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Sammanfattning 

Arbetet är en studie kring hur några lärare i årskurs 4 arbetar med learning study. Flera studier 

påvisar att teorier och forskning om lärande och undervisning endast når fram till lärarna i 

begränsad utsträckning. Learning study är en metod för forskning och syftet med denna studie 

är att undersöka hur några lärares sätt att undervisa förändras efter att man arbetat med learning 

study i sin undervisning. 

 

För att kunna ta reda på hur lärare arbetar med learning study så har lärare från olika skolor 

intervjuats samt att professor Ference Marton har intervjuats för att ta del av hans kunskaper. 

 

Resultatet från intervjuerna är att lärarna i studien idag oftare använder variation och skillnader i 
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1. Inledning  

I både media och i litteratur diskuteras klyftan mellan praktik och teori. Enligt Nuthall (2004) 

finns det övertygande bevis för att det finns en klyfta mellan effektiv forskning och praktisk 

undervisning. Han påpekar även att forskning ofta anses vara för teoretisk, för idealistisk eller 

för allmän för att direkt kunna relatera till den praktiska klassrumsundervisningen.  

 

Flera studier, bland annat TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och 

PISA (Programme for International Student Assessment), påvisar att teorier och forskning om 

lärande och undervisning endast når fram till lärarna i skolan i begränsad utsträckning, det vill 

säga de som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken (Skolverket, 2010a).  

Då regeringen anser att matematiken är ett prioriterat område har skolverket fått i uppdrag att 

fördela projektmedel i en matematiksatsning 2009-2011 till skolor och kommuner (Skolverket, 

2010a). Ett uppdrag som skolverket fått från regeringen är att förbättra förutsättningarna för 

skolhuvudmännen samt att stödja kommuner och andra huvudmän för att förbättra 

förutsättningarna av att arbeta med utveckling i verksamheten för ökad måluppfyllelse 

Skolverket 2011a).   

Skolverket (2010b) skriver att detta kommer att ske genom att skolverket bland annat: 

 stödjer och svarar för prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för 

personal 

 sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning  

 

Skolverket (2010a) skriver att forskarna i matematikdidaktik utgör en resurs för utvecklingen av 

matematikundervisningen och bör användas i de pedagogiska samtalen som förs mellan lärare 

ute i skolorna. Även för forskarna är kontakten med skolverksamheten betydelsefull, det vill 

säga att dialogen mellan forskare och verksamma lärare är betydelsefull för båda parter. 

Forskarna ger struktur och matematiklärarna bidrar med en verklighetsanknuten bild av 

matematikundervisningen. 

 

Ett arbetssätt med vetenskaplig förankring som skolverket stödjer är learning study (Skolverket, 

2010c). I ansökningar för matematiksatsningen har det framkommit att learning study är en 

modell som skolor och kommuner vill arbeta med för att stärka kompetensutvecklingen i 

skolorna. Detta har lett till att skolverket har ett nära samarbete med NCM (Nationellt Centrum 

för Matematikutbildningen) vid Göteborgs universitet för att diskutera vilka insatser som ska 

prioriteras inom matematikområdet, detta för att stärka och stödja skolors och kommuners 

utveckling av undervisningen. Insatserna som skolverket och NCM gör syftar till att höja 

kompetensen bland lärare samt att anknyta den forskningen till undervisningen (Skolverket, 

2010c).  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20 11 (Lgr 11) (Skolverket, 

2011b) står det:  

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta krävs att verksamheten 
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ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 

utvecklas (s.11). 

I Lgr 11 (2011b) står det att läraren ska samverka med andra lärare i arbetet att nå 

utbildningsmålen samt att det är rektorn som ansvarar för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. 

Learning study är en modell för lärares professionella utveckling och lärarsamverkan, där 

forskare ingår i arbetet med att utveckla undervisningen. Gustavsson (2008) skriver att syftet 

med en learning study kan vara trefaldig då den utgör förutsättningar för elevernas lärande, men 

även att lärarna ska kunna lära av varandra, av litteratur och av eleverna samt att forskarna får 

möjlighet att lära om teorin som används i en learning study. 

 

Inför undersökningen har kontakt tagits med lärare från två olika skolor för att undersöka hur 

learning study har påverkat deras sätt att undervisa samt att jag har intervjuat professor emeritus 

Ference Marton på Göteborgs Universitet för att ta del av hans tankar och erfarenheter. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka om och hur learning study utvecklar lärares sätt att 

undervisa.  

Frågeställningarna är: 

 Varför använder lärare modellen learning study i sin undervisning? 

 Hur påverkar learning study lärarens sätt att undervisa? 
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2. Bakgrund  

2.1 Design experiment och Lesson study 

 

Då learning study kan beskrivas som en blandning av design experiment och lesson study så 

kommer dessa beskrivas i kapitlen nedan för att sedan fokusera på learning study i ett eget 

kapitel, se 2.2. 

 

2.1.1 Design experiment 

 

Design experiment utvecklades till en början som en alternativ metod för att genomföra 

forskning med målet att testa och förbättra planeringen av undervisningen (Holmqvist, 2006). 

Grundarna till design experiment, Ann Brown och Allan Collins, ville prova och förfina 

designen av utbildning baserad på teoretiska principer från tidigare forskning (Wernberg, 2009).  

Det innebär att man provar en version i verkligheten för att se hur den fungerar för att sedan 

redigera designen tills alla problem är utredda. Revideringen baseras på de resultat och 

erfarenheter man får vid försöken (Holmqvist, 2006). 

I ett design experiment införs olika test för att ta reda på elevernas kunskaper före och efter de 

genomförda lektionerna (Gustavsson, 2008). 

 

2.1.2 Lesson study 

 

I en lesson study träffas en grupp lärare regelbundet över en längre period för att arbeta med 

design, implementering, testning samt förbättring och revidering av forskningslektionerna 

(Stigler & Hiebert, 2009). 

 

Lärarna tar tillvara på varandras erfarenheter och tillsammans bestämmer de vilka mål för 

lärandet de vill förverkliga och utarbetar då en lektionsplan utformad på ett sätt som ska göra 

det möjligt att nå dessa mål.  

En lärare genomför sedan lektionen medan de övriga i gruppen observerar vad som händer i 

klassen. Därefter utvärderas lektionen och lektionsplanen omarbetas. En annan lärare genomför 

sedan den nya lektionen medan de övriga i gruppen observerar, och därefter sker ytterligare 

utvärdering och reflektion. Forskningslektionen dokumenteras, så att resultatet kan delas med 

andra lärare (Marton, 2003).  
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2.2 Learning study 

 

2.2.1 Modellen Learning study 

 

En learning study syftar till att möjliggöra ett lärande, involvera lärare att läsa litteratur samt att 

forskarna kommer att lära sig hur teorin fungerar i praktiken (Marton, 2003). 

 

Learning study är en metod för forskning och modell för lärarfortbildning och är en 

sammanslagning av lesson study och design experiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Learning study beskrivs som en blandning mellan design experiment och lesson study 

(Gustavsson, 2008) 

 

 Skillnaden mellan en lesson study och en learning study är olika sätt att presentera för eleverna 

de aspekter som är kritiska för att förstå ett lärandeobjekt (Holmqvist, 2006). Det är inte 

lektionen som är i fokus i en learning study utan det är lärandet. 

Den viktigaste skillnaden är dock att i learning study är det en teori om lärande som är 

utgångspunkt för varje lärandeobjekt. En annan skillnad är att i en learning study ingår en eller 

flera forskare (handledare) i gruppen tillsammans med lärarna (Marton, 2003). 

 

Innan den första forskningslektionen genomförs kartläggs elevernas förmåga eller förståelse 

inom det område som utgör lärandeobjektet.  Kartläggningen kan ske genom att lärarna 

intervjuar eleverna, eleverna skriver en text eller att eleverna genomför ett vanligt prov 

(Holmqvist, 2006). Elevernas förståelse jämförs sedan med den förståelse de uppvisar i ett 

eftertest (Wernberg, 2009). 

 

I en learning study fokuserar man på de förmågor man vill att eleven ska utveckla. Det har stor 

betydelse för lärandet hur innehållet hanteras i undervisningen. Inom learning study finns två 

centrala begrepp, lärandeobjekt – det vi vill att eleverna ska lära sig och kritiska aspekter – det 

som är kritiskt för inlärningen och det som eleverna måste få syn på för att lära sig (Höjman, 

Larsson, Persson, J-Nilsson, Cajander, 2009) 

 

När man arbetar med en learning study så kan man följa olika steg, enligt Wernberg (2009) är 

de olika stegen: 

1. Utifrån lärarnas tidigare erfarenheter väljs ett avgränsat lärandeobjekt. 

2. Elevernas kunnande kartläggs för att kunna göra en analys av kritiska aspekter av 

lärandeobjektet. 

Lesson study Experiment design 

Learning study 
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3. Lärare och forskare planerar gemensamt en första lektion med en teori om lärande som 

grund. 

4. Forskningslektionen genomförs och videofilmas. 

5. Forskningslektionen analyseras av lärare och forskare.  

6. Lärare och forskare planerar forskningslektion 2 och analysen ovan ligger till grund för 

omarbetning och förbättring av planeringen av lektionen. 

7. Forskningslektion 2 genomförs i ny elevgrupp och lektionen videofilmas. 

8. Forskningslektionen analyseras av lärare och forskare och en ny lektion planeras. 

9. Den tredje forskningslektionen genomförs i ny elevgrupp och lektionen videofilmas. 

10. Lektionen analyseras av lärare och forskare. 

11. I vissa fall genomförs ett fördröjt eftertest för att se om den utvecklade förmågan finns 

kvar eller om den utvecklats ytterligare. 

 

Efter avslutad learning study sammanfattas och dokumenteras studien. Syftet med en learning 

study är att utveckla elevernas lärande genom att identifiera vad som krävs för att utveckla sin 

förståelse av lärandeobjektet (Wernberg, 2009). 

 

2.2.2 Variationsteorin 

 

Den teoretiska grunden för learning study är variationsteori som är en teori om kunnande och 

lärande. 

Variationsteorin bygger på att allt lärande kräver variation av olika slag. Elever urskiljer olika 

saker som de sedan sätter ihop till helheter och får på så sätt en förståelse (Holmqvist, 2006).  

 

Lärarens roll innebär att möjliggöra för eleverna att upptäcka nya aspekter av lärandeobjektet 

(det fenomen som ska läras), att skifta perspektiv. Det första kriteriet för att personen ska lära 

sig att föremålet är t.ex. en stol är att hon kan urskilja alla stolens delar. När personen urskiljer 

de olika delarna samtidigt och kan sätta samman dem till en helhet blir det möjligt att förstå vad 

en stol är. Därför krävs det att den lärande upplever variation på ett sådant sätt att det blir 

möjligt att generalisera och föra upp förståelsen på en mer övergripande nivå (Holmqvist, 

2006). 

 

Det finns flera olika grundläggande begrepp inom variationsteorin som i korthet kommer att 

förklaras i följande kapitel.  

 

2.2.2.1 Lärande 

Då läraren är medveten om vad som krävs för att lära sig något nytt kan han/hon skapa variation 

i sitt sätt att presentera undervisningens innehåll, detta för att eleverna ska utveckla sin 

förståelse (Holmqvist, 2006). 

Det är viktigt att i en lärandesituation presentera de nya uppgifterna på ett sätt som erbjuder 

eleverna att urskilja de kritiska aspekterna hos lärandeobjektet. Läraren måste vara medveten 

om att eleverna kommer att urskilja olika aspekter på grund av sina tidigare erfarenheter 

(Gustavsson, 2008).  



 

7 

 

Carlgren och Marton (2007) skriver att generellt är vad som varierar och vad som inte varierar, 

vad som nämns och vad som inte nämns är för elevens lärande avgörande aspekter av 

undervisningen. 

 

2.2.2.2 Mönster av variation 

Ett lärandeobjekt kan bestå av fyra mönster av variation: kontrast, generalisering, separation och 

fusion (Wernberg, 2009). Med kontrast menas att, för att veta vad något är så måste man även 

veta vad det inte är. För att förstå t.ex. den geometriska formen triangel, så måste man uppleva 

eller få reda på olika typer av trianglar för att särskilja dess egenskaper. Detta kallas för att 

generalisera. Med separation innebär att två aspekter inte ska varieras samtidigt av ett 

lärandeobjekt. Med fusion menas att om det finns flera kritiska aspekter i en lärandesituation 

måste dessa upptäckas samtidigt av eleverna (Wernberg, 2009).  

 

2.2.2.3 Lärandeobjekt 

Ett lärande objekt är alltid en förmåga (att kunna göra något) och består av två olika delar, det 

direkta och det indirekta lärandeobjektet. 

Det direkta lärandeobjektet behandlar lärandets innehåll medan det indirekta lärandeobjektet 

handlar om hur man ska gå tillväga för att utveckla den förmåga eller färdighet som den lärande 

strävar efter att nå (Wernberg, 2009).  

 

2.2.2.4 Kritiska aspekter 

I det inledande arbetet med en learning study så är det avgörande för framtida resultat att 

kartlägga vilka förkunskaper eleverna har av lärandeobjektet. Genom att kartlägga elevernas 

förmågor samt att ringa in de kritiska aspekterna blir lärarna medvetna om elevernas 

förkunskaper (Holmqvist, 2006).  

 

Med kritiska aspekter menas de aspekter i ett lärandeobjekt som den lärande behöver urskilja för 

att motta en förståelse av lärandeobjektet. För att eleven ska kunna förstå innebörden av 

lärandeobjektet måste de kritiska objekten urskiljas samtidigt. Läraren möjliggör detta genom 

att använda sig av variation då hon presenterar lärandeobjektet (Holmqvist, 2006). 

3. Metod och genomförande  

3.1 Urval av deltagare 

 

Två lärare från två olika skolor och kommuner har medverkat i denna undersökning för att delge 

sina kunskaper och erfarenheter kring arbetet med learning study. Båda lärarna arbetar med 

ämnet matematik i år 4. Skolorna är slumpmässigt utvalda, men en geografisk närhet har varit 
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en bidragande orsak kring varför just dessa skolor valts ut. Skolor som arbetat med learning 

study längre än en termin söktes, då lärarna i större utsträckning bör ha reflekterat kring sitt eget 

lärande samt sett utveckling hos eleverna än om man precis börjat med en learning study cykel. 

 

För att ta del av Ference Martons erfarenheter och kunskaper mailade jag honom och förklarade 

syftet med denna undersökning vilket resulterade i att jag åkte till Göteborg för att träffa honom 

på hans kontor.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

I undersökningen består den huvudsakliga datainsamling av kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer som genomförts både med lärarna och med Marton. Det innebär att enkla frågor 

använts som redan innan var förbestämda, men att följdfrågorna anpassades utefter de 

intervjuades svar (Johansson & Svedner, 2010).  

Kvalitativa intervjuer innebär raka och enkla frågor där man kan få innehållsrika svar, vilket 

innebär att det inte finns några bestämda svarsalternativ (Trost, 2005). 

 

Alla intervjuer bandades för att fokus skulle vara på den som intervjuades. De intervjuade var 

informerade om att samtalet skulle bandas samt att alla gett sitt samtycke till detta utifrån ett 

brev som innan mailats till alla involverade (se bilaga 1). Intervjuerna har i efterhand 

transkriberats och analyserats.  

 

3.3 Genomförande  

 

Inför varje intervju hade de lärarna fått ett mail med ett samtyckesintyg där syftet med arbete 

beskrevs. Lärarna fick även innan ta del av intervjufrågorna, som skickades i mailet så att de 

redan innan kunde förbereda sig (se bilaga 2).  

 

Intervjuerna skedde på lärarnas och Martons arbetsplatser och vi satt i rum som de redan innan 

ordnat.  

För att få en bra start på intervjun så inleddes den med att syftet återigen berättades samt att jag 

berättade lite om studien och intresset för denna. De intervjuade påmindes även att samtalen 

skulle bandas samt att jag har tystnadsplikt.   

 

Trost (2005) betonar vikten av de första frågornas avgörande för den fortsatta intervjun. Utifrån 

detta så bads de intervjuade att berätta lite om sig själva och kring sin lärarbakgrund innan 

intervjun fortsatte. 

Längden för lärarintervjuerna var 60 minuter respektive 90 minuter samt intervjun med Marton 

varade i cirka 1 timme och 45 minuter.  
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3.4 Etiska riktlinjer 

 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra huvudkrav som alla finns berörda i mitt arbete. I första 

samtalet med de intervjuade informerades de kring studiens syfte samt att allainvolverade 

mailades ett samtycke. I informationen kring samtycket fanns även information om att intervjun 

skulle bandas. Jag informerade de intervjuade att jag har tystnadsplikt, vilket innebär att 

lärarens-, skolans- eller kommunens namn inte kommer att nämnas i arbetet. De intervjuade 

blev informerade om att informationen som ges i denna studie endast kommer att användas i 

denna undersökning samt att de berörda kan ta del av arbetet genom att de får ett exemplar då 

den är färdig.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Trost (2005) skriver att i de kvalitativa intervjuerna ska självklart all datainsamling ske så att all 

data blir trovärdig, adekvat och relevant. 

Jag har själv utfört alla kontakter med de intervjuade samt själv genomfört transkriberingen. Jag 

har försökt vara objektiv i mina analyser då jag lyssnat samt bearbetat texten från intervjuerna, 

dock kan resultatet eventuellt tolkas annorlunda av andra läsare.    

Då studien endast består av två intervjuade lärare så finns det inget grundläggande för att 

resultaten påvisar hur det fungerar i andra skolor.  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet kring intervjuerna att redogöras. Intervjuerna mellan Marton 

och lärarna särskiljs för att sedan analyseras i slutet av detta kapitel tillsammans med litteratur. 

Intervjuerna redogörs i en sammanfattande form samt att talspråket ändrats till skriftspråk så att 

skriften anpassas till detta arbete. 

 

4.1 Intervju med Ference Marton 

 

4.1.1 Bakgrunden till learning study 

 

Marton talar om att han alltid varit intresserad av lärande och inlärning och har studerat detta 

inom en högre utbildning, det vill säga på universitetsnivå. Det som kom att avgöra hans 

framtida forskning var att år 1998 fick han en inbjudan till att delta som gästprofessor i Hong 

Kong och han fick ta hand om ett projekt som handlade om vad som är ”good practice”, det vill 

säga vad som utvecklar undervisning.  
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Medan Marton var i Hong Kong så inbjöd utbildningsdepartementet till ett forskningstema som 

hette ”Catering for individual differentes”, hur man tar hand om det problemet att eleverna är 

olika. I sin ansökan kom Ference att tänka på den japanska modellen Lesson study som sedan 

blev utgångspunkt i ansökan. 

Det Marton och hans kollegor saknade i den japanska lesson study var att det inte fanns någon 

teori, utan det byggde helt på lärarnas gemensamma erfarenheter. Så de introducerade en teori 

(variationsteorin) och de ville även se learning study som en forskningsansats. De ville ta reda 

på hur eleverna lär sig?  

För att kunna ta reda på elevens kunskaper introducerade då ett förtest och ett eftertest.  

 

Marton kom tillbaka till Sverige år 2001 då han tillsammans med Mona Holmqvist och Ulla 

Runesson sökte pengar på vetenskapsrådet till forskarprojektet som kom att heta ”lärandets 

pedagogik” och som blev ett samarbete mellan lärare från Kristianstad och Göteborg. 

 

Marton tror att learning study fick stort gensvar i Sverige genom att det fanns  

ett nätverk som byggde på en forskningsmässig gemensamhet, variationsteorin och 

fenomenografi, samt att det var ett välskött projekt genom att rapporter var färdigskrivna och 

det fanns heller inga ekonomiska oegentligheter. Han tror även att informationen kring learning 

study spreds kring de som deltog i projektet, vilket gjorde att det spred sig vidare i landet. 

 

4.1.2 Lärarens kompetensutveckling genom learning study 

 

På frågan angående lärarens utveckling genom att använda sig av learning study i sin 

undervisning svarar Marton att det finns några steg för läraren. Han berättar att det första är att 

inrikta sig på lärarobjektet, att inrikta sig på innehållet och innehållets behandling och lärandets 

mål. Sedan väljer man att organisera vad som passar för eleven. Nästa steg är variationsteorin. 

Marton talar om att han ser learning study arrangemanget i sig som naturligt för lärare, däremot 

är variationsteorin inte alltid naturlig för lärare. 

 

I intervjun berättar Marton att han under lång tid tycker att det forskats för lite kring det han 

anser centralt inom pedagogisk forskning, det vill säga relationen mellan lärande och 

undervisning. I och med att lärarna som deltar i en learning study engageras i forskning så 

kompetensutvecklas de lärare som deltar i dessa studier. Lärarna arbetar även tillsammans i 

arbetslag vilket också är kompetensutvecklande, att få diskutera tillsammans hur man ser på 

undervisningen och genom att skapa lektioner tillsammans med lärandeobjekt. 

 

Den respons Marton fått från lärare som arbetat med learning study i sin undervisning är att de 

ändrat sitt synsätt kring lärandet och sin egen roll i undervisningen.  Lärare säger sig ha blivit 

mer medvetna kring att påvisa skillnader i sin undervisning. 

 

I frågan kring att alltid ha en handledare för att det ska vara en learning study svarar Marton att 

det inte finns några klara skarpa gränser att man ska ha handledare i två månader eller i två år. 

Tanken är att lärarna på sikt ska utföra en learning study själva utan handledare. Marton berättar 
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att hans dröm är att lärarna ingår i nätverk och att de läser publikationer och åker på konferenser 

så att de själva får fortsatt kompetensutveckling. 

 

4.1.3 Learning study i framtiden 

 

Marton berättar att han upplever Sverige som ett lätt land att introducera saker i, vilket han alltid 

upplevt under hela sin forskargärning, det vill säga att det finns en stor beredskap för nyheter. 

Att det är ett öppet system och förändringsbenäget kan vara både på gott och ont.  

Marton berättar att han upplever det svenska samhället väldigt trendkänsligt, vilket kan vara 

negativt då det är lätt att hänga på olika trender.  

Marton säger: 

 

– Jag kan inte påstå att vi anpassat oss till trenderna men trenderna råkade vara på vår 

sida. Också när det gäller din fråga, hur jag tror på framtiden, då ser jag det med 

utgångspunkt på min egen verksamhet utifrån min egen forskning och då för en gångs 

skull tycker jag att vi ligger rätt i tiden. 

Marton berättar att under hösten 2011 har man sökt lärare till en forskningsutbildning kring 

learning study som väckt stort intresse runt om i landet. Denna utbildning kommer att pågå i två 

år och de lärare som utbildas kommer under denna tid förena teori med praktik. Detta sätt att 

fortbilda lärare önskar Marton se mer av i den framtida lärarutbildningen.  

 

– Nästa projekt, inte för mig men för andra, det skulle vara och arbeta med 

lärarutbildningen. Och bygga upp den så att den är mer integrerad åt samma håll, där 

man har en riktning och som sagt förenar teori och praktik.   

Marton tror att matematiksatsning som gjorts i Sverige ökat lärares och skolhuvudmäns intresse 

för learning study. 

 

– Jag tror att, om vi lyckas förmedla den här teorin, så är min förhoppning är att folk 

kan pröva ut den och så ser de att den fungerar. Så det blir så kraftfullt att det blir ett 

väsentligt redskap för lärarnas samarbete. Sen tror jag att lärarna kommer att få en 

mer central roll inom pedagogisk forskning och genom att de får det så kommer dom 

att bli en mycket mer kompetent och stark professionell organisation. Jag ser väldigt 

ljust på framtiden och tror att vi kommer att spridas och hos svenska elever kommer 

det visa sig bli bättre i nationella jämförelser. Vi ska se att bra undervisning kan 

bedrivas av kommunala skolor och som friskolor, att invandrarelever kan bli lika bra 

som andra och att man beaktar deras problem och vad dom förstår, så jag tror att 

Sverige kommer bli en stor pedagogisk stormakt. 
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4.2 Intervju med lärarna 

 

De båda lärare som intervjuats hade gemensamt i sin bakgrund att de båda tidigare arbetat som 

fritidspedagog eller barnskötare men ville vidareutbilda sig då de fann läraryrket intressant. Nu 

har de båda arbetat som lärare i närmare tio år och båda skolorna har infört learning study som 

ett komplement till att utveckla lärarna samt att ge dem verktyg till att utveckla sin 

undervisning. Den ena läraren arbetar med learning study i sin undervisning idag medan den 

andra arbetade med learning study i våras, men att projektet fortsätter på den skolan. 

 

Lärarna berättade att i ena skolan var det förvaltningen som erbjöd skolan att delta i ett projekt 

och i den andra skolan var det den biträdande rektorn som sökte projektpengar från skolverket 

till skolan. 

Båda skolorna har idag utbildade handledare från Stockholms universitet som stödjer lärarna i 

deras arbete med learning study. 

 

4.2.1 Lärarnas fortbildning i arbetet med learning study 

 

Båda lärarna hade innan projektet fått utbildning kring vad learning study innebar. Den ena 

läraren fick gå en två-dagars utbildning medan den andra läraren fick gå en föreläsning samt 

medverka vid ett informationsmöte kring learning study. I båda fallen var det endast dessa lärare 

från skolorna som fick utbildning kring projektet.  

Båda lärarna berättar att de fick handledare som kom till deras skolor varje vecka. Den ena 

skolan hade en handledare från universitetet och den andra skolan hade en handledare som själv 

arbetat med learning study och som under deras projekt själv hade handledare som stöttade i 

hennes arbete med att handleda lärarna. Den ena skolan berättar att de efter det första projektet 

fortsatt att arbeta med learning study själva under en termin, det vill säga utan handledare. 

 

 – Vi tyckte det var så bra med learning study, så vi fortsatte en termin själva utan 

handledare.  

Därefter har skolan fortsatt med learning study då man fått projektpengar från 

matematiksatsningen, så nu har man en handledare från universitetet som kommer till skolan. 

 

4.2.2 Hur arbetar lärarna med learning study 

 

Då det gäller det dagliga arbetet med learning study så har båda skolorna avsatt tid, en dag i 

veckan, då lärarna arbetar med learning study. Man sitter tillsammans i sina lärargrupper och 

planerar förtest, analyserar, planerar lektion och analyserar hur lektionen gick för att planera 

nästa lektion och så vidare. Slutligen skrivs en sammanfattning kring hur projektet gått. På ena 

skolan har man även infört ytterligare ett eftertest som utförs fyra till sex veckor efter man 

arbetat med ett visst område, för att se om elevernas kunskaper är befästa. 

Båda lärarna i studien anser att tiden är väldigt viktig för att det ska bli ett bra utfört arbete. 
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I båda skolorna har man haft vikarier den tid då de haft learning study. Lärarna anser att det är 

bra att denna tid ligger på förmiddagarna, för att man är ”piggare” då.  

I båda skolorna har man arbetat i arbetslag som deltagit i alla diskussioner. De har även 

tillsammans utfört lektionerna, det vill säga att en lärare leder lektionen medan de andra filmar 

och observerar. 

På båda skolorna drivs idag två parallella studiegrupper (bestående av cirka fem lärare i varje 

grupp) där man arbetar med learning study inom matematik. 

 

4.2.3 Lärarens kompetensutveckling genom learning study 

 

Båda lärarna berättar att genom att ha arbetat med learning study så har detta förändrat deras syn 

på lärandet. De ha båda blivit mer uppmärksammade på att påvisa skillnader i sin undervisning 

även i de andra ämnena som de undervisar i.  

Den ena läraren förklarar att hon numera inte planerar in så mycket under en lektion utan hon 

begränsar sig och tänker på vad det är eleverna ska lära sig under just en lektion.  

Den andra läraren har också reflekterat på sin roll som lärare och hur hon numera lär ut i de 

olika ämnena som hon har. Båda lärarna berättar också att efter att de deltagit i learning studyn 

så har de börjat analysera mer vad det är eleverna kan/inte kan. Båda har under lektionerna 

använt variationsteorin genom att påvisa skillnader kring vad som är rätt och fel. De berättar att 

då eleven ger ett felaktigt svar så tar man fasta på detta och försöker ta reda på varför eleven 

inte kunde svaret och hur eleven tänkte istället för att vara för snabb och hjälpa till. 

 

Båda lärarna ser stora vinningar genom att arbeta tillsammans i lärarlag då man tillsammans 

planerar upp lektioner samt för- och eftertest. Båda förklarar att man saknat detta att 

tillsammans få diskutera med kolleger och att man har tid för det. Båda nämner att lärarna 

”grottar ned sig” i lärandeobjektet och att finna de kritiska aspekterna för att nå lärandemålet. 

Den ena läraren berättar att enda gången man annars träffar sina matematikkollegor är då det är 

ämneskonferenser och då är det så mycket som ska diskuteras, medan nu är det undervisningen 

som är i fokus, vilket hon tycker är bra.  

 

4.2.4 Vilka fördelar har lärarna mött då de arbetat med learning 

study? 

 

Båda lärarna kommenterar att learning study fokuserar på undervisningen, vilket de båda saknat. 

De säger att genom learning study får de arbeta med det de är utbildade för, det vill säga att 

undervisa.  De uttrycker båda att det är så här man vill arbeta med fokus på undervisningen och 

att få analysera det eleverna gör och kan för att kunna planera följande lektioner. 

En fördel som båda lärarna ser är vikten av att fokusera på en sak i sin undervisning och hur 

man arbetar för att eleverna ska få kunskap kring detta, att man tillsammans sitter i lärarlaget 

och diskuterar fram och tillbaka.  Den ena läraren berättar att genom detta projekt har lärarna 

diskuterat olika begrepp och dess innebörd, vilket har resulterat till att lärarna numera är på god 

väg att använda ett gemensamt språk inom matematik.  
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Båda lärarna ser stora fördelar med att arbeta tillsammans med kollegor. I ena skolan har detta 

resulterat till att ämnesgruppen inom ämnet matematik blivit väldigt stark. Lärarna känner tillit 

till varandra och man utför numera positiva diskussioner kring den fortsatta undervisningen. 

Det som båda ser som positivt är att man framställer både för- och eftertester för att ta reda på 

elevernas kunskaper, att man fokuserar på de kritiska aspekterna för att nå lärandeobjektet. 

 

Båda ser också stora fördelar med att ha en handledare som kommer till skolan. På den ena 

skolan är det handledaren som dokumenterar allt vilket man ser som positivt, då behöver lärarna 

inte tänka på att föra protokoll utan kan fokusera på det som ska diskuteras istället. Att ha en 

handledare utifrån tycker de båda är bra då den personen vägleder lärarna i sitt arbete. 

 

4.2.5 Vilka nackdelar har lärarna mött då de arbetat med learning 

study? 

 

En nackdel som lärarna påvisar är tiden. Den ena läraren berättar att hon tycker projektet i sig är 

väldigt bra, men att det är så mycket annat som pågår i hennes skola. Detta resulterar till att 

lärarna inte känner sig motiverade till att arbeta med ”ytterligare” ett projekt som hon beskriver 

det. 

Under intervjuerna så påtalades det ofta hur viktigt det är att skolledningen har intresse för 

projektet. På ena skolan är ledningen positiv till detta projekt och man satsar både tid och 

pengar på detta, medan på den andra skolan är ledningen inte alls insatt i arbetet. Det som den 

ena läraren upplevt som negativt var att på hennes skola blev vissa lärare utsedda att arbeta med 

learning study, lärarna valde inte själva att delta. På den andra skolan var det tvärtom, lärarna 

anmälde sig frivilligt till att delta i ett projekt. 

 

4.2.6 Hur ser lärarna på learning study i framtiden? 

 

Under intervjuerna påtalades det ofta kring skolledningens intresse för projektet. På ena skolan 

är ledningen positiv till detta projekt och man satsar både tid och pengar på detta, medan på den 

andra skolan är ledningen inte alls insatt i arbetet.  Detta har resulterat till att på den ena skolan 

har man ansökt om att få arbeta med learning study i två år framåt och fått detta beviljat, medan 

på den andra skolan kommer man att fortsätta denna termin, sen vet inte läraren vad som 

kommer att hända i framtiden.  

Läraren som arbetar på skolan där man satsar på learning study, tror att om man fortsätter som 

man gör idag så finns det även möjligheter att man inför learning study i fler ämnen, då intresset 

smittar av sig till de övriga lärarna på skolan.   

Denna skola kommer även att bilda en ”learning study bank” där alla rapporter samlas, så att 

andra lärare kan ta del av hur man arbetat i ett område inom matematik. Lärarna anser att tiden 

de får till learning study är ”helig”, vilket innebär att alla är engagerade och ser alltid till att 

närvara vid dessa tillfällen. Detta har resulterat till att skolans ämnesgrupp i matematik är en 

stark, engagerad och trygg grupp. 
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Den intervjuade läraren som arbetar på denna skola ser inte tiden som ett hinder då man har 

utökat timplanen i matematik samt att man har gjort en grundlig schemaplanering för de dagar 

då man arbetar med learning study. 

På skolan där ledningen inte är insatta i projektet finner läraren det svårt att motivera de övriga 

lärarna till att fortsätta detta arbete då många anser att det endast är ytterligare ett projekt som de 

ska arbeta med. Det fanns från början en långsiktig plan för arbetet men efter många olika 

omständigheter så berättar läraren att hon tror att projekt kommer att ”rinna ut i sanden”. 

 

Båda lärarna i intervjuerna är dock positiva till learning study då detta gjort att man ändrat 

synsätt på sin undervisning samt att fokuseringen har ändrats till elevernas kunskaper och inte 

bara på hur man ska arbeta för att nå målen. 

 

4.3 Analys av intervjuerna 

 

Syftet med studien har varit att undersöka om learning study utvecklar lärarens sätt att 

undervisa. För att ta reda på detta var frågeställningarna:  

 Varför använder lärare modellen learning study i sin undervisning? 

 Hur påverkar learning study lärarens sätt att undervisa? 

I detta kapitel sammanställs intervjuerna utifrån frågeställningarna samt vilken litteratur som har 

skrivits kring detta. 

 

4.3.1 Vilka förutsättningar anser studiens lärare krävs för en lyckad 

learning study? 

 

Gustavsson (2008) hänvisar till Hargreaves som menar att det är lärarna som är nyckeln till 

förändringar på skolan. Om förändringar i skolan ska lyckas måste lärarna involveras i de 

förändringar som sker. Lärarna som intervjuats berättar att de vill fortsätta arbeta med learning 

study i sin undervisning men påpekar hur olika förutsättningar påverkar deras framtid, det vill 

säga hur engagerad ledningen är för att vilja fortsätta projektet och tid som avsätts för att kunna 

arbeta med detta. Dock tror inte den ena läraren att skolan hon arbetar på kommer att fortsätta 

med learning study eftersom ledningen inte har intresse för projektet. Gustavsson (2008) skriver 

att det är betydelsefullt att deltagandet ska kännas meningsfullt. Det kan då bli svårt för läraren 

som vill arbeta med learning study men som inte känner stöd hos ledningen i det fortsatta 

arbetet. Det skulle då kunna resultera till att projektet inte blir meningsfullt. 

Det framkommer flera gånger under intervjuerna, främst på den ena skolan, att man ser tiden 

som ett stort hinder. Den skola som har en engagerad ledning har redan i sitt schema tid för 

learning study, vilket underlättar för lärarna som deltar i projektet.  

Resultatet med att ha en engagerad ledning och att frivilligt delta i projektet är att man istället 

för att se hinder ser möjligheter med learning study. 
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4.3.2 Hur har learning study påverkat lärarens sätt att undervisa i 

denna studie? 

 

Båda lärarna anser att learning study ändrat deras synsätt på sin undervisning genom att man 

numera använder variationsteorin i sin undervisning samt att man analyserar elevernas 

kunskaper mer än tidigare. Det vill säga att lärarna i sin undervisning numera är mer fokuserade 

på vad som är lärandeobjektet för att sedan fokusera på hur man ska arbeta för att nå 

lärandeobjektet. Lärarna berättar att de under lektionerna är mer fokuserade på att lära ut en sak 

i taget än tidigare då man hade flera olika moment som skulle ingå i undervisningen. Wernberg 

(2009) påtalar i sin avhandling vilka möjligheter eleverna har att lära sig genom de mönster av 

variation som skapas under en lektion.  

Den kompetens lärarna fått genom att arbeta med learning study har påverkat deras sätt att 

undervisa i alla ämnen. Det lärarna säger stämmer även överens med Martons uppgifter han fått 

från lärare ute i landet som arbetar med learning study. Det många lärare gemensamt säger är att 

learning study ändrar lärarens medvetenhet i att påvisa skillnader i sin undervisning. 

 

4.3.3 Lärarnas kompetensutveckling genom learning study. 

 

Båda lärarna betonar vikten av att få arbeta kollegialt och vinningen med denna 

kompetensutveckling som man naturligt får genom att tillsammans få diskutera och framställa 

lektioner samt att analysera dessa. Det är genom diskussioner lärarna tillsammans formar ett 

lärandeobjekt samt tar tillvara på de kritiska aspekter som uppstår och utarbetar lektioner utefter 

dessa.  

I och med att learning study är en forskningsansats så införde Marton handledning till de lärare 

som arbetar med ett projekt i learning study. Lärarna som intervjuats anser att handledningen 

har väglett dem i sin undervisning samt gjort lärarna mer medvetna kring variationsteorins 

betydelse för undervisningen och elevernas lärande. Skolverket (2010a) skriver att i arbetet med 

att främja och förbättra handlar lärararbetet om att skapa en lärandemiljö som ger eleverna lust 

att lära. Genom att lärarna tar tillvara på de kritiska aspekter som uppstår i undervisningen och 

påvisar dess skillnader så utvecklas elevernas lärande kring att se och förstå vad som är rätt och 

fel. 

Lärarna berättar att de i fortsättningen vill arbeta på detta sätt och önskar även att man kan 

införa learning study i andra ämnen.  

 

Lärarna som intervjuats nämner att genom att få arbeta med learning study så får de äntligen 

göra det de vill, nämligen att undervisa. Därför vill man även i fortsättningen arbeta med 

learning study i sin undervisning. 
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5. Diskussion  

Learning study är en relativt ny modell som introducerades i början på 2000-talet av Marton. Då 

jag inte viste så mycket om denna modell innan min undersökning så bestämde jag mig för att ta 

reda på varför lärare idag väljer att arbeta efter denna modell och hur lärare själva utvecklas.  

 

Carlgren och Marton (2007) skriver att samhället genomgår en stor förändring och framförallt 

inom skolans värld. De skriver att förändringstakten ökar hela tiden och i denna utveckling bör 

den centrala frågan om vad det är för förmågor och förhållningssätt eleverna behöver utveckla 

vara i fokus. De skriver även att det pedagogiska tänkandet har dominerats av hur-frågor och att 

frågan kring vad eleven ska lära har mer eller mindre tagits för given. 

Wernberg (2009) skriver i sin avhandling att lärarna som arbetat med learning study utvecklat 

sin förståelse för lärande och undervisning genom att de fördjupat sin förståelse kring det 

aktuella lärandeobjektet. Hon skriver även att lärarna troligtvis kunnat utveckla sin undervisning 

samt elevens lärande utan hjälp av variationsteorin. Men att ha deltagit i en learning study där 

man kunnat diskutera kring ett specifikt lärandeobjekt har hjälpt lärarna. Genom mina intervjuer 

så har lärare talat om att deras synsätt efter att ha arbetat med learning study resulterat till att 

fokus numera är på vad-frågorna i de ämnen som lärarna undervisar i. Den utveckling lärarna 

ser hos sig själva efter att ha arbetat med learning study är att de numera har fokus på vad det är 

eleven ska kunna och arbetar då mer med variation och skillnader under lektionen samt att man 

minskat antalet objekt som skall diskuterats under en lektion. 

 

Det diskuteras att klyftan mellan praktik och teori är stor, men då learning study är en modell 

för forskning och utvecklingsarbete så förenar läraren forskning till sitt dagliga arbete och detta 

sker genom att man har en handledare som stöttar lärarna i detta arbete. I mina intervjuer har jag 

upplevt denna handledning som positiv då lärarna får hjälp av en person som kommer utifrån. 

Då skolverket satsar på bland annat learning study i sin matematiksatsning så har det redan 

resulterat till att fler skolor ute i landet vill arbeta med denna modell. Genom att arbeta med 

learning study så är det ett sätt att minska klyftan mellan teori och praktik och att lärarna får den 

kompetensutveckling som krävs (Skolverket, 2011b). Marton säger i intervjun att han på sikt ser 

att lärarna själva kan arbeta med learning study utan handledning. Frågan är då om lärarna 

fortsätter att diskutera utifrån forskning och tar del av teorier eller kan det då tendera till att 

lärarna utgår endast från sina erfarenheter?  

Marton nämner att han tycker att Sverige är trendkänsligt så frågan är om learning study är en 

trend som är menad att stanna eller kommer det att etableras som en modell som skolor kommer 

att fortsätta arbeta med?  

Det finns redan nu utbildningar på olika universitet i Sverige kring learning study samt under 

våren 2012 kommer en forskningsutbildning på två år att startas. Så som det ser ut just nu så 

kommer learning study att fortsätta etableras i våra skolor, då lärare numera utbildas i detta. 

 

Det som påvisats vara viktigt i intervjuerna jag gjort är skolledningens engagemang om 

deltagandet sker frivilligt eller om det är ett projekt ledningen bestämt att lärarna ska utföra. Jag 

tror att om det är frivilligt och ledningen visar att man stödjer detta projekt så blir lärarna mer 

engagerade och deltagandet blir mer positivt. I de intervjuer jag gjort kan jag se en stor skillnad 
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i betydelsen kring vilken stöttning läraren får av ledningen till vilken syn hon får till sitt eget 

arbete. Då jag tror att ledningens stöttning och engagemang leder till att skolan får en positiv 

lärargrupp som ser möjligheter och inte hinder, leder till att undervisningen blir mer kvalitativ 

och att undervisningen sker med en positiv anda.  

 

Precis som Carlgren och Marton (2007) skriver så tror jag att om lärare ändrar fokus till vad- 

frågor och tar reda på vad som är nödvändigt att veta i det man undervisar om så kan lektionerna 

bli mer professionella. Genom att först och främst veta vad lektionen ska fokusera på kan man 

därefter ta reda på hur eleven kan nå lärandeobjektet. 

Carlgren och Marton (2007) skriver att lärarna har nyckeln till hur eleverna rustas för framtiden.  

Marton skriver i boken Lärande i skolan av Holmqvist (2006): 

 

”Att skapa möjligheter för lärare att tillsammans och kontinuerligt lära från varandra, 

lära från eleverna och lära från sin egen undersökande verksamhet är en av nycklarna 

till en bättre skola och därigenom till ett bättre Sverige (s. 8)”. 

Genom att skriva detta arbete så är det mitt första steg till att försöka skapa en av dessa 

nycklar för att kunna bidra till en bättre skola. 
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Bilaga 1 

 

Informerat Samtycke till lärare som intervjuas 
 

Hej. 

Jag heter Rebecca Hallin och jag skriver mitt examensarbete där jag undersöker lärarens 

lärande (kompetensutveckling) efter att ha arbetat med learning study i matematik. Det 

pågår forskning kring lärarens undervisningssätt och vad läraren fokuserar på i sin 

undervisning. I mitt arbete undersöker jag hur lärare som arbetat/arbetar med learning 

study i matematik utvecklats i sin syn på elevernas lärande samt sitt eget lärande.  

För att få material till min undersökning behöver jag spela in samtalen jag har med olika 

lärare, vilket innebär att jag kommer att göra en ljudinspelning under intervjun. 

Resultatet av undersökningen kommer att användas i mitt examensarbete. 

De intervjuade personerna kommer hållas anonyma. Det vill säga att inga namn 

kommer att nämnas, varken lärarens eller skolans namn. Ljudinspelningen kommer att 

förvaras oåtkomlig för obehöriga. Dock ska ljudinspelningarna vara tillgängliga för 

forskare enligt god forskningssed, detta för att kunna kontrollera resultaten av min 

undersökning. 

 

Min fråga är om Ni som intervjuas samtycker till att jag ljudinspelar vårt samtal. Om Ni 

har några frågor eller vill komma i kontakt med mig så går det bra att ringa (tel. XXX) 

eller maila mig (XXX). 

 

 

  Ringa in! 

Jag samtycker till att ljudinspelning används som det är beskrivet ovan: Ja 

      Nej 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Underskrift)  

mailto:rebecca.hallin@huddinge.se
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor till lärare som arbetar/arbetat med 
learning study (LS). 
 
Bakgrundsfrågor: 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 Hur kommer det sig att ni på er skola arbetat med LS? Var det i uppdrag från 

ledningen eller från lärarna? 

 

Hade du någon kunskap kring LS innan du påbörjade arbetet med detta? 

 

Har du fått någon utbildning kring LS, om ja vad? 

 

Hur länge (tidsperiod) har du arbetat med LS och inom vilket/vilka ämnen? 

 

Hur kom det sig att ni valde att arbeta inom just dessa ämnen? 

 

Ser du några fördelar med LS? Vilka? 

 

Ser du några nackdelar med LS? Vilka? 

 

Kan du tänka dig fortsätta arbeta med LS? 

 

Arbetade du/ditt lärarlag med alla 11 stegen? Om inte, vilka och varför just dessa? 

 

Hade ni handledning under LS studien? 

 

Hur arbetar du nu? Har du fortsatt med LS? Motivera varför. 

 

Har LS påverkat din syn på lärande? 

 

Har LS påverkat ditt sätt att undervisa? 

 

Har LS påverkat elevernas resultat i ämnet? 
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