar när det gäller arbetssätt och 

arbetsformer (s.215).  

 

Att arbeta med skolutveckling är också det en uppgift för specialpedagogen. Skolutveckling 

kan innebära att fortbilda personal och se till att det sker en generell kompetenshöjning i 

verksamheten.  Ansvar för lärares fortbildning eller kompetensutveckling är delat mellan 

staten, kommunen, skolan, arbetslaget och den enskilde läraren (SOU 1999:63, s.233). 

Kompetensutveckling kan ske i många olika former. En form av kompetensutveckling är att ta 

del av ny forskning och att bedriva och delta i handledning. En annan form av 

kompetensutveckling är reflektion kring de didaktiska frågorna vad, hur och varför, i den 

pedagogiska verksamheten (ibid.).  

I Bladinis (2006) studie visas att specialpedagogens uppdrag utgörs av bland annat 

skolutvecklingsfrågor. Skolutveckling ska bidra till att skolan som organisation utvecklas på 

ett sådant sätt att den blir en skola för alla. Ett annat uppdrag som specialpedagogen har, 

enligt Bladini, är att bedriva handledning med en inriktning både mot att finna lösningar och 

mot att vidga synen på specialpedagogisk verksamhet (ibid.).  
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Tidigare forskning om handledning 

Den moderna handledningsmetodiken har sina rötter i den amerikanska 

socialarbetarutbildningen från tidigt 1900- tal, men även i utbildning av psykoanalytiker i 

1920-talets Europa (Gordan, 1998).  Handledning, psykologisk sådan, kan man också hitta 

som företeelse långt tidigare i vår historia, man kan gå så långt tillbaka i tiden som till 

Sokrates samtid. Under denna tid utvecklade han maieutiken, som han förklarade var en 

metod att förlösa andras tankar med.  På detta sätt fick människan tillgång till sina egna 

insikter och kunskap.   

 

Dagens pedagogiska handledning inom skola och utbildning har influenser från många 

traditioner, särskilt den psykologiska. Åberg (2009) ger förslag på sex olika sådana bl.a. 

mentorstraditionen, seminarietradition och psykoterapitraditionen. Hon menar att det finns för 

lite forskning om pedagogisk handledning och hon anser att det krävs nätverk och 

mötesplatser för praktiker och forskare med det gemensamma intresset att utveckla 

pedagogisk handledningsverksamhet på en vetenskaplig grund (2009).    

 

Några av de pedagogiska svenska forskarna definierar begreppet som följande: 

Handledning innebär:  

någon form av verksamhet som syftar till vägledning och utveckling och kan vara en 

del i ett ständigt pågående arbete för att skapa en kollektiv lärarkompetens samt stärka 

och utveckla yrkesprofessionen. Lärare kan involveras i olika typer av handledning som 

ger dem möjlighet att reflektera tillsammans och överväga olika vägar för att skapa 

kreativa inlärningsmiljöer som inkluderar alla elever (Ahlberg, 2007, s. 159). 

 

Handledning som en form av påverkansprocesser definierar Bladini (2004) begreppet, hon 

anser att ett gemensamt syfte för all handledning är att de som deltar erbjuds möjlighet till 

lärande och utveckling. Vidare ser hon handledning dels som ett verktyg och dels som ett rum 

för reflektion. 

 

Handledning handlar om möten mellan professionella där innehållet relaterar till 

yrkespraktiken och den fokuserar: 
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antingen tänkandet om den egna praktiken4 med en förväntad ökad förståelse av 

densamma eller handlingar i praktiken5

 

 som prövas och omprövas för att leda till att 

praktiken förändras och förbättras (Hammarström-Lewenhagen, 2006, s.32). 

Den sista definitionen kommer från vårt grannland Norge. Gjems (1997) menar att 

handledning är ett: 

deltagarstyrt samtal utan maktanspråk som sträcker sig över tid, och där enskildheter 

från yrkesarenan speglas så att de kan förstås i ljuset av minst två relationer. Syftet med 

handledning är att utveckla helhetsperspektiv på den egna verksamheten och därmed 

öka kvaliteten i arbetet med målpersonerna (s. 22). 

 

Den vanligaste förekommande formen för handledning är olika typer av samtal. Det rör sig 

bland annat om deliberativa samtal (von Ahlefeld Nisser, 2009), samtal med fokus på 

mellanmänskliga relationer (Gjems, 1997) och samtal som reflektion (Bladini, 2004). Det 

finns även forskning som visar att handledning också kan bidra till, samarbete i arbetslag där 

lärare kan reflektera tillsammans och på så vis skapa en kollektiv kunskapsbas (Ahlberg et al., 

2003; Ahlberg, 2007; Folkesson et al., 2004; Hammarström-Lewenhagen, 2006). Att handleda 

i projektform menar Ahlberg et al. och Ahlberg (2003; 2007) kan vara ett sätt att höja den 

didaktiska kunskapen hos lärare. Att arbeta med metoder som till exempel learning study är 

något som nu är i ropet i svenska skolor. Kan detta vara ännu ett sätt att bedriva handledning 

på? Mer om denna modell presenteras sist i denna bakgrund. 

Handledningens syfte och form 

Åberg (2007) diskuterar utifrån två studier gällande skolledares syn på grupphandledning som 

medel för lärande och utveckling i skolan dels den samlade nordiska forskningen inom 

området, för vad och vem handledda lärargrupper kan vara till nytta. De båda studierna visade 

att syftet med handledning kan sammanfattas som problemhantering, pedagogisk utveckling, 

grupputveckling och personlig utveckling. Handledning med fokus på problemhantering kan 

innebära att ge hjälp att hantera specifika problem som uppstår i arbetet t.ex. hur man på bästa 

sätt stödjer elever i behov av särskilt stöd. Handledning med fokus på pedagogisk utveckling 

handlar om ökad kunskap, ökad lärarkompetens och ökad pedagogiskt skicklighet. Det kan 

också handla om utveckling av pedagogiska metoder och förhållningssätt (ibid.). Handledning 

                                                      
4 Valet av den kursiva stilen är författarens egna. 

5 Som ovan. 
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till professionella ska enligt von Ahlefeld Nisser (2009), Bladini, (2004) och Gjems (1997) 

bidra till den handleddes kompetensutveckling. Det är också av vikt att handledning utgör en 

kvalitetsgaranti i arbetet med tredje part, det vill säga, eleverna (ibid.).  

 

Handledda samtal kan ske både enskilt och i grupp. Handledda gruppsamtal för lärare är en 

ung, men starkt växande företeelse i skolan (Åberg, 2009). För bara tio år sedan var bilden en 

annan. Om detta kan Malmgren Hansens avhandling vittna. Hon (2003) har i sin avhandling 

utfört en longitudinell studie, där nyutbildade specialpedagogers upplevelser av sitt nya yrke 

och uppdrag undersökts. Studien omfattar åren 1991-1997. Resultatet visade på svårigheter 

med att i skolornas organisation finna en plats för den nya specialpedagogiska verksamheten 

som hade i uppdrag att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och specialpedagogisk 

handledning. Istället för att direkt undervisa elever i behov av särskilt stöd var tanken att 

specialpedagogen istället riktade insatsen via läraren. Detta innebar att specialpedagogens 

uppgift blev att handleda lärare. Vinsten skulle då bli att eleven inte behövde stigmatiseras 

och utmärkas genom att lämna klassrummet för att få undervisning utan denne kunde stanna 

kvar i klassrummet med sin vanliga undervisningsgrupp d.v.s. klasskamraterna. Målgruppen 

för specialpedagogik skulle på så vis förflyttas från eleverna till lärarna. Studien visar också 

på många lärares skepsis inför handledning. De kände sig ifrågasatta i sin yrkesutövning och 

kände inte tillräcklig tillit och trygghet för att delta i handledning. De nya specialpedagogerna 

fick alltså svårigheter med sin legitimitet.  

 

En ny avhandling som speglar specialpedagogers funktion och roll i dagens svenska förskola 

och skola är von Ahlefeld Nissers (2009). I resultatet framkommer att specialpedagogens 

uppgift framförallt bör vara att arbeta med medveten kommunikation som innebär att i 

handledning leda olika typer av samtal särskilt s.k. deliberativa6

 

 samtal med föräldrar, barn, 

ungdomar, vuxna och kolleger. Hon menar att det i både förskola och skola måste finnas 

kunskap om hur ett gott samtal kan genomföras. För detta krävs en speciell kompetens som 

innebär att specialpedagogerna har en djup kunskap om vad som krävs i en samtalssituation 

dels för att inbjuda till ett deliberativt samtal dels för att arbeta med kvalificerade pedagogiska 

samtalsprocesser både med elever och med kolleger.  

                                                      
6 Definierar von Ahlefeld Nisser(2009) som samtal som innebär att man frågar sig var man är oenig om, 

vilka alternativa beslut som kan fattas och vilken procedur man kan ha för att fatta beslut. Man försöker 
verkligen att låta alla som deltar i samtalet komma till tals (s.27). 
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Liv Gjems (1997) har en lång erfarenhet av handledning av grupper i vårt grannland, Norge, 

inom förskola, skola, omvårdnad och socialt arbete. Hon har utarbetat en handledningsmodell 

vars syfte är att ta till vara och utveckla kompetensen i olika professionsgrupper, särskilt de 

som arbetar med människor. Modellen bygger på ett systemteoretiskt perspektiv där man i de 

handledda samtalen fokuserar dels förståelsen av relationer mellan människor dels förståelsen 

mellan människor och deras omgivning. Ett huvudbudskap i boken är att man genom 

handledning kan frigöra och utveckla den kompetens som deltagarna har, jmf. Sokrates 

maieutik.  

Handledning som verktyg  

Gemensam reflektion för att nå en kollektiv kompetens 

I dagens skolor och läroplaner understryks det gemensamma uppdraget och det gemensamma 

lärandet. Ansvariga förutsätter att lärare utvecklar sin kompetens både för att möta nya krav 

och för att medverka till en ständig utveckling av verksamheten. Historiskt sett saknar 

läraryrket en kollektiv tradition vilket gör att ovanstående krav för lärarna innebär en stor 

utmaning. Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman (2004) och Ahlberg et al. 

(2003) menar att för att förverkliga skolans mål och uppdrag krävs en skolutveckling där all 

personal gemensamt lär – ett kollektivt lärande. Genom att medlemmar i en gemensam 

organisation i handledning samverkar, diskuterar och reflekterar fortlöpande utvecklas en 

kollektiv kunskap. Denna kunskap blir en bas för; hur man handlar, samverkan, rutiner och 

strukturer på arbetsplatsen (Gjems, 1997).  Tillsammans kan man utveckla professionen.  

Ett flertal författare och forskare lyfter fram handledning som ett verktyg att bygga upp en 

kollektiv professionell kunskapsbas, vilket i sin tur bidrar till att verksamhetens 

kunskapsinnehåll utvecklas (Ahlberg et al., 2003; Folkesson et al., 2004; Åberg, 2007). 

 

Gjems (1997) menar att det kan finnas hinder för utveckling och förändring av ett arbetslags 

kollektiva kunskap. Risken finns för att denna kunskap blir för styrande för medlemmar i ett 

arbetslag. Det kan t.ex. vara svårt att ifrågasätta sin egen organisationskultur. Det är heller 

inte alltid möjligt att se på sig själv och den verksamhet man ansvarar för med andra ögon 

(ibid.). För att förändra den gemensamma kompetensen kan det ibland vara nödvändigt att få 

handledning utifrån. Detta kan göra det lite enklare att våga utmana och förändra det som 

råder och är styrande.  
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Att utveckla en didaktisk kompetens 

Ahlberg (2007) understryker att handledning kan bidra till lärares utveckling av den 

didaktiska kompetensen. Genom att i handledning arbeta med lärares reflektioner kring sina 

uppfattningar och värderingar relaterat till ett specifikt undervisningsinnehåll skapas 

förutsättningar till att lärare utvecklar sin didaktiska kompetens och utvidgar sitt perspektiv på 

till exempel matematikundervisningen. Detta är särskilt viktigt när det gäller undervisningen 

av elever i behov av stöd. Ahlberg et al. (2003) och Ahlberg (2007) menar att man i den 

svenska skolan allt för ofta bemöter dessa elever med en organisatorisk differentiering.  

 

En modell som dels fokuserar på det didaktiska innehållet och dels innefattar hela 

elevvariationen, är learning study. Marton (2003) menar att learning study är en modell som 

syftar till att möjliggöra lärandet i första hand för elever och i andra hand ge lärarna möjlighet 

att lära från tidigare studier, av elever och av varandra. En learning study ger med andra ord 

läraren möjlighet till att utveckla sin egen klassrumspraktik (Gustavsson, 2006; Wernberg, 

2006).    

Både en kollektiv kunskap och en didaktisk kompetens 

Metoden learning study hjälper pedagoger att öka fokus på ämnesinnehållet och på hur barnen 

bäst ska kunna tillägna sig en specifik kunskap (ibid.).  I Japan och Kina, satsar ansvariga för 

skolan på att kontinuerligt kompetensutveckla lärare i form av lesson och learning studies. 

Studier visar att detta arbete ger förbättrade resultat i elevernas studieprestationer (Stigler & 

Hiebert, 1999).   

 

Gustavsson (2008) har i sin avhandling kommit fram till att elever och lärare som deltar i en 

learning study, verkligen utvecklar sin förståelse inom det område man i en learning study 

valt att fokusera på. Vidare upptäckte Gustavsson (2008) att de elever som hade det svårast i 

skolan är de som utvecklas mest när man genomför en learning study.  Är det så att elever i 

behov av stöd är de som utvecklas mest i en learning study?  Då finns det skäl för lärare att 

pröva denna metods möjligheter till utveckling av elevers och lärares kunnande. Hur upplever 

lärare att metoden gör skillnad för elever i särskilda behov? 
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Learning study  

Holmqvist (2006) definierar learning study som en metod att undersöka vad som krävs för att 

dels lära och dels undersöka vad som är kvalitativa skillnader i lärandet. På så sätt hjälper 

metoden lärare att lära om elevers lärande. Syftet med en sådan studie är att förbättra elevers 

förutsättningar till lärande genom att deltagarna d.v.s. pedagogerna, i studien gemensamt ser 

på undervisningen, analyserar och planerar den (ibid.).  

 

Enligt Marton (2003) är en learning study ett systematiskt försök att uppnå ett pedagogiskt 

mål och att lära från detta försök. En learning study handlar alltså om att finna de drag som är 

nödvändiga och kritiska för att elever skall utveckla sitt lärande.  

För att nå ett fördjupat lärande inom ett ämne krävs, enligt Holmqvist (2006) att pedagogen 

kartlägger ett lärandeobjekts kritiska aspekter och sedan presenterar dessa på olika sätt i en 

undervisningssituation.  

Metoden hjälper också till att bryta den isolerande kultur som ofta råder bland lärare menar 

Marton och Ling (2007).  

Lärande och lärandeobjekt 

Ett sätt att se på begreppet lärande är att erfara saker på ett visst sätt (Marton & Booth, 2000).  

Lärandet innebär en förändring i sättet att erfara något. Författarna menar att eleverna bör lära 

sig förmågor och att det är lärandet av dessa som lärarna skall ha i fokus när de lägger upp sin 

undervisning. Lärandet har alltid en innehållsaspekt, det som är lärandets objekt (ibid.).  

 

Holmqvist (2006) definierar lärandeobjekt som de områden för lärande som 

undervisningssituationen syftar till att utveckla.   

 

Kritiska aspekter är de aspekter i lärandeobjektet som eleverna måste ges möjlighet att 

upptäcka för att möjliggöra en ökad förståelse av lärandeobjektet. De kritiska aspekterna kan 

vara generella men det vanligaste är att man i varje ny elevgrupp måste kartlägga de kritiska 

aspekterna då dessa är kopplade till elevernas förkunskaper i förhållande till lärandeobjektet 

(Gustavsson, 2006). Viktigt att komma ihåg är alltså att de kritiska aspekterna kan vara olika 

för olika elever beroende på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid.).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Genomförande och metod 

Denna studie prövar learning study som ett specialpedagogiskt verktyg för specialpedagogen i 

handledning av kolleger. Under detta avsnitt beskriver jag så detaljerat som möjligt de 

förberedelser som gjorts. 

Deltagare 

Eftersom jag i denna studie har bedrivit aktionsforskning så kändes det naturligt att jag 

utförde studien i mitt eget arbetslag. Skolan är en f-6 skola belägen i en storstad med ett 

blandat upptagningsområde. Arbetslaget som ingår i denna learning study består av 2 

klasslärare, år 1 och 2, varav jag är den ena. Klasslärare för år 2 har dubbel kompetens då hon 

har examen såsom förskollärare och lärare för de yngre åldrarna. Hon har arbetat som lärare i 

6 år. Den andra läraren, dvs. jag, är utbildad grundskollärare 1-7 och har arbetat som lärare i 

17 år. I lärargruppen ingår också en ämneslärare i matematik som deltagit särskilt under våra 

analyser och vid planeringen av de olika lektionerna. Hon är utbildad ämneslärare i matematik 

och har arbetat i 8 år.  

 

Elevernas sammantagna antal är 47 stycken. Den elevgrupp jag särskilt har observerat och 

följt under två lektioner är dels elever som i förtestet presterat lågt och visat en svag förståelse 

för lärandeobjektet, dels elever som idag arbetar efter ett åtgärdsprogram i ämnet matematik.  

Denna elevgrupp består av tio elever och kallas i min studie för Fokusgruppen. Återstående 

antal elever utgörs av Kontrollgruppen. 

Interventionsprojektets genomförande 

En learning study cykel innehåller minst 11 steg i en särskild ordning enligt Gustavsson och 

Wernberg (2006) (bilaga nr.1). Steg ett i denna process är arbetslagets val av ett avgränsat 

lärandeobjekt. När arbetslaget kommit fram till studiens lärandeobjekt behöver de veta något 

om elevernas kunskapsnivå inom det aktuella ämnet varför man kartlägger elevernas 

kunskaper om lärandeobjektet med hjälp av ett förtest (bilaga nr.2). När kartläggningen är klar 

analyseras elevernas svar och sedan försöker arbetslaget utifrån kartläggningens resultat 
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komma fram till det utvalda lärandeobjektets kritiska aspekter. Nästa steg är att utforma en 

första lektion, lektion A. Denna observeras och videofilmas. Efter lektionens slut får eleverna 

återigen fylla i förtestet. Inför lektion B analyserar sedan arbetslaget tillsammans all data 

kring lektionen utifrån en gemensam teori om lärande, ett variationsteoretiskt perspektiv. 

Dessa steg återupprepas minst två gånger till.  

En learning study cykel kan bestå av två till fyra lektioner (Gustavsson & Wernberg, 2006).  

Som steg 10 i cykeln utför man ett eftertest efter avslutad learning study.  Steg 11 består av en 

skriftlig dokumentation av learning studyn.  Inom denna metod använder man olika typer av 

datainsamlingsmetoder såsom observationer, intervjuer, enkäter, förtest och videoupptagning.  

Planering och förberedelse av forskarlektionerna A, B och C 

Interventionsprojektet inleddes med ett planeringsmöte. Vi bestämde att min kollega, Beata, 

skulle utföra forskarlektionerna och jag skulle vara den som observerade det hela. Min son 

engagerades till att sköta all videoupptagning.  Jag och mina kolleger, Beata och Cornelia, 

ville tillsammans förbereda oss inför nästa termins kommande uppgift, learning studyn varför 

jag berättade och visade en del forskning för mina kolleger. De kände inte till något om 

learning study och heller inget om variationsteorin varför jag delade ut lite material7 till dem 

att läsa till näst gång. När vi tittat igenom tidigare forskning läste vi igenom Lpo 94, 

kursplaner samt våra lokala arbetsplaner för att se vad i dessa som skulle kunna bli aktuellt att 

arbeta med. Vi tittade också i våra olika läromedel i matematik. Vi bestämde oss för att arbeta 

med den allra första algebran – pre-algebra8, vilket innebär kunskap om ekvivalens9

Vi hade våra aningar kring detta begrepp, vi visste att eleverna kände till och kan den 

operationella betydelsen av likhetstecknet men vad gäller den relationella betydelsen dvs. 

ekvivalens var vi mer osäkra. Innan vi gick på jullov lade vi upp en tidsplan för vårt projekt.  

.  

 

Under lovet sammanställde jag ett test som vi skulle använda i projektet. Syftet med testet var 

att innan projektets början kartlägga elevernas kunskaper om lärandeobjektet samt att hitta de 

kritiska aspekterna inom det valda området. Ett annat syfte med testet är att finna de elever 

som presterar lägst. Dessa samt de elever som redan i dag arbetar efter ett åtgärdsprogram i 

matematik bildar underlag för Fokusgruppen. Testet skulle även delas ut efter 

forskarlektionerna för att se vad eleverna förstått efter en forskarlektion. Samma test skulle 

                                                      
7 Kapitel ett och två ur Holmqvist, 2006, samt kapitel sju och åtta ur Marton & Booth, 2000. 

8 Pre-algebra är den allra tidigaste algebran.  

9 Ekvivalens betyder att vänster och höger led om likhetstecknet är olika uttryck för samma tal. 
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också användas efter avslutad learning study, ca 6 veckor senare, för att se om eleverna hade 

kvar några av sina nyvunna kunskaper om ekvivalens. 

 

Vid vårt andra planeringsmöte började vi med att dela in de 47 eleverna ur år 1 och år 2 i tre 

grupper A, B och C. När detta var klart tittade vi tillsammans igenom mitt förslag till förtest. 

Detta godkändes av mina kolleger varpå jag och Beata gick ut i klasserna och lät eleverna 

göra förtestet. Efter en analys av förtesten planerade vi den första forskarlektionen, lektion A 

och sedan följde vi learning study cykeln (bilaga nr.1). Bilagor på planering och 

genomförande av forskarlektionerna finns i appendix (bilagor nr.3 - 4). 

Datainsamling 

I denna studie använde jag mig av flera olika datainsamlingsmetoder: intervjuer, förtest och 

videoupptagning. För att ta reda på lärarnas uppfattningar har jag efter avslutad learning 

study, utfört kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, (Bryman, 2002). Under intervjuerna 

har jag strävat efter att vara flexibel och följa informanternas riktning samt vara lyhörd inför 

vad dessa berättar. Lärarintervjun har ägt rum i ett mindre grupprum på skolan efter en enkel 

intervjuguide (bilaga nr.5). Samtalet pågick i drygt 25 minuter. 

 

När det gäller samtalen med eleverna var min första tanke att intervju eleverna en och en. Det 

var svårt att få eleverna att prata om sina upplevelser, som stöd för minnet återberättade jag 

för eleven om den forskarlektion de varit med i. Sedan tittade vi tillsammans på elevens för- 

och eftertest. Samtalen tog mellan 7 - 10 minuter att genomföra. Den sammanlagda 

samtalstiden blev drygt 35 minuter. Efter fyra elever insåg jag att jag inte skulle få ut särskilt 

mycket av dessa enskilda intervjuer varför jag beslöt att avbryta detta. Jag har dock använt 

mig av den information jag fick ut av samtalen. Frågor jag använde mig av i dessa intervjuer 

finns som bilaga i appendix (bilaga nr.6).  

 

Efter att ha läst Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) och tagit del av deras idéer om 

att ha elevsamtal i grupp, beslöt jag mig för att istället genomföra samtalen på detta sätt. 

Samtalen med eleverna ägde rum i ett mindre klassrum med tillgång till tv. Samtalen pågick i 

drygt 20 minuter. Även dessa samtal följde en enkel intervjuguide (bilaga nr.7). Guiden 

innehåller några huvudfrågor som vårt samtal rörde sig kring. Samtliga samtal har bandats 
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och informanterna, både lärare och elever samt elevers vårdnadshavare (bilaga nr.8), har 

delgetts Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer (2010).  
 

Barnintervjuer kan användas för att komma åt innehållet i barns tänkande omkring 

centrala begrepp, principer eller idéer... (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s 

9). 

 

I samtalen med eleverna har jag använt mig av stimulated recalls (se Haglund, 2003). I denna 

metod använder man studiens dokumentation d.v.s. videoinspelningar som stimulans under de 

efterföljande intervjuerna med informanterna. På detta vis kan informanten påminnas om sitt 

tänkande under den episoden som dokumenterades (Haglund, 2003). Denna metod gör det 

möjligt för mig att stänga av filmen vid kritiska punkter10

Att tillsammans titta på inspelad videofilm vid intervjun är att reflektera över någonting 

konkret, detta gör i sin tur att eleven får det lättare att förklara sina tankar och upplevelser 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

 för att höra elevernas tankar och 

kommentarer kring det jag visar.  

 

Intervjuerna gjordes i de grupper som eleverna tillhörde under learning studyn dvs. elever ur 

forskarlektion A och B. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) ser med fördel på att 

intervjua unga elever i grupp då gruppintervjuer kan synliggöra för dem att det finns olika sätt 

att tänka och uttrycka sig på, vilket kan inspirera dem vidare i sina egna tankar. Det är ett stort 

ansvar att intervjua elever eftersom de inte har så stor erfarenhet och därmed också sämre 

möjligheter att förstå vad studien går ut på. Därför är det bra om den som intervjuar har en 

klar idé om vad det är för sorts information som söks (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). Det har under intervjuerna varit viktigt för mig att visa och ta hänsyn till elevens 

integritet då denne i min intervju kanske kan komma att hamna i en utsatt position. Jag har 

inriktat mig på att i samtalssituationerna vara lyhörd och jag har strävat efter att tolka elevens 

upplevelser rätt, det har därför varit viktigt för mig att upprepa, fördjupa och förtydliga 

elevens svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Att göra detta hjälper också mig 

som intervjuare att hålla samtalet på rätt spår. Jag är ytterst medveten om att det i arbetet med 

elever och framför allt i konsten att intervjua dem, finns en hel del fallgropar. En fallgrop kan 

vara att inte vänta tillräckligt länge på elevens svar och på detta visa lägga svaret i dennes 
                                                      
10 Jag har tillsammans med mina kolleger i förväg bestämt vilka sekvenser i filmen, av vår undervisning 

som innehåller kritiska aspekter av lärandeobjektet, som skall visas för eleverna och som de skall få 
kommentera.  
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mun. En annan fallgrop kan var den som Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) varnar 

för nämligen den att barn/elever ganska snabbt genomskådar vilka förväntningar pedagoger 

har och ofta försöker tillfredsställa dessa.  

 

Vidare har jag tagit del av Kvales (1997) sex kriterier för att åstadkomma en intervju med 

kvalitet (s.134). Han menar att kvaliteten hos intervjun spelar stor roll och är avgörande för 

hur kvaliteten hos analysen och redovisningen av studien blir. En annan viktig beståndsdel i 

intervjutekniken och i den kommande analysen av materialet är att man som intervjuare är 

medveten om den mellanmänskliga dynamiken mellan intervjuare och intervjuperson. Med 

detta menar Kvale (1997) det kognitiva och det emotionella inflytande som försiggår mellan 

intervjuare och intervjuperson. Detta kan verka både som en styrkefaktor men också som en 

felkälla i intervjun.  

 

För att göra det inspelade intervjumaterialet tillgängligt för analys har jag transkriberat 

materialet. Elevsamtalen transkriberades inte ordagrant, inga pauser och mellanprat dvs. 

oväsentligt prat togs med, endast det i samtalet som berörde intervjufrågorna transkriberades. 

Detta underlag utgjorde, från elevsamtalen i grupp, nio sidor och de enskilda elevsamtalen 

knappt åtta sidor. Transkriberade sidor från lärarsamtalet uppgick till åtta sidor. I detta 

underlag togs inte heller pauser och mellanprat med i transkriberingen. 

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Studiens datainsamling har bestått av olika metoder. Särskilt videoupptagningen i learning 

studyn gör att studien får en hög reliabilitet eftersom att inspelningen dels gav oss en tydlig 

bild om vad som hände i klassrummet dels kunde vi se på och analysera de båda 

inspelningarna flera gånger. För att ytterligare öka reliabiliteten genomförde vi inte några 

lektioner i ekvivalens, förutom forskarlektionerna, i klasserna under studiens gång.  

 

Förtest och eftertest som gjordes i direkt anslutning till lektionerna samt cirka sex veckor efter 

avslutad learning study var identiska. Detta gjorde att vi kunde jämföra elevernas kunskaper 

och på så vis upptäcka om det skett någon förändring efter en forskarlektion.  
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Urvalet är troligen inte representativt för någon annan grupp. Studiens resultat och mina 

slutsatser gäller endast för de elever som deltagit i vår studie. Det är sannolikt att resultatet 

och slutsatserna skulle bli annorlunda vid en upprepning av denna studie i en annan grupp.  

Bortfall 

Under vår studie bestod bortfallet av en forskarlektion, lektion C. Denna utgick på grund av 

akuta familjeskäl för mig. Antalet elever i Kontrollgruppen minskade då till att uppgå med 24 

stycken. Det sammanlagda antalet elever i studien blev 34 stycken. Detta påverkade dock inte 

studien då eleverna i den grupp som jag särskilt avsåg att följa, Fokusgruppen, redan deltagit i 

lektion A och B. Ett ytterligt bortfall bestod i att Ossian11

Analys 

 som ingick i Fokusgruppen, var 

sjuk vid intervjutillfället, vilket var synd då det hade varit roligt att ta del av samtliga elevers 

upplevelser av dels sitt deltagande i learning studyn dels av sina upplevelser av sitt kunnande. 

I denna studie har jag analyserat olika typer av material. Det första som analyserades var 

elevernas förtest. Detta innebar att rätta testerna och sedan tillsammans med kollegerna se 

vilka tal som gett eleverna svårigheter. Denna kartläggning gav oss lärandeobjektets kritiska 

aspekter. Nästa material att analysera var de två videoupptagningarna av forskarlektionerna. 

De olika video- sekvenserna analyserades utifrån hur vi använde oss av variation när vi 

presenterade lärandeobjektets kritiska aspekter samt på hur eleverna löste uppgifterna. 

Videofilmerna gav också läraren, Beata, möjligheten att analyser sig själv i de båda 

undervisningssituationerna.  

 

Samtalen med eleverna och lärarna analyserades med Ad hoc metoden som ses som den 

vanligaste formen av intervjuanalys, vilket innebär att intervjuaren, använder sig av olika 

tekniker och angreppssätt för att försöka skapa mening i materialet (Kvale, 1997). Det 

centrala i analysen är att hitta eller urskilja ett mönster i det som lyfts fram av informanterna 

genom att läsa igenom utskrifterna gång på gång. Nästa steg i analysen var att kategorisera det 

stoff som kommit fram, i olika teman. 

                                                      
11 Ossian är ett fingerat namn. 
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Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2010) har gett ut rekommendationer angående forskningsetiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Eleverna som deltar i learning studyn är minderåriga, därför har jag vänt mig till deras 

vårdnadshavare. I ett missivbrev (bilaga nr.8) har jag informerat om studiens syfte och vad det 

innebär att delta i denna. Dessutom har jag i samma brev sökt vårdnadshavarnas samtycke till 

elevens medverkan i studien d.v.s. vårdnadshavarna har skriftligen i samma brev fått ge 

tillstånd, för sitt barn, att delta dels i en videoupptagning i klassrummet dels i efterföljande 

intervjuer. I brevet står också att eleven i studien kommer att behandlas som anonym. Vidare 

har vårdnadshavarna upplysts om att allt som kommer att insamlas under studien endast är till 

för forskningen och att all insamlad data kommer att förstöras när studien är avklarad och 

rapporten skriven. Ovanstående principer beaktas också och gäller även för de lärare som 

deltar i studien.  
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Resultat 

Studiens resultat kommer att redogöras i två delar. I den första delen redovisar jag hur 

eleverna i Fokusgruppen utvecklar sin förståelse av lärandeobjektet under 

interventionsstudien. I nästa del redogör jag dels för Fokusgruppens egna upplevelser av sitt 

kunnande dels lärarnas upplevelser av sitt didaktiska kunnande efter avslutat 

interventionsprojekt d. v. s. learning studyn samt hur lärarna upplever metoden learning study 

i relation till elever i behov av stöd.  

Analys och resultat av kartläggningen  

Innan kartläggningen med elevernas förtest var gjord hade vi våra aningar om deras förståelse 

av lärandeobjektet. Beskrivning av lärandeobjektet finns i appendix (bilaga nr. 9). Vår 

erfarenhet sa oss att den operationella betydelsen inte skulle vara svår för eleverna att hantera. 

Den relationella betydelsen var vi dock osäkra på hur de skulle klara. Eleverna i år 2 antog vi 

skulle visa en större förståelse för objektets båda betydelser då de tidigare, under sitt år 1, haft 

genomgångar i ämnet. Kartläggningen visade att våra aningar stämde ganska väl med vad 

elevgruppen, alla elever i år 1 och 2, presterade. Vi fann följande svårigheter i denna 

elevgrupp: 

• att eleverna ännu inte utvecklat förståelse för likhetstecknets båda betydelser 

• att eleverna ännu inte utvecklat förståelsen för att det går att utföra operationer på båda 

sidor om likhetstecknet 

• att eleverna såg det högra ledet som ett svar på det vänstra ledet  

• att eleverna ännu inte utvecklat förståelsen för ekvivalens 
 

Tabell 1. En översikt av elevgruppens lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. 

 

Lärandeobjekt 

 

Kritisk aspekt 
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Likhetstecknets relationella betydelse, det vill 

säga ekvivalens. 

 

Förstå att det ska vara lika många/ lika mycket på 

båda sidor av likhetstecknet samt att det går att 

göra operationer på båda sidor av likhetstecknet. 

Beskrivning av de tal som utmärkte sig som svåra för Fokusgruppen 

I kartläggningen av Fokusgruppens kunnande inom området ekvivalens, upptäckte vi att talen 

2 b - d, 3 a - c och tal 4 (bilaga nr. 2) var de tal som utmärkte sig och var svåra för eleverna att 

lösa. Talen testade olika sätt att förstå lärandeobjektet, ekvivalens. Inför planeringen av 

forskarlektionerna var de utmärkande talen i fokus. Dessa tal visade oss var svårigheterna låg. 

På olika sätt, med variation, försökte vi under forskarlektionerna presentera de kritiska 

aspekterna för eleverna. De utmärkande talen kommer i fortsättningen att benämnas ”de svåra 

talen”. 

 

Talen 2b och 2c är tal som endast kräver räkneoperation på vänster sida, det blir något d.v.s. 

eleven behöver bara ha en operationell förståelse av likhetstecknet. Denna typ av tal är vanligt 

förekommande i elevernas matematikböcker och borde inte ställa till några större problem. 

 

Talen 3a och 3b är tal som kräver att man behärskar dels räknesättet subtraktion dels förstår 

att räkneoperationen görs på höger sida om likhetstecknet, vilket är något svårare för eleverna 

att lösa då denna typ av tal kräver att man förstår att det ska vara ”lika mycket” på båda sidor 

om likhetstecknet, en relationell förståelse av likhetstecknet.  

 

Tal 2d och 3c är båda tal som kräver att eleven förstår lärandeobjektets båda kritiska aspekter 

nämligen, att det ska vara lika många/ lika mycket på båda sidor av likhetstecknet samt att det 

går att göra operationer på båda sidor av likhetstecknet. Talet 3c kräver dessutom att eleven 

behärskar subtraktion.  

 

I tal 4 krävs att eleven kan förklara den relationella betydelsen av likhetstecknet. 

Fokusgruppens resultat av ”de svåra talen” 

2 b. 4 + _ = 9, 2 c. _ + 4 = 10 och 2 d. 3 + 4 = 5 + _ 
Tabell 3. Resultat av tal 2. 
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Tal Antal
2b 3av 10
2c 3 av 10
2d 1 av10  

Rät Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

Ovanstående tal förekommer på olika sätt i elevernas matematikböcker. Trots detta vållade 

dessa tal problem. Talet 2 b. 4 + _ = 9, räknades ut av sex elever varav tre klarade att räkna ut 

talet rätt.  

Exempel på feluträkningar av tal 2 b: 

Ex.1. 4 + 6 12

Ex. 2. 4 + 31 = 9.  Här har eleven spegelvänt talet 13 till 31, eleven har adderat vänstra ledets 

4:a med summan 9. Kanske beror denna typ av räknefel på att eleven inte förstår de olika 

talens och symbolernas placering och relation till varandra. Eleven visar en operationell 

förståelse om än spegelvänd. 

= 9.  Denna typ av fel hade två elever gjort. De förstår att räkneoperationen skall 

göras i det vänstra ledet men eleven gör ett räknefel. Denna typ av fel visar elevens 

operationella förståelse att eleven även uppnått en relationell förståelse går inte säkert att 

utläsa med denna typ av tal. 

 

Talet 2 c. _ + 4 = 10, räknades ut av fyra elever varav tre klarade att utföra uppgiften korrekt.  

Det felaktigt uträknade talet: 

14 + 4 = 10. Eleven har adderat det vänstra ledets 4:a med summan 10. Kanske beror denna 

typ av räknefel på att eleven inte förstår de olika talens och symbolernas placering och 

relation till varandra. Eleven visar en operationell förståelse om än spegelvänd. 

 

Talet 2 d. 3 + 4 = 5 + _, räknades ut av tre elever varav en elev klarade uppgiften. Exempel på 

feluträkningar av tal 2 d: 

Ex.1. 3 + 4 = 5 + 13, här har eleven helt enkelt lagt samman alla tal till summan tretton. 

Eleven visar en operationell förståelse. 

Ex. 2. 3 + 4 = 5 + 12, samma förklaring som exemplet ovan. 

 

Samtliga tal, 3 a - c, utmärkte sig, på grund av att endast en elev räknat ut talen. Denna elev 

räknade dessa tal rätt. Denna elev visade på sitt kunnande i ekvivalens. 

3 a. 8 = 10 - _, 3 b. 4 = 8 - _ och 3 c. 5 - 3 = 4 - _ 

                                                      
12 De kursiverade siffrorna i detta avsnitt är elevernas svar på respektive tal. 
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Tabell 4. Resultat av tal 3. 

Tal Antal
3a 1 av 10
3b 1 av 10
3c 1 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

4. Vad betyder likhetstecknet? 
Tabell 5. Resultat av uppgift 4. 

Tal Antal
4 1 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

För att få rätt på denna uppgift skulle eleverna visa sin relationella förståelse. 

På denna fråga har endast två elever svarat. Den eleven som svarat fel skrev: 

Det betyder att det här talet är klart. 

Elevens svar kan tyda på en operationell förståelse, att ”det blir något”, sen är talet klart.  

 

Här nedan redovisas Fokusgruppens resultat på förtestet, dvs. den första kartläggningen. 
Tabell 2. Fokusgruppens resultat på förtestet. 

.

Namn Förtest
Hilda 0 av 11
Amelia 3 av 11
Gunnar 3 av 11
Ofelia 3 av 11
Tage 3 av 11
Isa 4 av 11
Maria 4 av 11
Linda 7 av 11
Astrid 7 av 11
Ossian 9 av 11
M 4.3  

M= medelvärdet 

Vid analysen av Fokusgruppens förtest upptäckte vi, att ju äldre eleverna är ju högre resultat 

(elev 8-10). Anledningen till detta kan vara flera. En anledning kan vara att de äldre i högre 

grad än de yngre eleverna löste talen i förtestet som innehöll addition och framförallt 

subtraktion. En annan anledning kan vara att eleverna i år 2 redan har en viss förförståelse då 

de tidigare, under sitt första skolår, deltagit i genomgångar av lärandeobjektet.  

Analys efter utförda forskarlektioner   

Videoinspelningarna av forskarlektionerna visade att flera av eleverna gjorde sin uppgift 

självständigt men att det lika ofta förekom att elever tog hjälp av klasskamraterna under 

lektionen genom att samtala om hur man kunde lösa talen. Att se på inspelningarna gav 
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läraren, Beata, tillfälle att syna sig själv. Videoupptagningarna visade på hur svårt det är som 

lärare att komma ihåg att använda rätt ord och begrepp när man undervisar. Under den första 

forskarlektionen hade Beata svårigheter med att komma ihåg att säga, ”det blir lika 

många/mycket på båda sidor” utan hon sa vid ett flertal tillfällen, ”lika med” eller ”det blir”, 

vilket gjorde att hon bekräftade elevernas felaktiga användande av begreppet ekvivalens.  

Efter den andra forskarlektionen fann vi att Beata verkligen hade förbättrat sina matematiska 

uttryck genom att förstärka: 

Ja, det blir lika många på båda sidor.  

Ibland genom att korrigera eller låta eleven själv korrigera sitt uttryck genom att ställa frågor 

till denne:   

 Hur tänker du nu? 

 Berätta hur du tänker. 

De svåra talen 

Under vår learning study var Fokusgruppens elever uppdelade i två halvor varav den ena 

deltog i forskarlektion A och den andra i forskarlektion B. Här nedan redovisas utvecklingen 

av Fokusgruppens förståelse av lärandeobjektet efter forskarlektion: 

Talet 2b. 4 + _ = 9 

Tabell 6. Resultat av tal 2b, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
2b 3 av 10 8 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

Talet 2c. _ + 4 = 10 
Tabell 7. Resultat av tal 2c, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
2c 3 av 10 8 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

De två som inte klarar dessa tal är elever som inte behärskar talområdet 1-10 fullt ut. Vi 

bedömer att dessa tal inte längre gäller som ”de svåra talen”.  Eleverna ökar sin förståelse av 

lärandeobjektet i de båda talen med 50 procentenheter. 

 

Talet 2d. 3 + 4 = 5 + _ 
Tabell 8. Resultat av tal 2d, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
2d 1 av 10 7 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 
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I detta tal ökar eleverna sin förståelse med 60 procentenheter. 

 

 

Talet 3a. 8 = 10 - _  
Tabell 9. Resultat av tal 3a, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
3a 1 av 10 4 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

Talet 3b. 4 = 8 - _ 
Tabell 10. Resultat av tal 3b, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
3b 1 av 10 3  av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

Ovanstående tal är fortfarande svåra att räkna ut.  Dock ser man en utveckling av elevernas 

förståelse. I tal 3a ökar förståelsen hos eleverna med 30 procentenheter och i tal 3b med 20 

procentenheter. 

 

Talet 3c. 5 - 3 = 4 - _ 
Tabell 11. Resultat av tal 3c, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
3c 1 av 10 3 av 10  

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

De yngre eleverna klarar inte denna uppgift i så hög grad som de äldre. Detta kan bero på att 

de yngre eleverna ännu inte haft någon genomgång i subtraktion. Gruppen som helhet ökar 

dock sin förståelse med 20 procentenheter. 

 

Tal 4. Vad betyder likhetstecknet? 
Tabell 12. Resultat av uppgift 4, för- och eftertest. 

Tal Förtest Eftertest
4 1 av 10 6 av 10   

Antal elever som räknat rätt på detta tal. 

 

Att svara på fråga 4 var svårt för en del av de yngre eleverna då de hade svårt att uttrycka 

definitionen av likhetstecknet eller omvandla förståelsen av lärandeobjektet till skrift, trots att 

de fick skrivhjälp om de behövde.  Här ser man ändå en tydlig utveckling av elevernas 

förståelse. I talet ökar eleverna sin förståelse med 50 procentenheter. 
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Den sammantagna analysen av eftertestet visar att forskarlektionen hjälpt flera av eleverna i 

Fokusgruppen att förstå talen i testet.  De tal som elevgruppen fortfarande, efter sin 

forskarlektion, hade problem med var talen, 2d samt 3a -3c.  

 

I nästa steg redovisar jag en jämförelse mellan Fokusgruppen och Kontrollgruppen.  

En jämförelse mellan gruppernas utveckling/ökning av sin förståelse.  

Jämförelse mellan Fokusgruppens och Kontrollgruppens kunnande  

Fokusgruppens medelvärde i kartläggningen det s.k. förtestet var 4.3.  Efter avslutad 

forskarlektion ökade medelvärdet till 7.3.  I eftertestest 2 som gjordes ca 6 veckor efter 

avslutad learning study har medelvärdet ökat till 7.9  

 

Kontrollgruppens medelvärde ligger så gott som konstant genom hela studien. Förtestet 

visade ett medelvärde på 9.1 och efter forskarlektion ett medelvärde på 9.95. Eftertest 2 

visade ett medelvärde på 9.96.  

 

Fokusgruppen ökar sitt kunnande väsentligt mellan förtest och eftertest 2, med 85 % .  

Kontrollgruppen ökar sitt kunnande med 9 %.      

Sammanfattning av elevernas resultat i learning studyn 

Hur utvecklar då elever i behov av stöd sin förståelse i en learning study?  

I denna studie motsvarar dessa elever Fokusgruppen. Denna grupp ökade sitt resultat 

väsentligt efter genomgången forskarlektion. Även i eftertest 2, som gjordes cirka sex veckor 

efter avslutad learning study, visade gruppen att de hade kvar stora delar av sin nyvunna 

kunskap.  

När det gäller de svåra talen så ökade Fokusgruppen sin förståelse för lärandeobjektet efter 

avslutad learning study. Eftertest 2, som gjordes sex veckor efter avslutad learning study, 

visade att eleverna behöll den kunskap de uppnått under forskarlektionen när det gällde 

uppgifterna 2b. 4 +_= 9, 3a. 8 = 10 -_, 3c. 4 = 8 - _ .  

När det gäller talen 2d. 3 + 4 = 5 + _, 3c. 5 - 3 = 4 - _ och tal 4. likhetstecknets betydelse, så 

sänkte eleverna sitt resultat något jämfört med resultatet på eftertestet efter forskarlektionen. 

Detta kan bero på att dessa tal är särskilt svåra att lösa och att kunskapen var för ny och skör 

att det troligen krävs repetition för att förstärka och på så sätt behålla kunskapen.  
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I Fokusgruppen fanns stor potential till utveckling av förståelsen.  

Kontrollgruppen13

  

 hade redan vid interventionsstudiens början en god förståelse för 

lärandeobjektet vilket naturligtvis innebar att deras kunskapsutveckling inte hade någon större 

möjlighet att öka, till skillnad från Fokusgruppen, som hade en stor tillväxtpotential.  

I tidigare studier (Gustavsson, 2008; Lo, Pong & Chik, 2005; Wennerberg, 2009), har 

upptäckts att ”lågpresterande elever” utvecklar sin förståelse i högre grad än övriga elever. 

Resultatet i denna studie visar att learning study mycket väl möter upp elever i behov av stöd. 

För dessa elever är denna metod effektiv både tidsmässigt och utvecklingsmässigt. Denna 

studie visar att metoden också gör det möjligt för gruppen som helhet, Fokusgruppen och 

Kontrollgruppen, att öka sin förståelse väsentligt. Learning study ger dessutom en bestående 

effekt.  

Elevernas och lärarnas upplevelser av sitt 

kunnande efter deltagandet i learning studyn 

Under denna rubrik redovisar jag de resultat jag fick fram ur samtalen med eleverna och 

lärarna. Gruppsamtalen med eleverna har jag tematiserat på följande sätt: Elevernas 

upplevelser av undervisning och lärande, Elevernas upplevelser av delaktighet och 

samlärande. Samtalet med lärarna har jag tematiserat på följande sätt: Lärares reflektioner 

kring yrkesrollen, Lärares upplevelser om sitt didaktiska kunnande samt Lärares syn på en 

gemensam undervisning. 

Samtalet med eleverna 

Nedanstående resultat är hämtade från de enskilda elevsamtalen och i huvudsak från de båda 

gruppsamtalen med eleverna. Eleverna i Fokusgruppen består av elever ur både år 1 och år 2. 

Elever ur år 1: Tage, Gunnar, Ofelia, Maria, Isa, Hilda och Amelia. 

Elever ur år 2: Astrid och Linda.  

Samtalet skulle ge mig svar på frågeställningen: 

• Vilka upplevelser har elever i behov av stöd om sitt kunnande efter avslutad learning 

study?  

                                                      
13 Kontrollgruppens resultat finns i appendix som bilaga 10. 
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Elevernas upplevelser av undervisning och lärande – konkret arbete, variation och repetition 

I kartläggningen av elevernas kunskaper om lärandeobjektet upptäckte vi att eleverna klarade 

av att lösa de tal med symboler i högre grad än de rena siffertalen. Flera elever uttryckte ett 

behov av att se och känna på konkret material i uträkningarna av talen.   

Amelia: Ja, jag tycker att det är mycket lättare med äpplen för siffror kan man ju inte 

riktigt räkna, för dom är ju inte en och en. 

Under forskarlektionerna tog vi fasta på det och arbetade mycket med symboler, äpplen, 

additions- och subtraktionstecknet samt likhetstecknet. Vi tog smartboarden till vår hjälp då vi 

anser att den gör det möjligt att arbeta på ett mer varierat sätt t.ex. med symboler som går att 

flytta på, dessutom har den en uppsamlande effekt på elevgruppen samt att eleverna upplever 

det som ett lustfyllt sätt att arbeta på. Här nedan uttrycker två av eleverna följande om 

symboler: 
Astrid: Att man fick äh gå upp och flytta äpplena och skriva. 

 Ofelia: Det är som att arbeta med ”plockisar”. 

Detta resultat visar hur viktigt det är att lärare i sin undervisning utgår från där eleverna 

befinner sig innan man tar dem vidare mot det abstrakta längs med kunskapens väg. Att ta 

avstamp ifrån den konkreta världen och sedan därifrån i elevernas takt utöka deras kunnande 

om lärandeobjektet till det abstrakta anser jag är betydelsefullt .   
 

I början av varje forskarlektion arbetade vi med tal som endast krävde den operationella 

förståelsen av likhetstecknet hos eleverna. Då ansåg de att det var enkelt: 
 Astrid: När man bara skulle plussa och det skulle bli något t.ex. 1 + 2 = 3 då var det lätt. 

Svårare blev det med den relationella förståelsen av likhetstecknet, särskilt om talen var långa 

och skulle räknas ut med subtraktion. Här kan man återigen se hur svårt det blir när talen blir 

för abstrakta för eleverna. 
Hilda: Jag tycker att plus är lika med plus är lika med plus var svårt. Då räckte jag inte 

upp handen.  

Linda: Jag tycker att talet i början, att det är två plus nånting är lika med två plus 

nånting igen, när det inte var ett så jätte stort tal, då var talet ganska lätt. 

 

Framträdande i resultatet är variationens betydelse i undervisningen. Genom att lyssna på och 

analysera elevernas svar har jag kommit fram till att de ger begreppet variation två betydelser.   

Den ena betydelsen handlar om variation enligt variationsteorin (Marton et al., 2004) och den 

andra om olika sätt att lära sig. Under forskarlektionerna såg vi till att inte ha för bråttom, i ett 
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lugnt tempo och med variation lyfte vi fram lärandeobjektets kritiska aspekter. Att arbeta 

länge med ett och samma moment med en variation, kan enligt eleverna vara ett sätt att lära 

sig på:   

Tage: Jag tror att jag förstod det när vi skrev och ritade mycket på tavlan. 

Ofelia: Ja, jag tittade mycket på frukterna och sen bara kom det. 

 

Att lära sig handlar också om att få tillfällen att repetera och på så sätt uppnå en förförståelse 

av ett lärandeobjekt, i detta fall likhetstecknets olika betydelser. 
Astrid: För att vi jobbade ganska mycket med likhetstecknet förut. 

 

Att vara delaktig och ingå i ett samlärande var två andra aspekter som framträdde i resultatet 

som betydande när man lär sig. 

Elevernas upplevelser av delaktighet och samlärande - lyssnande och diskussion, inflytande och 

samarbete 

Att få delta i en grupp och lyssna på hur andra berättar om hur de löser sina uppgifter var 

också ett sätt att lära sig på:   

Isa: När någon annan går fram till tavlan och räknar sitt tal så tittar man ju på det talet 

och då tänker man.  

Tage: Alla tycker om det, jag tycker att det är roligt, man lär sig mycket då. 

 

Av elevernas svar tokar jag in att delaktighet är en viktig komponent när man lär sig.   

Att ingå och att vara med i en grupp där man lyssnar på andra men också själv delger sina 

egna funderingar och tankar krig ett lärandeobjekt är utvecklande och en möjlighet till 

lärande. Att vara delaktig är att ingå i ett samlärande där eleverna i kommunikation med andra 

elever har roligt och skapar mening och förståelse. Eleverna deltar i en gemenskap som bidrar 

till den enskilde elevens lärande. 

 

Eleverna tyckte särskilt mycket om att vara med och bestämma talens utformning, vad som 

skulle vara fasta variabler och öppna. Tillsammans med eleverna skapade vi en variation av 

tal och svårighetsgrad:   

Hilda: Jag tycker det är kul att man inte gör mattetalen på samma sätt som när man 

skriver i boken. 
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Ovanstående citat visar hur delaktighet kan vara viktig när det gäller undervisningens 

innehåll. Av elevernas svar tolkar jag det som roligt och lättare att förstå om man själv får 

vara med och bestämma. 

Att vi samarbetade två klasser i blandade grupper var både roligt och givande. I dessa grupper 

ansåg eleverna att de tillsammans med sina klasskamrater gavs möjligheten att tänka högt och 

tala mycket matte. 
Isa: Jag tycker att det är roligt att göra tillsammans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Maria: Jag lärde mig när jag pratade med andra. 

Tage: Det är roligare att göra så här, jobba med någon och lära sig och inte bara sitta på 

stolen. 

Det fanns även dem som föredrog att tänka och arbeta individuellt:  

Hilda: Jag tycker att det är lite lättare att sitta själv. 

Linda: Det är nog lite bättre att sitta själv för då kanske man inte blir störd. 
 

Deltagandet i learning studyn upplevdes av de flesta eleverna som både annorlunda och roligt.                    

Det roliga har som jag redan skrivit bestått av ett flertal olika aspekter. Det som eleverna 

upplevde som annorlunda var att det var två lärare i klassrummet under forskarlektionerna 

samt att de fick göra samma test flera gånger.   

 

Det negativa med att delta i en learning study var enligt eleverna att lektionerna tog lite längre 

tid än vanligt.   

Maria: Att man fick sitta och vänta. 

Gunnar: Att inte du såg att jag räckte upp handen. 

Det som gjorde att eleverna uppfattade lektionen som lång kan bero på att Beata undervisade 

en stor del av lektionen och att eleverna inte som vanligtvis efter en något kortare introduktion 

av läraren arbetar individuellt med en arbetsuppgift i form av en stencil eller i en mattebok.  

Vi valde att lägga upp forskarlektionerna på ett sådant sätt att varje elev skulle få komma fram 

till smartboarden och lösa ett eget tal. Detta gjorde att väntetiden blev lång.  

 

Eleverna blev i slutet av vårt samtal ställda inför frågan om de ville delta i fler learning 

studies i framtiden. En majoritet av eleverna svarade att de kunde tänka sig att vara med på 

ännu en learning study: 
 Maria: Ja, jag tyckte att det var ganska bra för man lärde sig nåt på det. 

 Isa: Det var roligt men det var ganska svåra saker som vi räknade. 
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Tage: Det var kul för jag lärde mig mycket grejer, hur man kunde tänka och det var kul 

med äpplena. 

Sammanfattning av elevernas upplevelser 

Eleverna upplevde deltagandet i learning studyn som annorlunda och roligt. De upplevde att 

det fanns många olika sätt att lära sig på där bl.a. variation var av betydelse. En annan 

upplevelse de hade var att delaktighet och samlärande påverkade det egna lärandet. Det som 

upplevdes negativt var att man fick vänta på sin tur och att de tal som krävde både ett 

kunnande i ekvivalens och i subtraktion var svåra att lösa.  

Samtalet med lärarna 

Detta samtal skall främst besvara mina frågeställningar:  

• Hur upplever lärarna metoden learning study i relation till elever i behov av stöd?  

• Vilka upplevelser har lärarna av sitt kunnande efter avslutad learning study? 

Innan resultatet redovisas kommer en presentation av lärarna. 

Beata: Är i nuläget ansvarig för årskurs två. Hon är utbildad förskolelärare samt att hon gått 

en påbyggnad mot tidigare lärare, SÄL utbildningen. Hon har arbetat i förskolan, 

förskoleklass och med yngre elever, både i åldersblandade grupper och homogena grupper. 

Beata har arbetat som lärare i sex år. Hon har den senaste tiden fortbildat sig i praktisk 

matematik.  

Cornelia: Är i nuläget ansvarig lärare i matematik för de äldre eleverna. Hon ansvara också 

för No ämnena. Cornelia har deltagit i våra analyser och diskussioner mellan själva 

forskarlektionerna. Hon har arbetat som lärare i åtta år med elever i blandade åldrar och 

grupperingar. Cornelia har också hon nyligen fortbildat sig i praktisk matematik.  

Lärares reflektioner kring yrkesrollen 

Både Beata och Cornelia uttrycker att interventionsprojekt, learning studyn, varit lyckosam. 

Den har gett dem möjlighet att tillsammans reflektera över sin yrkesroll. För att skapa goda 

reflektioner belyser de båda lärarna betydelsen av gruppens sammansättning och storlek . 

C: Det kan bli bra reflektioner om man är fler än två men kanske inte för många. 

 

Analysarbetet mellan lektionerna anser de båda varit mycket bra. Det har gett dem insikter 

som de tidigare inte hade. De menar att det varit nyttigt att se sig själv i aktion, att få tänka 

efter vad det är man gör och vad man säger i en undervisningssituation. Det är viktigt att ta ett 

steg tillbaka och fundera över sin roll som pedagog. Metoden, learning study, bygger bland 
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annat på videoinspelningar och detta har gett lärarna möjligheter till en självkritisk analys på 

hur man t.ex. lär ut.  
 B: Jag har fått fatt i mitt eget, hur jag själv är. 

B: Fast man tycker att man är erfaren och kan en hel del så blir man förskräckt över sig 

själv när man ser sig själv på band. 

C: Det är nyttigt att analysera sig själv lite grann 

B: Ja, särskilt i hur man gör och vad man säger.  

 

Lärarna upplever att den kollektiva kompetensen har ökat. De uttrycker att det varit lärorikt 

att tillsammans ta till sig ny kunskap och fakta genom läsning och genom diskussioner med 

varandra.     

B: Vi har verkligen lyssnat på varandra. 
 

Lärarna menar att deltagandet i learning studyn har varit en lärorik process och de 

understryker hur roligt det har varit att arbeta enligt denna metod, dels för att man som lärare 

ofta arbetar ensam, trots att man ingår i arbetslag, dels nöjet i att lära sig något nytt. De känner 

att detta projekt gett dem mersmak. De skulle gärna delta i fler learning studies, gärna i andra 

ämnen. Lärarna lägger till att det har varit roligt att se hur eleverna på kort tid utvecklats och 

utökat sitt kunnande: 
C: Jag tycker att det är så tillfredsställande för vi jobbar ju så mycket med processer och 

man kan bara ana ibland och känna att eleverna, att det går framåt, men här får man 

bevisat svart på vitt, att bara efter 40 minuter så har de utvecklats. Det är så häftigt! 

Lärares upplevelser om sitt didaktiska kunnande – kartläggning, struktur, variation och kvalité 

I metoden ligger att man diagnostiserar elevernas kunskaper innan och efter lektionerna. Detta 

skapar en medvetenhet och en trygghet hos lärarna i att veta vad det är som eleverna upplever 

som svårt. Diagnostiseringen tar fram lärandeobjektets kritiska aspekter:  
C: När vi gick in och diagnostiserade eleverna visste vi ju exakt vad vi skulle gå in och 

arbeta med och det lilla området kunde vi variera på olika sätt. 

 

Beata hade en bild av att eleverna behärskade området vi arbetade med i högre grad än de 

visade.  Hon uttrycker att det visar hur lite man egentligen vet som lärare om man inte tar reda 

på elevernas kunskaper genom t.ex. ett test:  

C: Testerna före och efter var en bra mätmetod på elevernas kunskaper. 
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B: Jag tänkte, hur ska vi hitta de kritiska aspekterna, men testet hjälpte oss verkligen å 

se vad det handlade om. 

Lärarna i denna studie uttrycker att det är genom kartläggning av elevernas förtest som de får 

vägledning om hur de kritiska aspekterna behöver lyftas fram i undervisningen så att eleverna 

får bästa möjliga förutsättningar för inlärning. Något som också framkom av kartläggningen 

och som Cornelia uttryckte var intressant var att elevernas svårigheter i princip handlade om 

en enda typ av tal dvs. att det inte var någon stor variation i hur eleverna upplevde 

svårigheterna i talen: 

 B: … och det var ju det vi tog fasta på. 
 

Lärarna beskriver metoden learning study som ett nytt verktyg, vars innehåll skapar en 

ordning och en struktur i undervisningen, något som de båda tänker ta med sig in i andra 

ämnen. Metoden har en bestämd cykel som man följer: 

C: Struktur blir det ju automatiskt när man tänker och analysera så mycket som vi 

gjorde. 

De båda lärarna uttrycker en samstämmighet om att metoden erbjuder en didaktisk lösning på 

ett problem. I vanliga fall löser skolan inlärningsproblem hos elever med organisatoriska 

lösningar såsom: undervisning i halvklass, undervisning en till en eller genom ändrade 

placeringar i rummet osv.  Lärarna är positiva till att metoden ger dem ytterligare en lösning 

att ta till när det behövs. Elevernas resultat efter avslutad learning study var bättre än man 

kunde förutsätta. Vidare menar lärarna att man inte enbart kan förlita sig på denna metod: 
B: Man får ju inte nöja sig med att eleverna är med i en learning study de kan ju behöva 

en till en lektion också. Det ena utesluter inte det andra. 

 

Kvalitén på undervisningen anser lärarna blir bättre på grund av att man genom att utföra för- 

och eftertester får en uppfattning om elevernas kunskaper inom det område man skall 

undervisa om. Fördelen med detta är att man sedan i sin undervisning kan fokuserar på ett lite 

område och förfina det. Detta har utvecklat både elevernas och deras eget kunnande:  

 B: Vi har lagt krut på en sak och utvecklat det. 

 

Lärarna tycker att lektionerna de planerat erbjöd en variation av lärandeobjektet och det var 

olika svårhetsgrader på de uppgifterna eleverna fick. De erbjöd eleverna både en bredd och en 

utmaning. De menar att det inte var svårt att motivera eleverna eller att få dem fokuserade. 

Dessutom var eleverna delaktiga i utformningen av talen. 
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B: Även de ”duktiga” fick lite att tänka kring. De fick ju själva lägga ribban när de gick 

fram för att göra ett tal. 

Lärarna är av den övertygelsen att learning study erbjuder många tillfällen till t.ex. social 

interaktion mellan elev och elev och mellan lärare och elev. 

 B: Learning study som vi lagt upp det inbjuder till samtal och resonemang. 

B: Alla var ju inte med och samtalade men de fanns med i samtalet och kunde höra och 

se hur tankarna gick.  

Lärarnas syn på en gemensam undervisning – kritiska aspekter och variation 

De båda lärarna är ense om att metoden erbjuder samtliga barn att vara kvar i klassrummet 

och arbeta med samma innehåll. Metoden är inkluderande: 
C: De barn som är i behov av stöd har ju inte gått ut och fått en till en lektion utan de 

har ju varit med alla andra och varit inkluderade och även i den här stora gruppen som 

varit 18 stycken har de visat på ett resultat som visar på utveckling. 

 

I metoden ligger att man diagnostiserar barnens kunskaper innan och efter lektionerna. Detta 

skapar en medvetenhet och en trygghet hos lärarna i att veta vad det är som eleverna upplever 

som svårt. Diagnostiseringen tar fram lärandeobjektets kritiska aspekter. Att hitta de kritiska 

aspekterna i ett lärandeobjekt samt variationen är kärnan i learning study. Det är det som gör 

att även barn med svårigheter kan var kvar i klassrummet och ta till sig innehållet i lektionen, 

menar lärarna: 
B: Vi har ju skalat av och gått rakt in till kärnan och arbetat med det.  

 

Lärarna menar att modellen hjälper elever med att skala av och sortera kunskap samt fokusera 

på det som gäller. De anser att modellen ökar förutsättningarna för elever i behov av stöd att 

lyckas:   
C: Eleven behöver inte slita så hårt, energin blir därför kvar till att lära sig något, till att 

utveckla förståelsen inom ett område. 

 

Lärarna upplever inte att det finns så många nackdelar med att delta i en learning study 

förutom att: 
C: Det är ju det här med tiden. Att det kan ta lite tid när man går in i en learning study. 

B: Det här är ju ett didaktiskt verktyg, det tar tid men det är mödan värt. 
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Sammantaget känner lärarna sig nöjda med att ha utvecklat sitt eget kunnande under detta 

projekt. 
C: Ja, vi har verkligen vridit och vänt på saker och ting.  

Sammanfattning av lärarnas upplevelser 

Lärarna upplevde learning studyn som inkluderande. De var eniga om att modellen ger 

möjligheter till undervisning i gemenskap samt att modellen ökar förutsättningarna för elever 

i behov att lyckas.  Metoden hjälper lärarna att skapa ordning, struktur och kvalitet i 

undervisningen. Lärarna upplevde även att samarbetet kolleger emellan samt utvecklingen av 

de egna didaktiska kunskaperna och de kollektiva kunskaperna gynnades. Modellen gav också 

lärarna en möjlighet att studera sig själva i yrkesrollen. Att metoden kräver mycket 

planeringstid upplevdes som negativt. 
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Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i två delar, en för metoden och en för resultatet. 

I metoddiskussionen behandlas hur metoden aktionsforskning tillämpades i min studie och i 

resultatdiskussionen hur elever i behov av stöd utvecklar sitt kunnande, deras egna 

upplevelser av sitt kunnande samt hur lärare upplever metoden learning study i relation till 

elever i behöv av stöd. I resultatdiskussionen diskuterar jag också studiens syfte, huruvida 

undervisningsmetoden learning study kan verka som ett alternativ verktyg för 

specialpedagoger i handledning av lärare. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att pröva undervisningsmetoden learning study såsom ett 

alternativt verktyg för specialpedagoger i handledning av lärare. Studien är genomförd inom 

ramen för aktionsforskning. Tillsammans med mina arbetskollegor har jag genomfört en 

learning study där vi tillsammans har planerat, agerat, observerat och reflekterat.   

Förutom det datamaterial som learning studyn genererade har jag också använt mig av 

kvalitativa intervjuer i min studie.  

 

I samtalen med eleverna använde jag mig av metoden stimulated recalls/ interviews, beskrivet 

av bland andra Haglund (2003), vilket innebar att forskarlektionerna videofilmades och att 

valda delar sedan används som underlag i samtalet med eleverna. En learning study går dock 

ut på att man fokuserar på hur man på olika sätt kan visa variation av det valda 

lärandeobjektet varför jag valde att plocka ut de filmsekvenser som konkretiserade 

lärandeobjektets kritiska aspekter. För att få fatt i elevernas upplevelser av sitt kunnande var 

det dessa filmsekvenser som jag fokuserade på och således använde vid samtalet. 

 

I efterhand har jag dock några reflektioner om valda metoder och mitt tillvägagångssätt: 
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Frågeguiden, till lärarna, hade jag kunnat dela ut i ett tidigare skede än jag gjorde. Om lärarna 

hade fått guiden en tid innan intervjun hade de haft bättre möjlighet att förbereda sig och jag 

hade antagligen fått mer djuplodade svar på mina frågor.  

 

Videoupptagningarna gav eleverna ett konkret underlag att utgå ifrån dels när de beskrev sina 

upplevelser av sitt deltagande i learning studyn dels när de beskrev sina upplevelser av sitt 

eget kunnande. Det finns naturligtvis en möjlighet att eleverna och läraren påverkades av mig 

och filmdokumenteringen. Detta var dock inget som jag lade märke till. Min upplevelse var 

att, den första nyfikenheten kring mig och filmdokumenteringen stillades, så snart 

forskarlektionen var i gång. Det faktum att det var jag som valde vilka videosekvenser som 

eleverna skulle få se och samtala kring styrde givetvis intervjuerna. Jag ser dock detta som en 

nödvändig avgränsning för att kunna arbeta med en hanterbar mängd. Jag är medveten om att 

andra videosekvenser hade gett andra svar. 

 

I samtalet med eleverna hade jag kunnat gå något djupare med ytterligare följdfrågor. Denna 

möjlighet valde jag dock bort av hänsyn till elevernas ringa ålder. Jag ville heller inte att de 

skulle känna sig pressade.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att de metoder jag använt har varit funktionella för att besvara 

mina frågeställningar i denna studie. 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar att metoden learning study är ett väl fungerande verktyg för 

specialpedagogen i handledning av lärare i syfte att effektivt utveckla kunnandet hos både 

elever och lärare.  

Learning study – ett specialpedagogiskt verktyg 

Skolverket (2009) har kartlagt vilka orsakerna är till svenska elevers försämrade resultat i 

matematik jämfört med elever i andra OECD länder14

                                                      
14 OECD är en förkortning på Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation 

for Economic Co-operation and Development). Förutom att samarbeta ekonomiskt utvärderar och jämför 
också organisationen de olika medlemsländers politik och verksamheter. 

. Vidare visar Skolverket (2009) på 
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internationell forskning15

Min studie visar att learning study har positiva effekter på denna elevgrupp det vill säga 

Fokusgruppen. De förbättrar sitt resultat väsentligt och detta efter endast en forskarlektion. 

Studien visar också att ett arbete enligt learning study ger en bestående effekt.  

 som visar att lärarens ämnesdidaktiska kunskaper väger tungt när 

man tittar på vilka faktorer som påverkar elevers studieresultat. Förändringar som krävs av 

den svenska skolan är framför allt att utöka tillfällen för gemensamma matematiska 

diskussioner med lärare och kamrater. Svenska forskare konstaterar i sina studier att det också 

är viktigt att lärarna arbetar med både utformningen och innehållet i undervisningen för att 

gynna elevers kunskapsutveckling, se Runesson (1999) och Ahlberg (1992).                

Metoden learning study erbjuder allt detta och i tidigare studier där lärandeobjektet och dess 

kritiska aspekter varit i fokus har upptäckts att ”lågpresterande elever” utvecklar sin förståelse 

i högre grad än övriga elever (Gustavsson, 2008; Lo, M. L., Pong, W. & Chik, P. M., 2005; 

Wennerberg, 2009).  

Fokusgruppens elever upplever i denna studie att samlärande och delaktighet är viktiga 

faktorer i inlärningen. De upplever också att det som skall läras in ska framställas med 

variation samt att det är lättare att lära sig saker om man har roligt. Det som eleverna upplever 

negativt är att behöva vänta på sin tur samt att de tal som kräver både ett kunnande i 

ekvivalens och i subtraktion är svåra att lösa.  

 

Lärarna i denna studie upplever att learning study mycket väl möter upp elever i behov av 

stöd.  De anser metoden vara inkluderande. Vidare är de av den åsikten att learning study 

hjälper dem att skapa ordning, struktur och kvalitet i undervisningen. Lärarna upplever även 

att samarbetet kolleger emellan samt utvecklingen av de egna didaktiska kunskaperna och de 

kollektiva kunskaperna gynnas. Modellen ger också lärarna en möjlighet att studera sig själva 

i yrkesrollen. Att metoden initialt kräver mycket planeringstid upplevs som negativt. 

Handledning efter undervisningsmodellen learning study  

Handledning är ett verktyg som utvecklar pedagogisk verksamhet och som har fokus på 

lärande som sker i relation mellan människor. Bladini (2004) menar att en av handledningens 

funktioner är att förändra och utveckla. Att hitta metoder eller tekniker som också säkrar 

kvalitén för målpersonerna, eleverna, är något som efterfrågas (se t.ex. von Ahlefeld Nisser, 

2009) 

                                                      
15 Skolverkets kunskapsöversikt refererar till Hatttie, J (2009) Visible learning. A synthesis of over 800 

meta-analyses relating to achievement. 
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Syftet med handledning är också att arbeta med, problemhantering, individ- och 

grupputveckling samt arbeta med den pedagogiska utvecklingen, se också Åberg (2009). 

Metoden learning study erbjuder allt detta. Samtidigt som arbetslaget tar sig an ett 

undervisningsinnehåll och utvecklar och förfinar detta finns möjligheten att uppnå en högre 

undervisningskvalitet samtidigt som både elever och lärare såsom individ och såsom grupp lär 

sig. Dessutom har det visat sig att metoden stödjer elever i behov av stöd. 

Enligt tidigare forskning handlar handledning ofta om olika typer av samtal, reflekterande 

(Ahlberg et al., 2003; Bladini, 2004) eller deliberativa (von Ahlefeld Nisser, 2009). När man 

handleder enligt metoden learning study kombineras olika handledningsverktyg såsom 

reflektiva samtal och ett lärande där lärarna konfronteras med ny forskning. Learning study 

ger lärare tillfälle att reflektera och studera sig själva i yrkesrollen samt överväga nya 

möjligheter för att skapa kreativa inlärningsmiljöer för eleverna, jämför Ainscow (2000b) och 

Dyson (2001).  

Specialpedagogens roll 

Specialpedagogen har i sin utbildning både förberetts för att arbeta med både 

utvecklingsarbete och handledning. Att handleda enligt metoden learning study är ett bra sätt 

att kombinera dessa två arbetsuppgifter för att direkt påverka det pedagogiska arbetet. 

En spännande utveckling är att specialpedagogen i olika skolor/rektorsområden arbetar 

kontinuerligt med lärarna i handledning enligt learning study för att uppnå en högre didaktisk 

kvalité på undervisningen samtidigt som elevernas studieresultat förbättras. Med tiden skulle 

lärarkollegiet samla på sig en bank av kunskaper såsom t.ex. kritiska aspekter av olika 

lärandeobjekt i olika ämnen. Dessa kunde sedan kolleger ta del av och ha som grund när de 

själva skall introducera ett nytt område. 

 

Specialpedagogen har dock haft svårt att etablera sin tilltänkta roll att handleda och utveckla 

(se t.ex. Malmgren Hansen, 2003). I denna studie får lärarna tillsammans med 

specialpedagogen en direkt hjälp som leder till ett positivt resultat. En förutsättning är förstås 

att läraren är öppen och vill delta i ett projekt, som inte bara har individfokus som söker 

avhjälpa svårigheter eller problem hos eleven, utan även söker utvecklingsmöjligheter hos 

läraren i dennes didaktiska kunnande. Det krävs också att lärarna vågar vara transparanta 

vilket innebär att bjuda in andra kolleger i klassrummet samt att våga se kritiskt på sin egen 

undervisning. Den kan vara svårt att engagera kolleger i en learning study då metoden kan 

upplevas som lite utlämnande.   
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I denna studie upplever lärarna tiden som ett hinder. Metoden anses i initialskedet 

tidskrävande vad gäller planering. Lärarna anser dock att handledning i metoden learning 

studyn är mödan värt.   

 

Något som framkommer som ett resultat är lärarnas upplevelse av att learning study är en 

metod som förutom att fokusera på lärande också verkar inkluderande (jmf Heimdahl Mattson 

& Malmgren Hansen, 2009).   

Undervisning i gemenskap 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2007) ges exempel på hur man på bästa sätt 

kan organisera undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Deklarationen uppmanar till 

ett nytänkande inom den specialpedagogiska verksamheten särskilt vad gäller elevers 

möjligheter till inkludering och delaktighet. Min studie visar att learning study är ett verktyg 

för specialpedagogen som kan möjliggöra att undervisningen kan anpassas till hela 

elevvariationen istället för till var och en, jämför Daniels et al. (2001). Metoden hjälper lärare 

att förändra och utveckla elevernas lärmiljö till det bättre och den verkar inkluderande på flera 

olika sätt; det rumsliga, det sociala och det didaktisk, se Asp-Onsjö (2006). Detta ger elever i 

behov av särskilt stöd möjligheter till samma utbildning som sina kamrater - en skola för alla. 

 

I denna studie lyfter eleverna fram att de i en samlärandesituation utvecklar sitt tänkande och 

lärande vilket också Ahlberg (1992) kom fram till i sin studie. Förutom att elever samarbetar 

och diskuterar krävs att lärarna klargör deras tankar i relation till matematikinnehållet (jmf 

Marton, Runesson & Tsui, 2004). Samtal mellan klasskamrater, där den enskilde elevens 

uppfattning konfronteras med andra kamraters, kan göra att elever i behov av särskilt stöd i 

matematik upptäcker att det finns flera lösningar som leder fram till rätt svar på ett problem. 

För många elever innebär detta en helt ny kunskap (jmf Ahlberg, 1992).  

Denna inlärningsmiljö, då samtliga elever inbjuds till delaktighet med givande samtal och 

lärande kring ett lärandeobjekt, skapar förutsättningar för elever att generalisera sina 

kunskaper så att diskussioner så småningom också kan föras på metanivå, se också Persson 

(2001).   

 

För att eleverna inte skall betraktas som avvikande måste ett adekvat stöd ges inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Stigmatisering, kategorisering och exkludering av elever i 
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behov anser jag kan undvikas genom att arbeta enligt learning study.  Elever i behov av 

särskilt stöd är en tillgång i klasrummet då de ofta har nya intressanta infallsvinklar, se också 

Ahlberg (1992). 

 

Att känna sig delaktig i undervisningen är av betydelse för inlärningen (jmf Göransson, 2004). 

Min definition av begreppet delaktighet är: att få vara med, att ge och ta, att tycka till, att 

lyssna och ta del av, att delge något och att ha möjligheten att agera. Ordet och dess innehåll 

är för mig besläktat med begreppet inkludering. Delaktighet är att inte behöva sorteras ut för 

enskild undervisning med en specialpedagog/lärare för att lära sig det som klasskamraterna lär 

sig i grupp. De elever i klassrummet som har lätt för att lära delar med sig av sina kunskaper 

till andra. Vi får påminna oss om att elever lär av varandra och inte enbart av vuxna vilket 

ibland är en felaktig uppfattning när det gäller specialpedagogisk undervisning.  

I studien framkommer att eleverna uppskattar att vara med att skapa och forma de tal som 

räknades under forskarlektionerna. Delaktighet på olika nivåer och ur olika perspektiv är 

således en viktig faktor i kunskapsutvecklingen, se också Göransson (2004). 

 

I denna studie visar Fokusgruppen att de ökar förståelsen av lärandeobjektet. Metoden visar 

att den är till stor hjälp för elever i behov av stöd. De andra eleverna, Kontrollgruppen, är inte 

så hjälpta av denna metod då de redan från början har en god förståelse för lärandeobjektet. 

Eleverna i Kontrollgruppen fick dock möjligheten att befästa sina kunskaper om 

lärandeobjektet i de diskussioner som uppkom i klassrummet med de andra eleverna.  

En risk med learning study är att den avskalning och precisering av lärandeobjektet som 

metoden innebär kan medföra att uppgifterna blir för enkla för en del elever och att de då 

tappar sin lust och sitt engagemang. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att fördelarna med metoden väger upp nackdelarna. Metoden 

bidrar till att uppfylla visionen om en skola för alla. Metoden kan dock medföra vissa 

nackdelar för den individuella utveckling för de elever som redan kan och vet.  

Didaktisk kunskap 

Denna studie har fått mig och mina kolleger att vara lite mer kritiskt inställda till vad, varför 

och hur vi väljer att undervisa våra elever. Att delta i forskning är enligt Folkesson et 

al.(2004) ett kraftfullt redskap som lärare har för att skapa distans till sin egen 
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yrkesverksamhet och till förändringsarbete. Genom att lärare själv forskar, utvecklar de en 

vana att regelbundet betrakta sin verksamhet med kritiska ögon och därmed lära av den (ibid.)  
 
För att utveckla lärares didaktiska kompetens kan man i handledning koppla lärares 

värderingar och uppfattningar till ett undervisningsinnehåll. Jag har i denna studie i 

handledning av lärare presenterat ny forskning och tillsammans med dem sökt nya lösningar 

och vidgat synen på hur man kan forma undervisningen så att den passar hela elevvariationen 

i en klass. Viktiga delar som diskuterats är de didaktiska frågorna vad, varför och hur.   

Dessa frågor ger lärarna möjlighet att analysera vad undervisningen bör ta upp, varför ett visst 

innehåll skall läras ut samt hur själva undervisningen skall genomföras. I sådan handledning 

görs lärare medvetna om vilka val de gör samt om det finns alternativa vägar att gå. Att som 

lärare problematisera undervisningsinnehållet och prova alternativa vägar i genomförandet är 

viktigt, framförallt för elever i särskilt behov i till exempel ämnet matematik (jmf Ahlberg et 

al. 2003; Ahlberg, 2007).  

 

Lärarna i denna studie ger uttryck för att de ökat sin lärarkompetens och sin pedagogiska 

skicklighet. Att få arbeta med kärnan i undervisningen, att ägna tid åt att ta reda på hur elever 

lär och hur man då som lärare bör undervisa för att tillgodose differentieringen som finns i 

våra klassrum idag har varit lärorik och mycket intressant. Lärarna är av den uppfattningen att 

undervisning handlar om att synliggöra det som är svårt och det som tas för givet. Detta ger 

undervisningen en god kvalité. Metoden learning study ger lärarna dessa förutsättningar. 

Något som lärarna anser, efter avslutad learning study, är att de i fortsättningen oftare skall 

kartlägga elevernas kunskaper innan påbörjandet av ett nytt område eller ett nytt 

lärandeobjekt samt att de i samråd med kolleger skall kartlägga lärandeobjektets kritiska 

aspekter och sedan lägga upp undervisningen efter denna kunskap (jmf Gustavsson, 2006).  

 

I denna studie kan man se att elever i behov av särskilt stöd ges förutsättningar att utveckla 

sitt kunnande tack vare att läraren gör de kritiska aspekterna synliga och utvecklar sin 

didaktik vilket innebär att anpassa undervisningen utefter elevernas behov. 

 

Att skapa ett test som tar fram lärandeobjektets kritiska aspekter är förenat med vissa 

svårigheter. I framställandet av testet som användes i vår studie tog vi hjälp av både 

läroböcker och tidigare forskning. För att identifiera lärandeobjektets kritiska aspekter krävs 

dessutom en ämnesspecialist.  
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Att aktivt arbeta med metoden learning study kräver utbildningsinsatser och resurser. Det är 

därför viktigt att skolans rektor och ledning ser metodens positiva effekter och skapar 

organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för denna.  

Slutord 

Det är bra att man i olika delar av Sverige nu uppmärksammar learning study som en metod 

att förbättra undervisningsresultat hos elever samtidigt som lärarna också lär av denna metod. 

I denna studie har metoden visat sig effektiv såsom ett handledningsverktyg för 

specialpedagogen dels när det gäller att utveckla förståelsen av ett lärandeobjekt hos elever i 

behov av stöd dels när det gäller att utveckla lärares didaktiska kunskaper. Denna studie visar 

hur väl metoden möter upp elever i behov av stöd och hur förändrad undervisning kan leda till 

en förbättrad kunskapsutveckling hos dessa elever i ämnet matematik.  

 

För att säkerställa mina slutsatser då min studie endast omfattar ett mindre arbetslag föreslår 

jag en utvidgad studie som omfattar ett större urval av såväl elevantal, årskurser och skolor. 

Man skulle även kunna utföra learning studies inom andra ämnen.   

 

Denna studie har visat att ett arbete enligt metoden learning study möjliggör en högre 

måluppfyllelse. Om specialpedagogen i kontinuerlig handledning, enligt metoden learning 

study, tillsammans med lärare utvecklar lärandemiljöer i syfte att förändra, utveckla och 

förebygga elevers svårigheter, samtidigt som de själv lär och utvecklas, skulle detta kunna 

innebära att undervisningen tar ett steg närmare den nationella visionen - en skola för alla. 
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Appendix 

Bilaga nr. 1 

Learning study cykel 

1. Val av avgränsat lärandeobjekt. 

2. Analys av kritiska aspekter av lärandeobjektet. 

3. Lärargruppen planerar gemensamt en lektion med en teori som grund. 

4. Forskningslektionen genomförs i elevgrupp A. 

5. Analys av lektion A. 

6. Forskningslektion B genomförs i en ny elevgrupp (B). 

7. Analys av lektion B. 

8. Forskningslektion C genomförs i en ny elevgrupp (C) 

9. Analys av lektion C. 

10. Eftertest 

11. Sammanfattning och skriftlig dokumentation. 

 

En mer detaljerad cykel finns att läsa i: Gustavsson, L och Wernberg, A. (2006). Design 

experiment, lesson study och learning study. I Holmqvist, M. (red). (2006). Lärande i skolan. 

Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur.  
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Bilaga nr. 2 

Förtest 
 
Förtest – Addition +, subtraktion – och likhetstecknet =.    Namn: 
 

1. Rita och skriv så att det blir lika många på båda sidor om =. 
 

                                

                              
               6                    =           4 + _____ 
 

                        

 
               5                     =            2 + _____  
 

                  

 
               7                     =            2 + ____ 
 
2. Fyll i rätt tal, addition 
 
a. 7 + __ = 9 
 
b. 4 + __ = 9 
 
c. __+ 4= 10  

 
d. 3 + 4 = 5 +__ 

 
3. Fyll i rätt tal, subtraktion 
 
a. 8 = 10 - __ 

 
b. 4 = 8 - __ 

 
c. 5 – 3 = 4 - __ 

 
4. Vad betyder likhetstecknet? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________ 
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Bilaga nr. 3 

Planering och utförande av forskarlektion A  

Nästa steg var att planera en första lektion i området ekvivalens. Vi använde oss av våra olika 

läromedel och andra studier när vi bestämde oss för hur vi skulle lägga upp vår första lektion 

kring området ekvivalens.  Det var viktigt att dels ha med en variation det vill säga vad i talen 

som skulle variera och vad som skulle hållas konstant och dels erbjuda olika svårhetsgrader 

av talen. Att arbeta vidare med den typ av tal som utmärkt sig på testet som extra svårt var i 

fokus. Vi valde att i inledningen av lektionen främst arbeta med symboler, äpplen, för att 

åskådliggöra ekvivalens. Detta för att vi är av den åsikten att dessa symboler ger eleverna 

möjligheten att räkna varje symbol enskilt. På detta vis tror vi att det är lättare att se att det är 

eller blir lika många/mycket på båda sidor av likhetstecknet. Eller som en av eleverna sa när 

jag senare i intervjun talade bland andra med henne om upplevelserna av learning studyn:  
Amelia - Ja, jag tycker att det är mycket lättare med äpplen, för siffror, dom kan man ju 

inte riktigt räkna. 

Jag - neej 

Amelia - för dom är ju inte en och en.  

 

Beata inledde lektionen med att skriva likhetstecknet på smartboarden och samtidigt fråga 

barnen vad tecknet betyder. Ingen av eleverna vill svara på frågan, varför hon förklarar 

ekvivalens för dem.  Beata tar sedan fram två linjaler som hon lägger på golvet och sedan 

säger hon att de föreställer ett likhetstecken. Eleverna får nu i uppgift att tillsammans ställa 

sig så att det uppstår en ekvivalens. En av eleverna drar sig undan och vill inte vara med. De 

övriga ställer upp sig 8 stycken på var sin sida om likhetstecknet. Nu upptäcker en elev att en 

annan av eleverna har dragit sig undan.  
 E1- men Olle då? 

B - Ja, om Olle kommer och är med vad ska ni göra då? 

 E2 - då kan du vara med. 

 E3 - eller så hoppar jag ur. 

Olle kommer med och deltar och Beata poängterar; 
– nu är ni lika många barn på båda sidor om likhetstecknet, nu står ni i ekvivalens. 

Eleverna får prova att stå i ekvivalens på olika sätt innan vi går vidare med lektionen.  Beata 

introducerar olika tal bestående av symboler, äpplen och likhetstecken. Inga siffror och inga 
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additions- eller subtraktionstecken användes i detta läge. Eleverna fick komma fram och göra 

var sitt ”ekvivalenstal”. Uppgiften var att göra så att det blev lika många på båda sidor, 

exempel på tal:   

ex. 1. 

=  

 
Två variabler är bestämda, tre till vänster om likhetstecknet samt en etta på den högra sidan 

om likhetstecknet. Vad behövs göras för att det skall bli lika många på båda sidor?   

Denna typ av tal klarar eleverna utan problem. När tal av nedanstående art uppkommer blir 

det svårare.  

Exempel 2: 

 =           =  

I detta tal finns tre bestämda variabler, resten av talet är öppet. För att klara denna typ av tal 

måste eleven förstå båda de kritiska aspekterna som lärandeobjektet har, att man kan utföra 

operationer på båda sidor om likhetstecknet samt att det ska vara lika många/mycket på alla 

sidor om likhetstecknet.  

I mina intervjuer framkom det att flera av eleverna anser att ju fler likhetstecken talet har, ju 

svårare är det att lösa.  

Nästa steg var att introducera additionstecknet och senare subtraktionstecknet. Talen var av 

olika svårhetsgrad samt med eller utan bestämda variabler, det vill säga invarianta tal. 

Eftersom gruppen innehåller både årskurs ett och två var det upp till den enskilda eleven att 

bestämma svårighetsgrad på talet den skulle lösa. De fick sedan i tur och ordning komma 

fram och räkna ut ett tal. När någon elev var osäker på lösningen gavs ordet till någon kompis 

och tillsammans löste de talet. Fortfarande gäller att förstå att det ska vara lika många/mycket 

på båda sidor om likhetstecknet.  När detta fungerade gick vi vidare i svårighetsgraderna. 

Nästa tal som Beata skrev på smartboarden var: 2 + _ = 4 + _. Det här talet innehåller förutom 

förståelsen av att det ska var lika många/mycket på båda sidor om likhetstecknet också den 

kritiska aspekten, att förstå att det går att utföra räkneoperationer på båda sidor om 

likhetstecknet. 

 B - hur skall detta tal lösas?  

E1 - 2 till vänster och 4 till höger. 
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Här tar inte eleven hänsyn till att talet fortsätter på höger sida om likhetstecknet.  Eleven visar 

sin operationella förståelse. Talet löstes av en annan elev. 
 E2 - två plus två på den ena sidan och fyra plus noll på den andra.    

Den andra eleven, E2, har förstått att det är två räkneoperationer man skall göra, en på den 

vänstra sidan och en på den högra sidan, för att lösa talet. Denna elev visar på både den 

operationella och relationella betydelsen av likhetstecknet. Vi hinner inte mer denna gång 

varför Beata rundar av och avslutar lektionen. Det var nu dags att dela ut testet. Jag och Beata 

var sekreterare åt två av eleverna då de behöver skrivhjälp. Den ena eleven använde 

”plockisar” vid uträkningen. Detta missades med den andra eleven varför jag vid ett senare 

tillfälle gjorde om testet, med hjälp av ”plockisar”, tillsammans med den eleven.  

 

Analys efter utförd forskarlektion A  

Först analyserade jag själv filmen, jag letade fram sekvenser där Beata presenterade 

lärandeobjektet för eleverna och där hon introducerade de kritiska aspekterna.  Dessa 

sekvenser visade jag sedan för mina kolleger. Sekvenserna analyserades sedan utifrån hur vi 

använde oss av variation när vi presenterade lärandeobjektet samt på hur eleverna löste 

uppgifterna. För att se hur lektionen genomfördes tittade vi sedan på den i sin helhet. På detta 

sätt fick Betat tillfälle att syna sig själv.  

Vi läste också igenom min observation och analyserade elevernas eftertest.  

Videoupptagningen visade på hur svårt det är som lärare att komma ihåg att använda rätt ord 

och begrepp när man undervisar. Beata hade svårigheter med att komma ihåg att säga: 

”det blir lika många/mycket på båda sidor” utan hon sa vid ett flertal tillfällen ” lika med” 

eller ”det blir”, vilket gjorde att hon bekräftade elevernas felaktiga användande av begreppet 

ekvivalens.  

 

Fokusgruppens resultat efter forskarlektion A 
Tabell över den första halvan av Fokusgruppens resultat efter forskarlektion A.  

Namn Förtest Eftertest
Hilda 0 av 11 7 av 11
Amelia 3 av 11 8 av 11
Gunnar 3 av 11 4 av 11
Linda 7 av 11 11 av 11
Astrid 7 av 11 11 av 11
M 4.0 8.2  

Antal rätta svar. 

M= medelvärdet 
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Efter att ha deltagit under en forskarlektion har samtliga i denna halva av Fokusgruppen ökat 

på sina testpoäng med 1-7 poäng. De äldre eleverna, Linda och Astrid, visar upp ett högre 

resultat än de yngre. De har ökat sina poäng med 4 steg vardera. De yngre eleverna har också 

utvecklats, Gunnar har ökat på sina poäng med ett poäng, Amelia har ökat sina poäng med 

fem och Hilda har ökat sitt resultat med sju poäng. Hilda är också den elev som utvecklats 

mest efter forskarlektionen. Det är inte så konstigt då hon i sitt förtest inte fick några poäng 

alls. Gruppens medelvärde har ökat från 4 till 8.2. 
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Bilaga nr. 4 

Planering och utförande av forskarlektion B 

Lektion B hade i princip samma upplägg som lektion A, förutom uppgiften att ställa upp 

gruppen i ekvivalens, den uteblev på grund av tidsbrist. Resultatet av analysen från 

forskarlektion A togs i beaktande inför planeringen av forskarlektionen B. Vi planerade att 

stanna upp en längre stund vid introduceringen av ”de svåra talen”. Det var också viktigt för 

Beata att komma ihåg hur hon skulle uttrycka sig när hon nu skulle undervisa en ny grupp i 

ekvivalens. I slutet av lektionen delades återigen testet ut till eleverna. 

Beata började lektionen med att skriva likhetstecknet på smartboarden och fråga eleverna om 

de visste vad symbolen betydde. Det visade sig att några elever hade kunskap om 

likhetstecknets betydelse såsom ekvivalens.  

B - Är det någon som vet vad det här tecknet betyder? 

 (Beata pekar på likhetstecknet) 

 E1 – Kanske att det blir nåt? 

 E2 – Lika med. 

B – Vad kan man mer säga att det här tecknet betyder? 

 E3 – Lika mycket på båda sidor. 

Precis som grupp A klarade denna grupp följande typ av tal galant:  

ex. 1: 

=  

I detta tal finns två invarianta tal, två till vänster och ett till höger. Eleverna skall förstå att för 

att uppnå ekvivalens behöver man sätta dit ett äpple till på höger sida.   

Exempel 2:  

=              =   

Detta tal innehåller tre invarianta tal tre till vänster, ett i mitten och två i det högra ledet. 

Eleven skall förstå att för att uppnå ekvivalens skall man sätta dit två äpplen i mitten och ett i 

det högra ledet. Flera sådana här typer av tal gjordes innan vi gick vidare.  

Sedan följer några övningar där inga bestämda variabler finns, det vill säga talen är öppna.  

B – Om jag gör så här _______=_______=_______. Vad skall vi göra nu? 

E1 drar fram följade tal:  =   =   

B – Vad gjorde du nu?  
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E – 2 + 2 = 4 

B – Ser du något plustecken? 

E – Nej, det blir så här     =  =    

B – Hur blev det nu då?  

E - Lika mycket på båda sidor. 

Eleven tänker först att det är ett vanligt plustal som skall räknas ut. Eleven visar endast sin 

operationella förståelse tills Beata påpekar att det inte finns något plustecken i talet. Då ändrar 

eleven sig och visar då sin förståelse av den relationella betydelsen av likhetstecknet. 

Eleverna vill göra fler tal där de får bestämma variablerna själva.  

Beata skriver: _ + _ =_ + _. 
B – Hur kan man göra nu? 

E – 3 + 3 = 4 + 2 

B – Berätta ur du tänkt. 

Eleven förklarar, men det hörs lite dåligt. Beata berättar sedan för mig att eleven visade henne 

en relationell förståelse av likhetstecknet. 

Eleverna vill räkna minus. Beata kontrar med att gör ett sista svårt plustal: 3 + _ = _ + 2 
 E – man lägger till två på vänster och tre på höger sida. 

Eleven visar sin relationella förståelse av lärandeobjektet. 

 E1 – kan man göra svårare nu? 

Lektionen lider mot sitt slut och det är dags att dela ut testen. 

 E – Varför ska man göra det där testet så många gånger? 

S16

 

 – För att jag och Beata tittar på vad ni lär er efter en lektion.     

Analys av forskarlektion B  

Återigen analyserade jag själv filmen för att leta fram se sekvenser vi tillsammans skulle titta 

på. Sekvenserna analyserades som tidigare. Vi tittade också på videoupptagningen i sin helhet 

och fann att Beata verkligen hade förbättrat sina matematiska uttryck genom att förstärka: 

– Ja, det blir lika många på båda sidor.  

Ibland genom att korrigera eller låta eleven själv korrigera sitt uttryck genom att ställa frågor 

till denne:   

– Hur tänker du nu? 

– Berätta hur du tänker 

 

                                                      
16 S är jag, det vill säga författaren till denna uppsats. 
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Fokusgruppens resultat efter forskarlektion B 
Den andra halvan av Fokusgruppens resultat efter forskarlektion B.  

Namn Förtest Eftertest
Isa 4 av 11 8 av 11
Ofelia 3 av 11 5 av 11
Tage 3 av 11 6 av 11
Maria 4 av 11 10 av 11
Ossian 9 av 11 2 av 11*
M 4.6 6.2  

*Ossian var inte på humör att räkna den här lektionen därav resultatet. 

 

Alla utom en elev höjde sitt resultat efter forskarlektionen med 2-6 steg. De yngre eleverna är 

de med lägst resultat, de är också de som utvecklat mest efter forskarlektionen. Ossians 

resultat förklaras av att han inte var fokuserad och inte ville delta under lektionen. 

Medelvärdet i gruppen ökade med ett och ett halvt steg, från 4.6 till 6.2.  

Vid analysen kunde vi återigen konstatera att det fortfarande var samma tal som var svåra att 

lösa. Denna halva klarade inte i lika hög grad som den andra halvan av Fokusgruppen att lösa 

tal 4. Varför vi inför nästa forskarlektion behövde ta hänsyn till detta. 
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Bilaga nr. 5 
 

Intervjuguide – lärarna 

Hur länge har ni arbetat som lärare? 

Vilka erfarenheter har ni i ditt tidigare yrkesliv? 

Vilken/vilka utbildning/utbildningar har ni? 

Vilken är er huvudsakliga arbetsuppgift i dag? 

Hur skulle ni vilja beskriva din inställning till learning study i relation till elever i behov av 

stöd? Fördelar/nackdelar? 

Vad upplever ni att metoden learning study tillför de elever som är i behov av stöd som inte 

andra metoder gör? 

Vad ser ni att learning study ger för effekter? Elevperspektiv/lärarperspektiv. 

• i din undervisning?  
• för elevens lärande/kunskapsutveckling?  

 

Vilka är fördelarna/möjligheterna med learning study? Elevperspektiv/lärarperspektiv. 

Vilka är nackdelarna med learning study? Elevperspektiv/lärarperspektiv. 

När ni tänker tillbaka på vår studie finns det några överraskningar eller någon bekräftelse som 

kommit fram? 

Har ni någonting ni vill tillägga? 
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Bilaga nr. 6 

Intervjuguide enskilda elevintervjuer 

Vad heter du? 

I vilken klass går du? 

Vad tyckte du om att vara med i vår learning study? 

Vad tyckte du om forskarlektionen? 

Upplevde du att du lärde dig något? 

Vad lärde du dig? 

Hur lärde du dig? 

Vad var det som gjorde att du lärde dig? 

 

Följdfrågor som, Hur tänker du nu? Hur menar du?  

Berätta mer… Förklara mer/igen… 
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Bilaga nr. 7 

Intervjuguide - samtalen med eleverna 

Vad tyckte du om att delta, var med, i en learning study? 

Vad tyckte du om forskarlektionen? 

Vad är skillnaden på den här forskarlektionen och en vanlig mattelektion? 

Vilka likheter finns det mellan forskarlektionen och en vanlig mattelektion? 

Förklarade fröken matten på ett annorlunda sätt under forskarlektionerna? 

Upplevde ni att ni lärde er något av den här lektionen? Vad? 

Lärde ni er vad likhetstecknet betyder? 

Hur tror du att du lärde dig? 

Vad var bra/inte bra? 

Vad var lätt/svårt? 

Kunde ni likhetstecknets betydelse innan forskarlektionen? 

Skulle ni vilja vara med på ännu en learning study? 
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Bilaga nr. 8 

Missivbrev                                                                             Lidingö 2009-02-15 

Till Vårdnadshavare för elev i år 1 och 2 

Hej! 

Jag går sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet.  

Under våren skriver jag en uppsats på avancerad nivå, vilket är anledningen till detta brev.  

Jag kommer i vårt arbetslag att genomföra en learning study, vilket innebär att vi lärare tillsammans 

kommer att planera, genomföra, analysera och förbättra undervisningen inom ett delområde i ämnet 

matematik.  För att kunna analysera undervisningen videofilmas forskarlektionerna. Det är i första 

hand det som läraren gör och säger som filmas. Jag vill med detta brev be om tillstånd, för att ert barn 

får filmas i klassrummet vid ett tillfälle. Filmen kommer inte att arkiveras utan det som sägs och görs 

under denna forskarlektion kommer endast att analyseras och användas i min studie. Filmen kommer, 

när uppsatsen är klar, att förstöras. 

I denna studie kommer jag också att intervjua ett antal barn i grupp om dels sina upplevelser av 

learning studyn och dels sina upplevelser av sitt kunnande av undervisningsinnehållet. Samtalen 

uppskattar jag kommer att ta max. 30 minuter. Inspelningarna kommer att analyseras av mig och när 

min uppsats är klar förstörs inspelningarna. 

Jag följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, vilket innebär: 

• Informationskravet – syftet med studien 

• Samtyckeskravet – att vara med i studien är frivilligt, ditt barn kan avbryta sin medverkan i 
studie när som helst 

• Konfidentialitetskravet – att i studie kommer det inte att framgå var jag gjort undersökningen 
eller med vilka jag samtalat.  När jag använder citat i min uppsats kommer barnets namn att 
vara fingerat. 

• Nyttjandekravet – att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i studieändamål. 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Tiger Sirborn 

Telefon XXXXX 

XXXXXX@XXX 

 

Jag tillåter att mitt barn videofilmas under en lektion samt eventuellt deltar i ett elevsamtal i grupp.  

__________________________________________________________________________________ 

Barnets namn                               Vårdnadshavares namnteckning                             Datum 
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Bilaga nr. 9    

Lärandeobjekt – Prealgebra  

Prealgebra är detsamma som inledande algebra. Likhetstecknet tillsammans med 

siffersymboler och additionstecknet är oftast de första matematiska symbolerna en elev träffar 

på och lär sig. Runesson (2006) är av den åsikten att elever i undervisningen behöver få en 

varierad erfarenhet av att reflektera runt likhetstecknet. De måste till exempel förstå att 

likhetstecknet inte alltid betyder att de skall utföra en operation. Knuth, Stephens, McNeil och 

Albali (2006) menar att många elevers uppfattningar av likhetstecknets betydelse är 

begränsad. Många elever uppfattar likhetstecknet som något som ”blir” eller ”blir lika med”. 

Denna uppfattning förstärks om eleven under lång tid bara arbetar med uppgifter såsom: 4 + 6 

=_ eller 22 – 17 =_ (Runesson, 2006). Det är viktigt att eleverna också får möta likhetstecknet 

i uppgifter när det skall utläsas ” är lika med” eller ” är lika mycket som” exempelvis 10 +_= 

7 + 5 eller 30 - _ = 3 x 5. Vidare anser Runesson (2006) det vara viktigt att lärare som 

undervisar i de lägre årskurserna ser vilka aspekter som är viktiga att ta upp och behandla i 

den inledande matematiken och algebran. Det handlar både om att förstå likhetstecknet som 

en aritmetisk operation och som en ekvivalens, det vill säga vänster och höger led om 

likhetstecknet är olika uttryck för samma tal. Skemp (1976) väljer att kalla en aritmetisk 

operation för instrumentell förståelse och ekvivalens som en relationell förståelse. Knuth et al. 

(2006) och Carpenter, Franke och Levi (2003) har i sina undersökningar visat vikten av att 

eleverna tidigt får en relationell förståelse av likhetstecknet. Detta under lättar elevens 

förståelse av ekvationer. 
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Bilaga nr. 10 

Tabell över Kontrollgruppens resultat  

Namn Förtest Eftertest Eftertest 2
Elev 1 9 av 11 11 av 11 10 av 11
Elev 2 8 av 11 9 av 11 10 av 11
Elev 3 8 av 11 9 av 11 10 av 11
Elev 4 10 av 11 11 av 11 11 av 11
Elev 5 9 av 11 11 av 11 11 av 11
Elev 6 10 av 11 10 av 11 11 av 11
Elev 7 10 av 11 8 av 11 11 av 11
Elev 8 10 av 11 11 av 11 10 av 11
Elev 9 11 av 11 9 av 11 11 av 11
Elev 10 11 av 11 11 av 11 10 av 11
Elev 11 11 av 11 11 av 11 11 av 11
Elev 12 6 av 11 9 av 11 10 av 11
Elev 13 4 av 11 10 av 11 9 av 11
Elev 14 9 av 11 8 av 11 11 av 11
Elev 15 5 av 11 6 av 11 8 av 11
Elev 16 8 av 11 10 av 11 8 av 11
Elev 17 10 av 11 10 av 11 10 av 10
Elev 18 11 av 11 10 av 11 11 av 11
Elev 19 9 av 11 9 av 11 11 av 11
Elev 20 10 av 11 11 av 11 11 av 11
Elev 21 10 av 11 7 av 11 9 av 11
Elev 22 10 av 11 11 av 11 9 av 11
Elev 23 9 av 11 6 av 11 6 av 11
Elev 24 10 av 11 11 av 11 10 av 11
M 9.1 9.5 9.96  
Tabellen visar de tjugofyra elevernas resultat, från studiens olika tester. 

Efter att ha deltagit under en forskarlektion har 14 elever av 24 ökat sitt testresultat, 6 elever 

av 24 har minskat sina poäng, fem elever har oförändrat antal poäng.  

Eftertestet 2 visar att 11elever av 24 av har ökat sina poäng sedan det första eftertestet, 7 

elever av 24 har minskat sina poäng sedan förra testet och 6 elever av 24 har oförändrat 

resultat sedan senaste testet. Tolv elever av tjugofyra har i eftertest 2 ökat sina poäng om man 

jämför med resultatet från förtestet, 5 elever av 24 har minskat sina resultat och 7 elever av 24 

har ett oförändrat resultat. 

Gruppens medelvärde har genom samtliga test höjts.  
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