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Abstract  

This study focuses on teachers´ experiences of participating in collaborative professional 

development. Learning study is a systematic model where teachers collaborate around specific 

content areas (an object of learning) trying to find out what the students need to discern, and 

how that can be taught, using variation theory as a framework for lesson design and analysis.  

The aim of the study is to find out what the perceived consequences are for teachers and their 

teaching when participating in a learning study. It also examines how the teachers perceive the 

collaborative work in a learning study. The study draws on data collected through qualitative 

semi-structured interviews with ten teachers with experience of participating in learning studies. 

The interviews were coded and categorized using a qualitative content analysis approach.  

The results indicate that the collaborative work in a learning study is perceived as both 

collaborative and collective learning. Learning study is also seen as a systematic model which 

enables collective and individual reflection on teaching.  Furthermore, the consequences of 

participation in learning study are perceived in terms of instructional changes, where teachers 

take greater use of students understanding as they plan and implement teaching and focus on the 

content. Variation theory emerges as an important tool in this change. The theory also seems to 

contribute to reflection and knowledge about teaching and students learning.   
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Läraren och lärarkompetens har allt mer kommit att uppmärksammas som en avgörande faktor för 

elevers lärande (Hattie, 2012; Skolinspektionen, 2010) och med anledning av de låga svenska 

skolresultat som iakttagits i internationella kunskapsmätningar det senaste decenniet (Skolverket, 

2011) har frågan om lärares lärande och kompetensutveckling än mer kommit att hamna i fokus.   

Traditionellt har lärares kompetensutveckling mestadels skett på individuell basis genom att ”gå på 

kurs” (Hargreaves, 2000; Timperley, 2013; Darling-Hammond, 1998). Det vetenskapliga stödet för en 

sådan form av kompetensutveckling är dock svagt. Kunskapen tenderar att stanna hos den enskilda 

individen och får sällan någon större eller varaktig effekt på undervisningen (Skolverket, 2013; 

Timperley, 2013). Enligt OECD:s undersökning TALIS (Skolverket, 2014) är detta något som lärarna 

själva också upplever. Timperley (ibid) menar att kompetensutveckling traditionellt sett också ofta 

saknat fokus på elevers lärande. Trots att lärares kompetensutveckling, till exempel i form av att 

utvärdera och undersöka sin egen praktik, starkt lyftes fram som drivkraft för skolutveckling i och med 

skolans kommunalisering på 1990-talet (Alexandersson, 2007; Carlgren, 2010), kan 

fortbildningskulturen sägas ha varit trögföränderlig. Utvärdering av undervisning har istället skett utan 

lärarnas inflytande eller medverkan och har inte utgjort den självklara del av kompetensutvecklingen 

som den borde vara (Alexandersson, 2007).  

De senaste 10 åren har det växt fram starkt vetenskapligt stöd (Hattie, 2012; Timperley, Wilson, 

Barrar & Fung, 2007) för att kompetensutveckling i högre grad bör ske kollaborativt genom att lärare 

gemensamt utifrån en idé, ett problem eller teoretiska antaganden, tillsammans planerar och genomför 

undervisning. Därefter utvärderas den gemensamt i syfte att utveckla undervisningen för att 

åstadkomma bättre lärande hos eleverna. Scherp (2013) menar att skolor där lärare tillsammans lär sig 

om relationen mellan undervisning och elevers lärande erhåller bättre resultat än skolor där lärarna i 

högre grad ägnar sig åt individuell kompetensutveckling.  

Skollagen anger att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800). Vad detta innebär preciseras inte i lagen men det används som ett argument för att lärares 

kompetensutveckling bör ske i form av gemensamt och systematiskt utforskande av den egna 

praktiken (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016). För att beskriva olika former av gemensam och 

praktikbaserad kompetensutveckling började begreppet kollegialt lärande under början av 2010-talet 

användas av Skolverket. Begreppet skrivs fram som ”en nyckelfaktor för framgångsrik 

skolutveckling” (Skolverket, 2016b) och med stöd av bland annat Timperleys forskning (2007) 

framhävs att viktiga inslag i detta är klassrumsobservationer, reflektion och extern expertis 

(Skolverket, 2016b). Ett exempel på detta är den statligt initierade och storskaliga satsningen på 

lärares kompetensutveckling i matematik, Matematiklyftet, vars kollaborativa inslag syftar till att 

utveckla matematikundervisningen och samtidigt förändra fortbildningskulturen i skolorna 

(Skolverket, 2012b).  

Den diskurs som vuxit sig stark de senaste åren är med andra ord att lärares kompetensutveckling ska 

bidra till skolutveckling genom kollaborativt lärande och att lärare behöver utveckla sin profession och 

sin undervisning genom samarbete och reflekterande samtal med utgångspunkt i den egna praktiken 
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(Langelotz, 2014). I Skolverkets kunskapsöversikt Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet i praktiken (2013) uppmärksammas särskilt lesson och learning study som 

framgångsrika modeller för kollegialt lärande i bemärkelsen att de ”ger möjlighet för lärarna att själva 

utforska sin praktik och dra nytta av den kollektiva kunskap som finns bland dem” (ibid, s.34). 

Carlgren (2013), Runesson (2012) och Philpott och Oates (2016) argumenterar för att 

kompetensutveckling för lärare inte bör genomföras enbart i termer av att ”lärare ska lära sig något” 

(ett förutbestämt innehåll) utan i högre grad bör ta utgångspunkt i lärarnas egna frågor om 

undervisningspraktiken där det kollaborativa arbetet kan leda till att lärarna tillsammans utvecklar nya 

kunskaper. Det vill säga, att lärarna ses som producenter av kunskap och inte bara som konsumenter 

som ska implementera forskning. Learning study framhålls som en modell som kan tjäna detta syfte 

(Carlgren, 2013; Runesson, 2012; Eriksson, 2016.)  

Med ett okomplicerat sätt att betrakta relationen mellan kollaborativ kompetensutveckling och lärares 

lärande kan man påstå att kompetensutveckling leder till lärande hos lärare genom att använda 

argument från tidigare forskning som visat att kollaborativ kompetensutveckling är fördelaktigt för 

lärares lärande. Hämtat från min egen lärarerfarenhet har utvärderingar av 

kompetensutvecklingssatsningar oftast hamnat i generella konstateranden om att det varit ”givande” 

och ”lärorikt”. Lärare har således konstaterat att man lärt sig något men i lägre grad undersökt vad 

lärandet bestått i.  Mot bakgrund av ovanstående kan frågor behöva ställas om vad lärare lär sig och 

vilka kunskaper som utvecklas när de deltar i kollaborativ kompetensutveckling och vilka 

konsekvenser detta får för lärararbetet specifikt. För att söka svar på sådana frågor kan lärares egna 

uppfattningar om kompetensutvecklingen vara en utgångspunkt. 

Mitt personliga intresse för att genomföra en studie om lärares kollaborativa kompetensutveckling 

härrör min egen erfarenhet av att delta i och handleda learning studies som en form av 

kompetensutveckling. Därutöver består min egen erfarenhet även av att ha använt learning study som 

forskningsmodell (Fred & Stjernlöf, 2014; Eriksson, 2016). I takt med att min egen erfarenhet av 

learning study växt, har också frågor väckts om vad lärande kan bestå i ur andras perspektiv vilket 

kommer att utgöra fokus i föreliggande studie.   

Kunskapsområde  

Lärares kompetensutveckling  

I skollagen (SFS 2010:800) anges att huvudmannen för en skolenhet ska ansvara för att lärare ges 

möjligheter till kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen regleras i lärares arbetstidsavtal där 

kompetensutveckling betecknas som ”insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa 

förutsättningar för att utveckla elevers lärande” (HÖK 12, Bilaga M § 13). Rektor är enligt 

grundskolans läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2016a) ansvarig för att ”personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter” (s. 19).  

Kompetensutveckling och fortbildning är två olika begrepp som återkommer i litteraturen om lärares 

lärande (Madsén, 1994). Kompetensutveckling kan ses som ett bredare begrepp än fortbildning och 

som avser olika typer av insatser som syftar till att öka kompetensen om undervisning och lärande hos 

lärare. I läroplanspropositionens (Prop. 1992/93:250) avsnitt om lärares professionalitet och 

kompetensutveckling betonades kompetensutveckling som begrepp framför fortbildning. Fortbildning 

som begrepp syftar oftast på kortare insatser, till exempel i form av kurser och föreläsningar, som 
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utgör en del i kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling benämns som en förutsättning för att 

skolverksamheten och undervisningen ska kunna utvecklas (Madsén, 1994).   

För mer än ett sekel sedan började svenska lärare ta eget ansvar för kompetensutveckling och 

fortbildning genom att ordna pedagogiska dagar. En pedagogisk högskola föreslogs ordna fortbildning 

och akademiska sommarkurser arrangerades för lärare. Från början av 1890-talet anslogs statliga 

medel för fortbildning, som ofta kompletterades med utbildningar där innehållet formulerades av 

lärare och aktiva lärarföreningar (Linell, 1994). Under mitten av 1900-talet tog staten över mer av 

kompetensutvecklingen. Fortbildningsinstitutioner knöts till lärarutbildningarna, ett antal studiedagar 

fastställdes och en intention med fortbildningen var att stärka kopplingen mellan forskning och skolan. 

Myndigheten Skolöverstyrelsen växte och enligt Carlgren (2010) förlorade lärarna kontrollen över 

yrkets kunskapsbildning. I början av 1980-talet fick kommunerna ta över ansvaret, med argumentet att 

öka delaktigheten och möjligheten att lokalt påverka fortbildningens utformning och innehåll, vilket 

antogs skulle främja utvecklingsarbetet. Skolöverstyrelsen formulerade ett antal områden för 

fortbildning, som särskilt betonade fortbildning som motor för lokalt utvecklingsarbete (Linell, 1994).  

I och med skolans kommunalisering på 1990-talet förlades ansvaret av lärares kompetensutveckling 

lokalt på skolor och rektorer och kompetensutvecklingen sågs som en viktig grund för skolutveckling.  

Ett medel för att styra en decentraliserad skola sades vara lärares fortbildning (Prop. 1989/90:41). 

Skolan och lärarna förutsattes i och med decentralisering och målstyrning bli drivande i skolans 

förändring och i utvecklingen av undervisningen, något som kräver kunskap om den egna 

verksamheten (Alexandersson, 2007). I samband med införandet av den målstyrda skolan var också 

reflektion och forskande lärare några av de begrepp som stod i fokus (Rönnerman, 2011). Enligt 

Alexandersson (1994) bör reflektion om undervisningen utgöra utgångspunkt för 

kompetensutvecklingen och särskilt framhävs behovet av att med hjälp av forskning och teorier om 

lärande problematisera och reflektera över undervisningen. Reflektionen föreslås med andra ord vara 

ett verktyg för att förstå relationen mellan teori och praktik. Drygt tjugo år senare kan vi se 

indikationer på att utvärdering av undervisning för det mesta har skett utan lärarnas inflytande 

(Alexandersson, 2007), något som inte rimmar med tanken att utvärdering av skolans verksamhet är en 

del i att utveckla lärarnas kompetens om sin egen praktik (ibid). Lärare har istället i hög grad 

betraktats som utförare av reformer och nya pedagogiska idéer som andra än de själva kommit med, 

vilket enligt både Carlgren (2010, 2011) och Alexandersson (1994) bidragit till en 

avprofessionalisering av läraryrket. Carlgren (2015) menar att den syn på lärare som rått historiskt 

inneburit att lärare inte gjorts ansvariga, och heller inte uppfattat sig själva som, ansvariga för 

elevernas kunskapsutveckling. Lärare ansågs fullgöra sin plikt så länge de bedrev undervisning, 

oavsett vad, eller om, eleverna lärde sig. I och med läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 ställs andra krav 

på lärare, där lärare förväntas utforma undervisning och aktiviteter som utvecklar olika ämnesspecifika 

förmågor hos eleverna, förmågor som sedan ska bedömas i förhållande till uttryckta kunskapskrav 

(Skolverket, 2016a). Carlgren (2015) menar att detta förändrade uppdrag ställer högre och annorlunda 

krav än tidigare på lärares professionella uppdrag. ”Läraren av idag måste veta mer om kunskapande 

praktiker såväl som om ämnesspecifika förmågor och olika ämnesspecifika sätt att kunna” (ibid, s. 

33).  Detta antas även medföra nya och andra krav på utformningen av lärares kompetensutveckling. 

Carlgren använder sig av begreppet lärares kunskapsarbete och avser med det att lärare bör vara de 

som driver fram nya kunskaper om hur förmågor och kunnanden utvecklas och om innebörder av 

dessa kunnanden (ibid).  

Carlgren (2011) identifierar vidare två olika sätt att se på och ta sig an skol- och 

undervisningsutveckling; förändring genom reformer och förändring genom ett praktiknära och 
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lärarägt utvecklingsarbete. Reformtraditionen har dominerat i Sverige och dess konsekvens har 

inneburit att lärare betraktats som konsumenter av forskning och nya pedagogiska idéer istället för att 

vara producenter av och delaktiga i utvecklingen av ny kunskap om undervisning och lärande (ibid). 

För att dra paralleller till de stora nationella skolutvecklingsprogram (till exempel Matematiklyftet och 

Läslyftet) som initieras genom regeringsuppdrag till Skolverket, kan dessa program delvis förstås som 

tillhörande reformtraditionen där lärarna förväntas ta till sig av skolutvecklingsprogrammens innehåll.  

Lärares kompetensutveckling och lärande kan ske såväl informellt som formellt. TLC, teacher learning 

communities, och PLC, professional learning communities, är begrepp som vanligen används 

internationellt vad gäller formella arrangemang för kompetensutveckling där yrkesverksamma 

tillsammans i grupp utvecklar och lär sig om sin egen yrkespraktik. Termen TLC avser specifikt 

lärares lärande, dock förekommer båda termerna i litteratur om lärares kollaborativa lärande. TLC 

anses av bland annat Langelotz (2014) ha sitt ursprung i Lave & Wengers (1991) begrepp legitimate 

peripheral participation och community of practice. Langelotz (2014) menar att termen TLC skiljer sig 

från begreppet communities of practice, som istället är ett bredare begrepp och som till exempel inte 

behöver vara avsiktligt organiserade grupper för lärande. TLC har istället precisa syften och fokuserar 

till exempel särskilda undervisningsstrategier eller metoder (ibid). Philpott och Oates (2016) refererar 

till Dufours formulering av tre övergripande idéer som definierar PLCs: fokus på lärande och inte 

enbart på undervisning, systematiskt samarbete i syfte att förbättra undervisningen och fokus på 

resultat av undervisningen med utgångspunkt i data gällande elevresultat.  De belyser dock att det inte 

finns någon universell definition av PLC och uppmärksammar att det därför finns en problematik 

gällande i vilka sammanhang termen PLC används och menar att termen riskerar att urvattnas (ibid).  

Van Driel och Berry (2012) menar att det finns en samstämmighet i litteraturen avseende att 

deltagande i PLC är en grundläggande del i lärares professionella utveckling. De uppmärksammar 

dock att det finns studier som pekar på att det finns lärandegemenskaper där innehållsliga aspekter av 

undervisningen inte får något utrymme, trots att det finns starkt stöd i forskningen för att detta är en 

viktig del. De argumenterar därför för att PCK, pedagogical content knowledge (Shulman, 1986) 

måste ägnas större uppmärksamhet när man organiserar för lärares lärande i exempelvis PLCs. 

Philpott och Oates (2016) talar om behovet av att utforska ”the black box” beträffande vad som sker 

mellan lärare i PLC:s då forskning om detta i stort sett saknas. De menar att resultatet av lärares arbete 

i PLC behöver utforskas i relation till dess syfte och framhäver i likhet med Carlgren (2015) behovet 

av att problematisera PLC och lärares professionella utveckling där lärare förväntas implementera 

undervisningsstrategier istället för att själva formulera problem och utforska dessa i syfte att producera 

ny kunskap om undervisning och lärande.  

Den idag vanligaste vardagliga benämningen på former där lärare gemensamt arbetar för att utvecklas 

professionellt är kollegialt lärande, vilket definieras på Skolverkets webbplats: 

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av 

kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och 

färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och 

kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. (Skolverket, 2016b) 

Definitionen fokuserar på former för samarbete samt på processen. Begreppet har dock inte definierats 

i relation till vare sig PLC, TLC eller andra begrepp som används i forskningssammanhang för att 

beteckna lärande på arbetsplatser.  

Lärares lärande behöver enligt Darling-Hammond (1998) vara praktiknära, intervenerade och 

kunskapsgenererande där frågorna ställs av lärarna själva. Att endast lyssna till, läsa om och tala om 
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nya pedagogiska idéer leder sällan till bestående utveckling (ibid).  Scherp (2013) resonerar på 

liknande sätt och framhåller att ”Lärdomar som man själv varit medskapande till omsätts i högre grad i 

handling än kunskaper som man tillägnat sig genom att lyssna till andras slutsatser” (s. 32).  Learning 

study är en kompetensutvecklingsmodell som innehåller dessa inslag.  

Lesson och learning study 

Lesson study rönte stor uppmärksamhet i samband med att boken The teaching gap publicerades 

(Stigler & Hiebert, 1999) då författarna hävdar att den sedan 100 år tillbaka utbredda användningen av 

lesson study i Japan är en av förklaringarna till landets höga resultat i internationella 

kunskapsmätningar. Lesson study ses som en framgångsrik modell för praktiknära och kontinuerlig 

professionell utveckling (ibid) och bygger på principen ”plan – teach - review”, där lärare i en cyklisk 

och systematisk modell gemensamt planerar en lektion som sedan prövas och utvecklas gemensamt. 

Lektionen genomförs av en av lärarna, medan de andra observerar undervisningen. Sedan träffas 

lärargruppen för att gemensamt reflektera kring och utvärdera lektionen, som sedan revideras med 

utgångspunkt i utvärderingen. Lektionen genomförs sedan igen, med en annan undervisande lärare och 

i en annan elevgrupp, varefter lärarna återigen samlas för reflektion och analys. Därefter delas 

resultaten av studiens med andra lärare. Fokus under hela processen är på hur elevernas förståelse på 

bästa sätt ska kunna utvecklas (Gustavsson & Wernberg, 2006).  

Learning study kan beskrivas som en utveckling av lesson study och har sedan början av 2000-talet 

kommit att bli en relativt vanlig kompetensutvecklingsmodell för svenska lärare. Learning study 

använder samma cykliska och kollaborativa arrangemang som lesson study, men därutöver används en 

teori om lärande, vanligen variationsteori, som utgör ramverk för analys och utformning av 

undervisning (Marton, 2005). Det som är karaktäristiskt för learning study är dess fokus på lärandets 

objekt, det vill säga en utgångspunkt i att lärande alltid innebär ett lärande av något (specifikt). I en 

learning study studeras således inte undervisning på ett generellt plan utan utgår istället ifrån 

ämnesspecifika frågeställningar som undervisningen och elevers lärande gett upphov till. Konkret kan 

det innebära att om en lärare upplever att hens elever inte lär sig det som är önskvärt, är 

utgångspunkten i learning study att svaret på detta primärt inte står att finna i undervisningens 

organisering vad gäller t ex arbetsformer och yttre förutsättningar utan istället i ämnesinnehållets 

behandling (Runesson, Kullberg & Maunula, 2011). Lärandeobjektet som väljs tar därmed sin 

utgångspunkt i praktiken och formuleras av lärarna själva vilket gör learning study till ett lärarägt 

arbete med syftet att utveckla undervisningen och förbättra elevers lärande. Resultaten av en 

genomförd learning study beskrivs vanligen i termer av de funna kritiska aspekterna i relation till valt 

undervisningsinnehåll och elevgrupp. Det går därför att betrakta learning study som en 

kompetensutveckling som leder till en av lärarna gemensamt formulerad kunskapsprodukt (Eriksson, 

2016; Runesson, 2012). 

I utvärderingen av Matematiksatsningen 2009 - 2011 (Skolverket, 2011) där många utvecklingsprojekt 

genomfördes med lesson och learning study, konstaterar Skolverket att de deltagande lärarna särskilt 

lyfter fram att deras förmåga att reflektera och kommunicera kring undervisning stärkts. De framhäver 

dessutom att learning studyn lett till att de planerar sin undervisning mer strukturerat och att de 

upptäckt vikten av att inte ta för givet att eller vad eleverna kan.   

Det finns flertalet studier som visar att genomförande av lesson och learning studies leder till ökat 

lärande hos elever (Cheung & Wong, 2014). Det finns också en rad studier som utforskat 

variationsteorins effekter på elevers lärande, (den teori om lärande som används för lektionsdesign och 

analys i learning study) och som visar att dess användning leder till ökat lärande hos eleverna i 
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förhållande till det avsedda lärandeobjektet (Holmqvist Olander & Bergentofft, 2013; Häggström, 

2008; Lo, 2014; Magnusson & Maunula, 2013; Pang & Marton, 2005). Studier som istället avser 

learning studyns inverkan på lärares lärande visar exempelvis att lärares tal om undervisning utvecklas 

från att vara generellt till mer precist, att ett ifrågasättande av tidigare av epistemologiska antaganden 

och förgivet taganden sker och att lärare genom deltagande i learning study utvecklar nya och 

fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper (Gustavsson, 2008; Holmqvist, 2011, Kullberg 2016, 

Mårtensson, 2015; Nilsson, 2015; Pang, 2006). 

I den forskning som publicerats om lärares lärande i learning study utgör variationsteorin och dess 

påverkan på lärares undervisning huvudsakligt fokus. Dessa studier har framförallt haft en ansats där 

forskarna analyserat data från learning study-cyklerna i form av inspelade samtal mellan lärare under 

lektionsplanering och analys, samt av videoinspelade lektioner. Däremot finns det mindre forskning 

där lärarnas egna röster hörs, det vill säga hur deltagande i learning study erfars ur lärarnas eget 

perspektiv.  Föreliggande studie avser därför utforska detta.  

  

Syfte och problem  

Syfte  

Uppsatsen syftar till att bidra med ökad förståelse gällande lärares upplevelser om att delta i 

kollaborativ kompetensutveckling som avser att utveckla undervisning och förbättra elevers lärande. 

Kollaborativ kompetensutveckling har i studien avgränsats till modellen learning study.  

Studien avser att besvara följande frågor. 

Forskningsfrågor  

 

Hur erfar lärare det gemensamma arbetet i en learning study? 

 

Vilka konsekvenser erfar lärare att deras deltagande i learning study får för lärararbetet?  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Centrala begrepp 

I följande del beskrivs och definieras inledningsvis några för studien centrala begrepp och perspektiv 

som senare används för att analysera studiens resultat. Därefter följer en redogörelse av tidigare 

forskning gällande lärares kollaborativa lärande och lärares lärande i learning study.  

 

Kompetens 

Begreppet kompetens kan definieras som en kombination av kunskap, förmågor, attityder och 

förståelse som utgör grunden för hur någon agerar i specifika situationer (Vanblaere & Devos, 2015). 

Granberg och Ohlsson (2016) beskriver kompetens som något som visas i handling när en individ eller 

en grupp använder sina kunskaper om något. De ser kompetens som en handlingsberedskap i relation 

till en specifik uppgift eller kontext.  Alexandersson (1994) beskriver kompetens som ”/…/ en relation 

mellan individ och uppgift” (s. 160) och menar i likhet med Granberg och Ohlsson kompetens som 

något som kan vara både individuell och gemensam. Den individuella kompetensen hos lärare 

innefattar en individuell förmåga att utföra en specifik uppgift, förmåga att identifiera andras behov, 

förmågan att abstrahera, och relationen mellan rationellt tänkande och känslomässiga aspekter av det 

egna agerandet (ibid). Individuell kompetens kan ses som bestående av en kunskapsdimension (till 

exempel fakta och kunskaper om metoder) och en färdighetsdimension (erfarenheter och kunskap som 

inhämtats och lärts via praktiskt utövande (ibid). Lärarkompetens kan emellertid vara svår att betrakta 

med det synsättet, då lärares kunskap i hög grad kommer till uttryck och utvecklas i en 

undervisningspraktik, som en ”kunskap-i-handling” (Carlgren, 2015).   

Gemensam kompetens handlar om att tillvarata olika lärprocesser som pågår och som det finns behov 

av i skolan. ” /…/ den gemensamma kompetensen motsvaras av skolans samlade förmåga att tillvarata 

den enskilde elevens förutsättningar, så att han eller hon kan utvecklas utifrån samhällets intentioner” 

(Alexandersson, 2007 s. 163). Alexandersson menar att kompetens och reflektion är starkt 

sammankopplade, då reflektion handlar om att öka individens medvetenhet om sig själv och det egna 

handlandet och att man genom reflektion kan uppnå större förståelse för den egna 

undervisningspraktiken och det egna tänkandet kring detta. Alexandersson argumenterar dessutom för 

att ”Fördjupat lärande behöver således inte uppnås genom mera fortbildning, utan uppstår snarare 

genom fördjupad reflektion” (s. 164). 

 

Kollektivt och kollaborativt lärande 

Det finns starkt forskningsstöd (Darling-Hammond, 1998; Hattie, 2012; Timperley et al., 2007) som 

pekar ut kollaborativt professionellt lärande som en viktig faktor i lärares kompetensutveckling för att 

utveckla och förbättra undervisningen. Begreppet kollegialt lärande har på kort tid blivit ett vanligt 

begrepp i Sverige när det kommer till olika praktikbaserade former av kompetensutveckling. 

Begreppet är dock i dagsläget inte teoretiskt framskrivet och kommer därför att användas först i 

uppsatsens diskussionskapitel i relation till kollaborativt och kollektivt lärande.  
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Kollaborativt lärande kan i vid mening förstås som ”lärande i samarbete” (Granberg, 2016, s. 43). Det 

kollaborativa lärandet ses som ett resultat av att ett antal individer interagerar med varandra. Vidare 

menar Granberg och Ohlsson (2016) att kollaborativt lärande ”är i grunden erfarenhetsbaserat och 

kommunikation, interaktion och reflektion är viktiga ingredienser” (s. 178). Interaktion och 

kommunikation ses som kärnan i en gemensam lärprocess och som ”innebär att ett antal individer 

tillsammans kan utveckla mer och också annorlunda kunskaper än de skulle ha gjort var och en på 

egen hand” (Granberg & Ohlsson, 2016, s.177). Hirsh (2017) pekar på två aspekter som inryms i 

begreppet; kol – samman och laborativt – laborativt, vilket kan antyda att kollaborativt lärande består 

av ett gemensamt prövande. Granberg (2016) försöker särskilja begreppen kollektivt lärande och 

kollaborativt lärande, men menar att distinktioner dem emellan grundade i forskning i dagsläget inte 

finns fullt ut. Han menar att kollaborativt lärande och kollektivt lärande som begrepp har skrivits fram 

i förhållande till att deltagarna gemensamt utvecklar nya kunskaper. En skillnad som framträder i 

Granbergs analys av dessa begrepp är att kollektivt lärande fokuserar gruppens gemensamma lärande 

som blir till i den process som gruppen genomgår i relation till den gemensamma uppgift gruppen har. 

Det kan ses som att ett kollektivt lärande leder fram till ett slags kollektiv kunskap som bärs 

gemensamt av individerna i gruppen. Det kollaborativa lärandet fokuserar istället på individernas 

kunskapsutveckling som ett resultat av det gemensamma arbetet (ibid). Begreppen skulle kunna 

förstås som att det är syftet, det vill säga vilken slags kunskap gruppen ska uppnå eller lära sig i det 

gemensamma arbetet, som avgör om lärandet kan definieras som kollaborativt, kollektivt eller både 

och.  

Reflektion 

Reflektionen är enligt Granberg och Ohlsson (ibid) en central del av såväl kollaborativt som kollektivt 

lärande.  Begreppet reflektion har tillskrivits flertalet innebörder och det är inte min avsikt att här ge 

en uttömmande förklaring av begreppet utan snarare bidra med några perspektiv. Bengtsson (2007) 

beskriver reflektion som ett begrepp som härstammar från latinets reflectere  ”/…/ som betyder böja 

eller vända ”(flectere”) bakåt eller åter (”re”)” (ibid, s. 87). Vidare differentierar Bengtsson 

reflektionsbegreppet som reflektion som tänkande respektive reflektion som självreflektion. 

Självreflektion benämns som viktig för lärares yrkesutövning i bemärkelsen att den har en 

självdistanserande funktion, det vill säga att läraren genom reflektion kan distansera sig till sig själv 

och därigenom få syn på sig själv och sitt eget handlande.  Langelotz (2014) uppmärksammar i sin 

avhandling att flera forskare (hon hänvisar bl.a. till El Gaidi, 2007 och Kreber, 2007) särskilt skriver 

fram praktikens roll för att utveckla lärares undervisningsskicklighet: ”genom praktiska erfarenheter 

och handlingar utvecklas skicklighet genom reflektion över dessa erfarenheter” (Langelotz, 2014, 

s.27).  

Donald Schön (1983), en filosof som fått stor betydelse för forskning om reflektionens betydelse för 

lärande, har utvecklat ett antal teoretiska begrepp om reflektion och menar att om det praktiska 

undervisningskunnandet hos lärare ska kunna utvecklas, måste det praktiska kunnandet först 

synliggöras för läraren, vilket kan ske genom en medvetet riktad reflektion i och om praktiken. På 

detta sätt kan reflektionen ses som ett redskap för att synliggöra handlingar i, och praktiska 

erfarenheter av, undervisning.  Schön använder begreppen reflection-on-action (reflektion över 

handling) och reflection-in-action (reflektion i handling). Reflection-on-action avser reflektion över 

något som skett i en praktisk situation, medan reflection-in- action beskriver en ögonblicklig reflektion 

som sker direkt i handlingen. När dessa tillfällen av reflektion skapas och riktas mot direkta 

handlingar, i och i relation till praktiken, möjliggörs ett omprövande av handlingarnas mening vilket 

leder till att den praktiska kunskapen kan utvecklas (ibid).  Olteanu (2016) och Grushka, Hinde-
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McLeod och Reynolds (2005) använder även begreppet reflection-for-action, vilket avser den 

reflektion som äger rum innan undervisningen, det vill säga som en slags förberedande reflektion.  

Kollektiv reflektion 

Lave och Wengers begrepp situated learning (Lave & Wenger, 1991), som utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, avser att ”Learning is a process that takes place in a participation 

framework, not in an individual mind. This means, among other things, that it is mediated by the 

differences in perspectives among the co-participants” (s. 15-16). Begreppet kan förstås både i relation 

till kollektiv reflektion men även till kollaborativt och kollektivt lärande.  

I en reflektion lärare emellan ses lärandet som en social process som består i att systematiskt reflektera 

över erfarenheter och handlingar i undervisningen, som utvecklas till kunskaper (Alexandersson, 

2007; Olteanu, 2016).  Alexandersson (ibid) menar att ”själva motorn i skolans utveckling utgörs av 

lärarnas eget lärande” (ibid s. 156) och att en förutsättning för detta är en reflektiv utvärdering som 

utgår ifrån lärarens egna frågor, för att förstå det egna handlandet i relation till sin praktik. ”Att 

reflektera över den egna undervisningen och elevernas lärande handlar om att uppmärksamma 

principerna för sitt handlande; att tillsammans med andra lärare problematisera och reflektera över 

egna antaganden och värderingar om undervisning och lärande” (ibid s. 160). Alexandersson pekar på 

att ett bärande element i reflektionen är att det är en kollektiv process som sker mellan lärare. Vidare 

är Alexanderssons utgångspunkt att tanke och handling är beroende av varandra och kan ses som ”ett” 

i relation till reflektionen.  

Relationen mellan teori och praktik 

För mer än ett sekel sedan formulerade sig Dewey om relationen mellan teoretisk och praktisk 

kunskap hos lärare (Dewey, 1904 i Korthagen, 2007).  Fortfarande uttrycks detta ofta som ett problem 

och det talas om det i termer av ett gap mellan teori och praktik (se t ex Nilsson, 2008 och Carlgren, 

2015).  Lärares kunskap är i många fall praktisk, det vill säga den är knuten till den praktik där läraren 

verkar och är praktisk till sin natur. Kunskapen kan sägas vara situationsbunden då den behöver 

anpassas till de olika situationer som uppkommer i en lärares vardag. Den teoretiska kunskapen är till 

skillnad från den praktiska systematiserad och av forskare dokumenterad kunskap.  

Ett förgivettagande vad gäller användningen av teorier i undervisningssammanhang, är att det är 

möjligt att direkt implementera teorier i undervisningspraktiken (Claesson, 1997). Som en konsekvens 

av formuleringen i skollagen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, hörs i många 

sammanhang att lärare behöver bli bättre på att ta till sig forskning (Ryve et al., 2016). Detta synsätt 

faller tillbaka på att teorin ses som överordnad praktiken och ett antagande om att forskning och 

därmed teorier skulle gå att rakt av implementera praktiskt (Claesson, 1997). Med detta synsätt 

betraktas lärare som utförare av något istället för att vara någon som kan producera och formulera 

kunskap med utgångspunkt i den egna praktiken (Runesson, 2011).  

Carlgren (2015) problematiserar synen på teori och praktik som om de vore motsatser och menar att 

”all kunskap i någon mening är praktisk” (s. 85). Hon refererar exempelvis till Schöns epistemologi 

om reflektion i handling som ett slags ”kunskap-i-handling”, där kunskap ses som något som kommer 

till uttryck i en handling ”Tänkandet och görandet är två sidor av samma handling” (ibid, s.102). I 

forskning om lärares kunskap och lärares lärande är begreppet ”tacit knowledge” (Polanyi, 1967) (ofta 

översatt till tyst kunskap eller erfarenhetskunskap) centralt. Tyst kunskap kan ses som ”/…/ kunskaper 

som inte är formulerade eller formulerbara” (Carlgren, 2015, s. 87). Enligt Polanyis teori antas 

kunskapsprocessen alltid bestå i en del som är tyst (vi är endast indirekt medvetna om den) och att 
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kunskapen som blir till i viss mån alltid är oartikulerad. Carlgren förstår detta som att ”all kunskap är 

ett resultat av människans aktiva kunskapande - vilket i sig är en huvudsakligen tyst förmåga” (ibid, s. 

89). Tyst kunskap kan således ses om något som är knutet till en individs handlingar i specifika 

situationer och det finns således en uppenbar koppling till kompetensbegreppet. I begreppet tacit 

knowledge finns ett underliggande antagande om att praktiskt och teoretisk kunskap inte är olika 

saker, utan är sammanflätad. Vikten av att synliggöra lärares tysta kunskap förespråkas av flertalet 

forskare (Carlgren, 2015; Elliot, 2012; Thorsten, 2015). Bland annat framhålls att det finns ett behov 

hos lärarprofessionen av att lärares kunnande kan formuleras och delas, samt att mindre framgångsrika 

(omedvetna) undervisningsstrategier behöver synliggöras och utmanas. Reflektion ses vanligen som 

ett redskap för att medvetandegöra lärares tysta kunskap (Alexandersson, 1994; Hiebert, Gallimore & 

Stigler, 2002 i Thorsten, 2015). Elliot (2012) ser att lesson study kan vara ytterligare ett redskap i form 

av en struktur för systematisk reflektion om undervisningen och att det finns ett värde i att använda en 

explicit teori om lärande i lesson study för att ytterligare kunna undersöka och utmana lärares 

undervisningskunskap. 

Enligt Längsjö (1996) består lärarens praktikgrundade erfarenhet till stor del av oartikulerad kunskap 

vilken lärare sällan getts möjligheter att utforska.  Möjliga angreppssätt för att överbrygga gapet 

mellan teori och praktik kan enligt Korthagen (2007) vara att lärare och forskare arbetar gemensamt 

kring specifika problem eller frågeställningar och att forskare fungerar som handledare för lärare i att 

utforska den egna praktiken.  Det finns flera exempel på praktiknära forskning och utvecklingsarbete 

som med stöd av en lärandeteori bidrar till lärares lärande samtidigt som ny kunskap om undervisning 

och specifika innehåll produceras (Holmqvist Olander & Bergentofft, 2013; Mårtensson, 2015; 

Nilsson, 2015; Thorsten, 2015). I dessa fall kan teorins roll ses som att praktiken kan teoretiseras och 

att teorin kan bli mer praktisk.  

Lärares professionella objekt  

Vad ska lärare lära sig och vilka kunskaper kan utvecklas när de deltar i kollaborativt lärande?  

Scherp (2002) menar att det finns stor samstämmighet kring vikten av lärande för lärare inom 

skolorganisationen, men att det finns mycket skilda uppfattningar om vad lärandet ska rikta sig mot. 

Timperleys forskningssammanställning (Timperley et al., 2007) om professionellt lärande visar att 

många av de studier som gjorts på området fokuserat på aktiviteterna i lärandet och inte på lärarnas 

faktiska lärande om undervisningen, det vill säga, det professionella lärandets objekt har inte 

uppmärksammats tillräckligt. Detta uppmärksammas även av Van Driel och Berry (2012) i relation till 

forskning om PLC och TLC. 

Carlgren och Marton (2002) skriver fram begreppet lärares professionella objekt och menar att ”/…/ 

lärarnas professionella objekt är lärande, dvs. utvecklingen av olika förmågor och förhållningssätt hos 

eleverna” (s. 26). Här betonas dock att detta professionella objekt hos lärare består i något mer och 

något annat än hur man lär eleverna något; det består av kunskaper om vad det innebär att kunna 

något. Vad lärare uttrycker att de fokuserar på när de planerar och genomför undervisning kan således 

sägas uttrycka hur de erfar det professionella objektet.  

Författarna menar att en förutsättning för att lärares kompetens ska kunna utvecklas är att lärare 

utvecklar insikter om de professionella objektens beskaffenheter. Detta kan relateras till begreppet 

PCK, pedagogical content knowledge (Shulman, 1986). I forskning om resultatet av lärares lärande 

och kompetensutveckling kan PCK betraktas som ett centralt och återkommande begrepp.  
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Med PCK avses lärares kunskaper om ämnesinnehållets/lärandeobjektets pedagogiska och didaktiska 

beskaffenhet och kan ses som en del av lärares ämnesdidaktiska kunskap. I den forskningsöversikt 

Mårtensson (2015) sammanställt i sin avhandling uppmärksammas att begreppet PCK av vissa 

forskare ses som något konstant medan det av andra betraktas som något dynamiskt. I översikten 

skriver hon att ”PCK beskrivs som en unik kunskapskomponent som syftar på, det sätt varpå ett 

ämnesinnehåll hanteras i undervisningen så att det blir begripligt för andra” (ibid, s.24). Marton (2015) 

menar att begreppet även bör innefatta kunskaper om elevernas uppfattningar om lärandeobjektet samt 

om hur detta kan hanteras i undervisningen. Med denna tolkning betraktas PCK som något dynamiskt 

eftersom det inkluderar kunskaper om hur elevernas uppfattningar kan behandlas i undervisningen. 

PCK kan därmed förstås som en aspekt av lärares professionella objekt som fokuseras särskilt i en 

learning study. 

Learning study  

Sedan learning study introducerades i Sverige i början av 2000-talet har det kommit att bli en relativt 

vanlig kompetensutvecklingsinsats för svenska lärare (Skolverket, 2013). Learning study kan förutom 

en modell för kompetensutveckling även vara en forskningsmetod med specifika ämnesdidaktiska 

frågeställningar i fokus (Eriksson, 2016; Gustavsson & Wernberg, 2006). En learning study genomförs 

vanligen under en termin, i ett lärarlag och med stöd av en handledare som antingen är forskare eller 

en lärare med särskild utbildning inom learning study.  

Learning study kan sägas vara en utveckling av den japanska modellen lesson study, där lesson studys 

kollaborativa och iterativa arrangemang utgör ramverk för lärare att gemensamt och systematiskt 

planera, analysera, implementera och revidera undervisning (Eriksson, 2016). Det som skiljer learning 

study från lesson study är att learning study tillämpas en teori om lärande, vanligen variationsteorin 

(Marton, 2005). I en learning study undersöks undervisningsinnehållet och elevers lärande genom 

intervention, reflektion och analys.  Uppmärksamheten riktas mot elevers lärande om något specifikt, 

ett s.k. lärandeobjekt, och vad som är avgörande för att möjliggöra detta lärande i relation till en 

specifik elevgrupp.  

När en learning study genomförs avgränsas inledningsvis det innehåll som ska studeras och formuleras 

i ett lärandeobjekt. Utifrån lärandeobjektet formuleras sedan presumtiva kritiska aspekter, det vill säga 

aspekter av lärandeobjektet som kan antas vara avgörande för att eleverna ska lära sig lärandeobjektet. 

Detta görs inledningsvis med utgångspunkt i lärarnas undervisningserfarenheter. Med utgångspunkt i 

de presumtiva kritiska aspekterna konstrueras och genomförs sedan ett förtest, för att undersöka vilka 

skilda uppfattningar om lärandeobjektet eleverna har, varefter de kritiska aspekterna eventuellt 

revideras och omformuleras. Lärarna planerar sedan en försökslektion tillsammans, med utgångspunkt 

i de kritiska aspekterna och med hjälp av variationsteorin som verktyg för hur aspekterna av 

undervisningsinnehållet kan varieras. Lektionen videofilmas för att möjliggöra gemensam analys av 

undervisningen och efter genomförd lektion genomförs ett eftertest (samma som förtestet) för att 

undersöka om och hur elevernas uppfattningar om lärandeobjektet förändrats. Analysen fokuserar hur 

lärandeobjektet iscensätts i lektionen och vilket lärande som möjliggjorts med utgångspunkt i de 

formulerade kritiska aspekterna (Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson, 2012).  

.  
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Figur 1. De olika stegen i en learning study-cykel.  

De kritiska aspekterna och lärandeobjektet förändras vanligen under studiens gång, allteftersom 

lärarna upptäcker nya uppfattningar hos eleverna. Lärandeobjektet och de kritiska aspekterna 

undersöks alltid empiriskt (Wernberg, 2009). Vanligen genomförs tre undervisningscykler där olika 

lärare undervisar i tre olika elevgrupper. Resultatet av en learning study formuleras i termer av de 

kritiska aspekter som studien funnit i relation till den aktuella elevgruppen. När learning study 

genomförs som kompetensutveckling framstår såväl teori som praktik som viktiga delar (Häggström et 

al., 2012).  

Fenomenografi och variationsteori 

Variationsteorin är starkt förknippad med learning study och dess begreppsapparat kan sägas utgöra ett 

lärandeteoretiskt redskap för genomförandet av en learning study-cykel. Eriksson (2016) menar att 

”/…/ variationsteorin idag är svår att frikoppla från learning study som modell” (s. 21). 

Variationsteorin kan beskrivas som en teoretisk utveckling av fenomenografin. Fenomenografins 

utgångspunkt är att individen erfar och uppfattar olika fenomen i sin omvärld på kvalitativt skilda sätt 

(Lo, 2014). Fenomenografin intresserar sig således för olika sätt att erfara eller uppfatta olika 

fenomen i omvärlden. Ontologiskt förstås människan och världen, subjekt och objekt, ur ett icke-

dualistiskt perspektiv. De utgörs av en intern relation till varandra där objektets betydelse påverkas 

dialektiskt av både subjekt och objekt (Marton & Booth, 2000). Att studera hur andra uppfattar ett 

fenomen innebär att ett andra ordningens perspektiv intas på det som studeras. När fenomenet studeras 

så är det således inte fenomenet i sig som studeras, utan hur det uppfattas av dem som betraktar det 

(ibid). Den fenomenografiska synen på lärande innebär att lärande ses som ett förändrat erfarande av 

ett fenomen. När en individs uppfattningar av ett fenomen förändras förstås det som att individen erfar 

fenomenet på ett mer differentierat sätt (Lo, 2014; Marton, 2015).  

Marton och Booth (2000) menar att ”En individs sätt att erfara ett fenomen definieras av vilka aspekter 

hos ett fenomen och vilka urskilda relationer dem emellan som finns samtidigt närvarande i denna 
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individs fokuserade medvetande” (ibid, s. 134). Ett lärandeobjekt som är i fokus i en learning study 

kan i likhet med ett fenomen antas bestå av ett antal aspekter som tillsammans konstituerar själva 

objektet. Hur vi uppfattar ett objekt härrör således vilka aspekter av fenomenet vi förmår att urskilja 

och hålla i vårt medvetande. Det erfarna objeket blir mer differentierat allt eftersom vi samtidigt eller 

simultant kan vara medvetna om och urskilja fler aspekter av det. Variationsteorin ser i likhet med 

fenomenografin detta som ett tecken på lärande.  Det finns dock begränsningar i hur många aspekter 

som en individ kan fokusera på samtidigt, vilket innebär att vissa aspekter hamnar i förgrunden av 

medvetandet medan andra hamnar i bakgrunden.   

Variation är utöver urskiljning och simultanitet ytterligare ett centralt begrepp inom variationsteorin. 

Lärande betraktas som en funktion av urskiljning och för att urskiljning av ett fenomens 

(lärandeobjekts) aspekter ska vara möjligt, krävs att individen erfar en samtidig variation av dessa 

aspekter. För att skilja ut något från något annat krävs en upplevd variation. ”Ett objekt kan inte läras 

förrän vi kan skilja ut det från dess kontext” (Lo, 2014, s. 39). Om allt i världen vore grönt, skulle vi 

exempelvis inte kunna erfara begreppet färg, eftersom allt har samma färg. Lo (ibid) menar även att 

människan alltid har en tendens att lägga märke till just det som är annorlunda jämfört med något 

annat.  

Lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster 

Lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster är centrala begrepp som används och ligger till 

grund för hur undervisningen i en learning study planeras och hur relationen mellan undervisning och 

lärande analyseras (Runesson, 2011). Lo (2014) beskriver variationsteorin som något som ”skapar ett 

gemensamt språk för professionell diskurs” (ibid, s. 41).  

Lärandeobjektet tar sin utgångspunkt i ett innehåll och en förmåga som eleverna ska lära under en 

lektion eller en serie av lektioner. Lärandeobjektet kan också beskrivas som en innehållslig 

avgränsning av ett lärandemål och består av något direkt, som syftar på själva innehållet och något 

indirekt, som syftar på den förmåga i förhållande till innehållet som eleverna ska utveckla (ibid). Till 

skillnad från ett lärandemål, som anger vilka kunskaper eleverna förväntas utveckla, syftar begreppet 

på det eleverna behöver lära sig för att nå lärandemålet. Lärandeobjektet är dynamiskt i den mening att 

det utvecklas i relation till den aktuella elevgruppens lärande och undervisningen (Wernberg, 2009). 

När läraren undervisar om lärandeobjektet anpassar hen sin undervisning om lärandeobjektet som ett 

resultat av elevernas reaktioner vilket kan medföra att lärarens egen förståelse för lärandeobjektet 

förändras (Lo, 2014).  

Lärandeobjekt beskrivs också i termer av det planerade lärandeobjektet, det iscensatta 

lärandeobjektet och det erfarna lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004). Det planerade lärandeobjektet 

syftar på det lärande som läraren i förväg planerat att  eleverna ska utveckla genom undervisningen. 

Det iscensatta lärandeobjektet avser det lärandeobjekt som realiseras under lektionen, med andra ord 

det lärande som möjliggörs genom undervisningen. Det erfarna lärandeobjektet syftar på det som 

eleverna lärt genom undervisningen, det vill säga hur de erfar lärandeobjektet efter genomförd 

undervisning.  

Lärandeobjekt som begrepp i det variationsteoretiska perspektivet utgår ifrån att de som ska lära sig 

kan ha olika och kvalitativt skilda uppfattningar om lärandeobjektet vilket innebär att de erfar eller 

urskiljer olika aspekter av det. Ett lärandeobjekt kan i likhet med ett fenomen sägas bestå av ett antal 

aspekter som läraren önskar att eleverna ska urskilja och/eller särskilja för att de ska utveckla en mer 

differentierad uppfattning och förståelse av lärandeobjektet (Marton, 2015). I förhållande till 
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lärandeobjektet, kan de aspekter som eleverna ännu inte urskilt och/eller särskilt vara kritiska aspekter. 

De kritiska aspekterna söks empiriskt med utgångspunkt i elevernas uppfattningar av lärandeobjektet.  

När för- och eftertest genomförs och analyseras i learning study är det således elevernas uppfattningar 

om lärandeobjektet som undersöks. För att detta ska vara möjligt behöver lärarna inta ett andra 

ordningens perspektiv på undervisningsinnehållet. Andra ordningens perspektiv inom variationsteori 

innebär att ta den lärandes perspektiv, och i detta fall undersöka hur eleverna uppfattar lärandeobjektet 

(Marton & Booth, 2000). Begreppen lärandeobjekt och kritiska aspekter sätter således fokus på vad 

undervisningen ska behandla i relation till hur eleverna uppfattar detta.  

Begreppet variation avser inom variationsteorin en innehållsmässig variation av lärandeobjektets 

kritiska aspekter, inte variation av arbetssätt eller undervisningsmetoder. Olika mönster av variation, 

variationsmönster, utgör redskap för hur de kritiska aspekterna kan varieras och hållas invarianta i 

undervisningen för att eleverna ska kunna urskilja dem (Runesson, 2011). Variationsmönstren 

benämns kontrastering, separation, generalisering och fusion och avser olika sätt att variera 

innehållsmässiga aspekter.  (Variationsmönster beskrivs här kortfattat. För utförligare beskrivningar 

och exempel hänvisas till Lo (2014) och Marton (2015)). Enligt variationsteorin kan ett objekt inte 

urskiljas om inte den lärande får erfara en variation, det vill säga vi lär oss genom att erfara skillnader 

och inte genom likheter. ” /…/ that the qualities of things do not come only from the things 

themselves, but also from how those things compare to others” (Pang & Ki, 2015, s. 10).  För att skapa 

medvetenhet om vad något är, behöver detta jämföras (ställas i kontrast) mot något som det inte är, det 

vill säga det behöver separeras från andra (liknande) objekt. Detta kallas inom variationsteorin för 

separation. Separation kan åstadkommas genom variationsmönstren kontrast och generalisering. 

Kontrast innebär att variation skapas genom jämförelse av två eller fler aspekter av lärandeobjektet.  

När en separation av aspekter åstadkommits genom en kontrast kan detta sedan generaliseras till att 

gälla i fler och andra situationer eller för andra objekt med hjälp av ytterligare kontraster. 

Variationsmönstret fusion är en benämning på att flera av de kritiska aspekterna av lärandeobjektet 

varierar samtidigt i en undervisningssekvens (Lo, 2014; Marton, 2015).  

En variationsteoretisk syn på professionellt lärande 

När några lärare tillsammans deltar i en learning study innebär det att det skapas en variation av olika 

sätt att förstå lärandeobjektet, som beror av lärarnas olika förståelse och sätt att innehållsmässigt 

hantera det i sin undervisning. Denna förståelse och kunskap är oftast outtalad och ”tyst” (Lo, 2014). I 

learning studyn ges lärarna möjlighet att diskutera och sätta ord på denna kunskap vilket möjliggörs 

genom att fokusera på ett specifikt innehåll och där lärarna ges möjlighet att se varandra undervisa om 

detta. Lärandeobjektets funktion för det professionella lärandet i learning study är att det skapar en 

kontext, grundat i praktiken vilket leder till fokusering på elevers lärande av ett visst innehåll (ibid).  

Det professionella lärandet i learning study syftar till att lärarna ska erfara undervisning och 

lärandeobjekten på att nytt sätt:  

Professional learning is conceptualized as a matter of seeing, or experiencing, something in a new 

way /…/ Professional learning is thus associated with a change in discernment, which entails a 

change in aspect(s) of the phenomenon in the focal awareness of the learner: in other words, a 

change in the way of seeing the phenomenon” (Pang, 2014, s. 595).  

Begreppens användning 

Reflektion, kollaborativt och kollektivt lärande, relationen mellan teori och praktik, lärares 

professionella objekt samt lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv kommer att användas för att 
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tolka studiens resultat i uppsatsens kapitel 4. Begreppen kommer även att användas för att diskutera 

resultaten i diskussionskapitlet i relation till tidigare forskning.  

Tidigare forskning 

I följande avsnitt görs en redogörelse av tidigare forskning avseende lärares kollaborativa 

kompetensutveckling och lärares lärande i learning study. Sökningar har gjorts i Stockholms 

universitetsbiblioteks artikelsök, Google scholar samt i Skolportens sökfunktion för svenska 

avhandlingar. Det har dock varit problematiskt att söka efter forskning på området då det finns en stor 

variation av nyckelord som används i forskning som behandlar lärares lärande och 

professionsutveckling: teacher learning communitites (TLC), professional learning communities 

(PLC), teacher development, communities of practice, teacher learning. Denna problematik kring olika 

begrepp som används uppmärksammas även av Runesson (2011).  

Jag har kombinerat ovanstående sökord på olika sätt och avgränsat sökningen till att gälla peer-

reviewade artiklar på engelska och svenska, samt svenska avhandlingar under åren 2011 - 2016. 

Eftersom studien intresserar sig för lärares uppfattningar har sökordet teachers perceptions inkluderats 

i sökningarna i kombination med learning study, variation theory, teacher learning, collaborative 

learning samt PLC och TLC. Studier som behandlar organisatoriska förutsättningar och 

skolledarskapets betydelse för gemensamt lärande, har exkluderats. Sökningar som inkluderat teachers 

perceptions ledde till dock till ett begränsat antal träffar varför jag med utgångspunkt i abtracts har 

letat efter forskning som med sin metodologi fångat lärares uppfattningar. Jag har också sökt bland 

referenser i artiklar och avhandlingar som jag har läst.  

I framställningen som följer förekommer ett urval av studier som sökningarna resulterat i. Detta urval 

har gjorts mot bakgrund av vad som kan betraktas som relevant för min studies syfte och 

frågeställningar. Studier där lärares uppfattningar fångats har prioriterats i sammanställningen. 

Inledningsvis beskrivs kortfattade resultat av Timperleys m.fl. (2007) metastudie om professionellt 

lärande. Sedan redogörs för ett antal empiriska studier som studerat kollaborativt lärande ur lärares 

perspektiv. Därefter följer en redogörelse av forskning om lärares lärande i learning study.  

Professionellt och kollaborativt lärande  

I en metastudie som baseras på 97 internationellt publicerade studier om professionellt lärande i olika 

kontexter och olika undervisningsämnen har Timperley m.fl. (2007) undersökt lärares professionella 

lärande. Studierna som använts i metastudien uppfyller ett antal metodologiska kriterier och har alla 

resultat som visar på effekter på elevers lärande som ett resultat av lärares professionella lärande. 

Författarna drar ett antal slutsatser om professionellt lärande vad gäller viktiga förutsättningar för den 

kollegiala processen: kollaborativitet, varaktighet och kontinuitet, variation av aktiviteter (observation 

av undervisning, kollegiala samtal, undersökning och bedömning av elevers förståelse och/eller 

resultat). En av syntesens slutsatser är dock att innehållet i det professionella lärandet är viktigare än 

aktiviteternas utformning i sig. Man finner till exempel att kompetensutveckling baserad på tips och 

färdiga lösningar inte leder till varaktiga resultatförbättringar vad gäller elevers lärande. Resultaten 

pekar istället på betydelsen av integration av teori och praktik, där lärare stöds i att implementera och 

förstå teorin i förhållande till sin undervisning.  I studier där varaktiga resultat nåtts utvecklade lärarna 

en mer fördjupad förståelse av teorin som verktyg för undervisningsbeslut i kombination med en 

utvecklad förmåga att bedöma hur undervisningen påverkar elevers lärande, för att sedan använda 

detta i formativt syfte. Fokus på relationen mellan undervisning och lärande beskrivs också som en 
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nyckelfaktor. Så kallad pedagogical content knowledge, PCK (Shulman 1986), när det integreras med 

bedömningsinformation och elevernas lärande inom specifika innehåll pekas ut som betydelsefulla 

innehållsmässiga faktorer i professionellt lärande. En annan viktig faktor i lärandeprocessen som 

beskrivs i studiens resultat är att lärares tidigare uppfattningar om undervisning och lärande behöver 

utmanas.  

Zeichner (2003) har analyserat systematiska studier genomförda i USA som fokuserat lärares 

deltagande i s.k. ”teacher research” (lärardriven aktionsforskning, min översättning) som kollaborativt 

lärande. Studierna har inkluderat såväl förutsättningar för genomförandet som dess påverkan på lärare, 

elever och skolor. I resultaten beskrivs att viktiga aspekter är att skapa en kultur där lärares röster samt 

den kunskap de för med sig till forskningen är nyckelfaktorer. Resultaten på lärarnivå indikerar att 

lärares undervisning tenderar att bli mer elevcentrerad såtillvida att lärarna blir mer medvetna om 

vikten av att lyssna till elevernas responser på och i undervisningen, att samla in data som stöd för 

analys av undervisningen påverkan, för att sedan låta detta påverka undervisningens utformning i 

högre grad. Lärarna upplevde också att deras kollegiala samtal om undervisning höll högre kvalitet 

efter deltagande i aktionsforskningen än tidigare och de blev även mer övertygande om vikten av 

kollaborativt arbete i lärarkollegiet.  

Värdet av kollaborativt arbete återkommer även i en studie av Kelly och Cherkowski (2015), som har 

undersökt hur lärarna upplever deltagande i PLC som fokuserat utveckling av läsundervisningen. 

Datamaterialet består av lärares reflektionsanteckningar och intervjuer med deltagande lärare som 

analyserats induktivt i en kvalitativ innehållsanalys. I analysen framträdde tre teman som benämns 

kollegialitet, kollaboration och ”shifting mindsets” gällande undervisning och lärande. Lärarna 

uttryckte värdet av kollegiala samtal och kollektiva reflektioner samt erfor styrkan med att den tidigare 

privata klassrumspraktiken istället blev mer publik vilket innefattade att dela sina 

undervisningsproblem och erfarenheter med andra. Avsatt tid för fördjupad kollektiv reflektion 

framhålls också i resultaten som en av lärarna upplevd viktig aspekt. 

 Betydelsen av reflekterande dialoger lärare emellan uppmärksammas även av Vanblaere och Devos 

(2015) som har undersökt vilket lärande deltagande i PLC leder till hos erfarna lärare. Datamaterialet 

består av enkäter som besvarats av lärare på 48 skolor i Belgien och som analyserats med olika 

statistiska verktyg. Studiens utgångspunkt är att lärande hos lärare kan ses som tvådelat: lärande i form 

av förändrat tänkande, dvs. en mental aspekt, och lärande i form av förändrade handlingsmönster, dvs. 

en beteendeaspekt. Lärandet har i studien studerats i relation till ett antal läraregenskaper och 

gemensamma egenskaper för de PLC´s som lärarna deltog i. Som ett huvudresultat beskrivs att 

reflekterande dialoger lärare emellan är betydande del av PLC för att lärare ska uppfatta att de 

förändrar sina handlingsmönster i undervisningen.  

Reflektion med videoinspelad undervisning som utgångspunkt har undersökts av Steeg (2016) i en 

fallstudie som fokuserat lärares deltagande och reflektion när de deltar i PLC som innehåller analys av 

videoinspelad undervisning. Datamaterialet består av intervjuer, videoinspelningar av undervisning 

och transkriberade samtal mellan sex lärare under en period när de deltog i PLC som fokuserade 

undervisningsutveckling avseende litteracitet och engelska som andraspråk. I studien har 

sociokulturell teori använts som utgångspunkt för analys av lärarnas meningsskapande och reflektion. 

Studiens resultat presenteras i två huvudteman med ett antal underkategorier. I resultaten framträder 

att videobaserad reflektion erbjuder lärare goda möjligheter att reflektera över och förbättra sin 

undervisning med utgångspunkt i identifierade behov hos eleverna.  
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Ett behov av att undersöka reflektionen mer specifikt i lärares kollaborativa arbete uppmärksammas i 

Anna Vikströms forskning (2002), som har undersökt lärares reflektion när de deltar i ett kollaborativt 

arrangemang. Datamaterial från fyra aktionsforskningscykler som genomförts i syfte att utveckla 

lärares undervisningspraktik har analyserats. I studien användes ett variationsteoretiskt perspektiv på 

lärande och reflektion ses som både ett medel för och ett tecken på utveckling. Det övergripande 

resultatet visar att avgörande (kritiska) aspekter för lärarnas utveckling var på vilket sätt de 

reflekterade över undervisningsinnehållet och om, samt i vilken grad, elevernas förståelse av 

innehållet fick uppmärksamhet i reflektionen. Studiens ingående resultat beskrivs i fyra s.k. 

reflektionsdomäner som beskriver kvalitativt skilda sätt att reflektera över undervisningsinnehåll: 

fokus på görande (när något har gjorts har det lärts), fokus på kvantitativt lärande (eleverna har lärt sig 

mer eller mindre), fokus på kvalitativt lärande (lärarens förståelse av innehållet är tillräcklig för att 

uppmärksamma aspekter av detta på varierande sätt i undervisningen) samt fokus på att genom dialog 

med eleverna undervisa med utgångspunkt i deras förståelse av innehållet. Genom att reflektionen i 

högre grad hamnar i den sistnämnda kategorin där lärarens lärande är parallellt med elevernas menar 

Vikström att lärare i högre grad kan uppnå ett större yrkeskunnande.  

Lärares reflektion har även undersökts av Olteanu (2016) men då i relation till begreppen kritiska 

aspekter och dimensioner av variation i förhållande till ett lärandeobjekt. Studien har genomförts som 

en del i utvärderingen av Skolverkets kompetensutveckling Matematiklyftet, där en av de ingående 

delarna som undersökts specifikt fokuserar på begreppen kritiska aspekter och variationsmönster i 

relation till undervisning i algebra. Datamaterialet består av gruppintervjuer med 52 lärare på sex 

skolor, lektionsobservationer, kollegiala samtal samt lärares reflektionsanteckningar under 

kompetensutvecklingen. Datamaterialet har sedan kodats och kategoriserats för att finna teman 

avseende reflektion, där Schöns reflektionsbegrepp använts som huvudsaklig utgångspunkt. De 

resultat studien finner är att lärarna upplever att de blir mer målorienterade, analytiska och 

reflekterande. Arbetet med att diskutera och reflektera kring olika dimensioner av variation av 

lärandeobjektet leder till att de upplever att deras egen lärarroll utvecklas.  

Philpott och Oates (2016) menar att effekter av PLC ofta skrivs fram i termer av att det finns hög 

evidens för att det leder till lärande hos lärare och förbättrade elevresultat men pekar även på ett antal 

problem med forskning om lärares deltagande i PLCs. De framhäver problematiken med att lärares 

lärande behöver undersökas i relation till syftet med PLC, det vill säga vilken slags förändring som 

PLC förväntas åstadkomma. Resultaten av lärares deltagande i PLC kan ses som reformativt eller 

transformativt, där det förstnämnda handlar om att reformera undervisningen där på förhand givna 

strategier och metoder implementeras i undervisningen genom att de prövas och diskuteras i PLCs. 

Transformativt lärande anger istället att lärares gemensamma arbete och utforskande kan resultera i 

ifrågasättande av givna mål eller innehåll och där lärarna utvecklar ny kunskap istället för att 

implementera och pröva redan givna metoder. I en studie som fokuserat PLC i form av så kallade 

learning rounds, vars uttalade syfte är att lärare ska utveckla gemensam kunskap, har Philpott och 

Oates (2016) gjort en kritisk analys av hur lärarnas gemensamma arbete ser ut. Studien har genomförts 

bland lärare på fyra olika skolor i Skottland som deltagit i learning rounds och där datamaterialet 

består av analyser av lärarnas samtal. De finner bland annat att lärarna inte alltid har formulerat ett 

tydligt problem i undervisningen att arbeta utifrån och att fokus tenderar att hamna på själva processen 

istället för på elevernas lärande i relation till undervisningen. Detta ledde till att lärarna inte kunde 

utveckla ny förståelse för undervisningen.  

Pang (2014) uppmärksammar ytterligare problematik avseende hur lärares professionella lärande 

definieras epistemologiskt och att det inte finns en teori om lärande som på egen hand förmår beskriva 
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hur och varför professionellt lärande sker. Vanligen används sociokulturella teorier för att analysera 

och beskriva lärares lärande i PLC och Pang vill därför bredda synen på professionellt lärande genom 

att skriva fram ett fenomenografiskt perspektiv, där lärares lärande betraktas i termer av ett förändrat 

erfarande av ett fenomen, vilket i detta fall är undervisning. Detta antagande har använts i en studie 

(ibid) av hur lärarstudenters uppfattningar om god undervisning förändras kvalitativt när de deltar i 

professionellt lärande i ett learning study-liknande arrangemang. Undervisning har varierats och 

kontrasterats i syfte att förmå lärarna att urskilja kvalitativa aspekter av undervisning. I studien har 

semistrukturerade intervjuer genomförts före och efter lärares deltagande och i resultaten framträder 

att lärarstudenternas uppfattningar om god undervisning förändrades kvalitativt efter deltagande i 

learning study.  

Lärares lärande i lesson och learning study 

Cheung och Wongs (2014) forskningsöversikt om resultaten av lesson och learning studies inkluderar 

nio studier gällande effekter på undervisning och elevers lärande mellan åren 2000–2010. Samtliga 

studier som inkluderats uppvisar positiva effekter om än i olika grad, på både undervisning och elevers 

lärande som ett resultat av lärares deltagande i lesson eller learning studies. Studien har inte inkluderat 

lärares uppfattningar utan har studerat effekter av lesson och learning studies på generell nivå. 

Resultaten visar att lesson och learning studys kan fungera som modell för lärare att undersöka 

undervisningspraktiken där samarbete, reflektion och professionell utveckling är elementära 

beståndsdelar. Forskarna uppmärksammar dock behovet av ytterligare forskning i form av 

kontrollerade studier med kontrollgrupper, då forskningsfältet fram till 2010 främst bestod av 

fallstudier.  

Ett exempel på en sådan studie som efterfrågas av Cheung och Wong är en studie där Pang och Lo 

(2012) i två olika learning studies i Hong Kong undersökt lärares lärande i relation till elevers lärande. 

I studierna användes en kontrollgrupp där elevers resultat efter genomförd undervisning jämfördes 

med elevresultat där lärarna inte deltog i learning studies med hjälp av data från de genomförda 

studierna, jämförande elevresultat samt intervjuer med de deltagande lärarna. Studiens resultat pekar 

på att variationsteorin som verktyg hjälper lärare att förbättra sin undervisning. Lärarna upplevde ett 

förändrat förhållningssätt till elevernas lärande och sin egen undervisning. Exempel på detta är att 

lärarna uppmärksammade att viktiga delar i analys av undervisning inte enbart handlar om hur elever 

är delaktiga i undervisningens aktiviteter, utan om aktiviteterna i sig erbjuder eleverna att urskilja 

avgörande aspekter av innehållet. Resultaten beskriver också att lärarna upplevde att de bar med sig de 

variationsteoretiska verktygen av från studien till sin fortsatta undervisning.  

Cajkler, Wood, Norton, Pedder och Xu (2015) har i en intervjustudie undersökt lärares perspektiv på 

professionell utveckling med lesson study som verktyg. I resultaten framträder att lärarna upplever 

flertalet vinster med lesson study. Det kollaborativa arbetet bidrog till minskad känsla av isolation och 

lärarna vittnade även om ett stärkt fokus på elevers lärande och att de i högre grad började ta risker för 

att pröva ny undervisning vilket ledde till större möjligheter för eleverna att utveckla exempelvis 

problemlösningsförmåga. Lesson study upplevs ha fungerat som en ”ögonöppnande” möjlighet för att 

närstudera klassrumspraktiken och stärkte lärarna i att pröva nya undervisningsstrategier. 

 En annan fallstudie av Gee och Whaley (2015) har studerat hur 16 lärare beskriver sin professionella 

utveckling och om deras undervisning förändras när de deltagit i ett tvåårigt lesson study-projekt i 

matematik. Datamaterialet består av intervjuer med lärare, lärarnas reflektionsanteckningar och 

videoinspelade undervisningssekvenser. Även i denna studie framträder i resultaten att lärarna 

värdesatte samarbetet inom lärandegemenskapen med andra lärare. Lärarna upplevde att deras 
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undervisning förändrades till att bli mer fokuserad på hur eleverna tänker och att de utvecklade sitt sätt 

att ställa frågor. De flesta av lärarna uppvisade en förändrad undervisning i praktiken, men inte alla. 

För att undersöka specifikt hur variationsteorin fungerar som teoretiskt verktyg i lesson study-

modellen har Tan (2014) i en fallstudie följt två lärargrupper i Singapore. Lärarna var sedan tidigare 

erfarna med lesson study och studiens avsikt var därför att undersöka lärarnas upplevelse av vad 

variationsteorin tillför. Datamaterialet bestod av intervjuer med lärare före och efter genomförda 

studier, lärares loggböcker med reflektioner som användes under hela studien, samt deltagande 

observationer under learning study-cyklerna. Resultaten beskrivs i tre kategorier/teman: lärares 

insikter om hur variationsteorin kan användas för att förbättra undervisning, utveckling av lärarnas 

egna och tidigare personliga teorier om undervisning och lärande samt utveckling av elevcentrerade 

och utvärderande strategier i undervisningen. Studien pekar på variationsteorin som en ”lins” för att 

utvärdera lektioner, som riktar lärares uppmärksamhet mot ett ökat fokus på elevers lärande i relation 

till undervisningen i analysen. Lärarna utvecklade en medvetenhet om varför de designar 

undervisningen på ett specifikt sätt och att utgångspunkten i elevers uppfattningar om innehållet blev 

en guidande princip för undervisningsplaneringen på ett annat sätt än vad lärarna tidigare gett uttryck 

för.  

Bengtsson (2016) har i sin avhandling använt begreppet community of practice för att analysera och 

beskriva lärares kollektiva praktik när de deltar i kollaborativ kompetensutveckling i form av learning 

study. Datamaterialet består av fokusgruppsintervjuer och observationer. Resultaten beskrivs i termer 

av att den kollektiva praktiken på generell nivå innehåller en förhandling och omförhandling lärarna 

emellan av att undervisa för instrumentell förståelse eller för begreppslig förståelse av det i studien 

fokuserade undervisningsinnehållet. Vidare beskrivs praktiken innehålla en begreppslig kartläggning 

av undervisningsinnehållet som tar utgångspunkt i elevernas uppfattningar och ett av lärarna upplevt 

fokus på att små förändringar i undervisningen kan leda till stora förändringar i elevers lärande.  

I studier som inte inkluderat lärares perspektiv eller uppfattningar om learning study som 

kompetensutveckling, finns flertalet studier som visar på förändringar av lärares sätt att tala om 

undervisning, förändringar i undervisningspraktiken samt att lärares PCK utvecklas som följd av 

deltagande i learning study.    

Gustavsson har i sin avhandling (2008) undersökt hur lärares samtal om specifika 

undervisningsinnehåll förändras när de deltar i en learning study och om elevers lärande påverkas av 

detta. Datamaterialet som analyserats består av ljudinspelningar från lärares möten i learning study-

cyklerna samt av videoinspelningar från de genomförda lektionerna i dessa studier. Resultaten visar att 

lärares samtal om undervisningsinnehållet förändras till att bli mer specifikt och innehållsfokuserat 

och detta tolkas som ett resultat av variationsteorins tillämpning i studien. Eleverna resultat 

förbättrades om än bara subtilt. Holmqvist (2011) kommer till liknande slutsatser i en studie där 

lärares lärande när de planerar undervisning med variationsteoretisk utgångspunkt har studerats. 

Datamaterialet består av inspelade samtal från lärarnas planerings- och analysmöten, videoinspelade 

lektioner samt elevers för- och eftertest från tre learning studies.  I studien har särskilt 

uppmärksammats undervisningsinnehållets fokusering under lektionsplaneringarna och 

lektionsanalyserna. Lärarnas lärande beskrivs i termer av en förändring från generellt till ett mer 

specifikt och innehållsrelaterat fokus avseende hur kritiska aspekter av lärandeobjektet analyserades. I 

början av studierna framträdde att lärarna till stor del tog innehållet för givet, vilket ifrågasattes och 

utvecklades under studien och i den sista studien förekom detta inte alls. I uppföljande intervjuer med 

lärarna fyra år efter studiens genomförande menade lärarna att de fortfarande använde sig av 

variationsteorin när de planerade sin undervisning. 
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Att aspekter om undervisning och lärande som lärarna tidigare tagit för givet ifrågasätts i högre grad 

genom deltagande i learning study återfinns även i resultaten i Nilssons avhandling (2014). Vidare har 

Nilsson undersökt hur lärares PCK utvecklas och förändras genom deltagande i en learning study 

genom att analysera ljudupptagningar och videoinspelningar från learning study-cyklerna. Resultaten 

bidrar med förståelse för hur lärarna i studien utvecklade sin förståelse för samt började ifrågasätta 

sina epistemologiska antaganden, syften och mål med den egna undervisningen. Studien bidrar med 

kunskap om deltagande i learning studies leder till utveckling av lärares PCK samt att elevers lärande 

påverkas i positiv riktning som en konsekvens av detta. 

I likhet med Holmqvists studie (2011) framträder i Mårtenssons (2015) doktorsavhandling att de 

deltagande lärarnas förmåga att precisera lärandeobjektet och de kritiska aspekterna utvecklades 

genom deltagande i learning study. Detta förklaras som ett resultat av att lärarna fick syn på avgörande 

skillnader gällande elevernas förståelse och hur detta kunde användas i undervisningen. Med andra ord 

utvecklade lärarna en större lyhördhet för hur eleverna uppfattade lärandeobjektet vilket medförde en 

ökad medvetenhet om hur detta kunde behandlas i undervisningen för att nå avsett kunnande hos 

eleverna. Detta beskrivs i studien som en del av lärares PCK. Mårtensson (ibid) drar också slutsatsen 

att denna utveckling kan förklaras genom tre avgörande faktorer hos lärarna ”i) ett perspektivskifte 

från första ordningens perspektiv till andra ordningens perspektiv ii) en fördjupad användning av det 

variationsteoretiska verktyget iii) analys av den egna undervisningen.” (ibid s. 180). Förutom dessa 

avgörande faktorer lyfts även kollegialt arbete, iterativitet och handledning som att betrakta som 

betydelsefulla.  

Thorsten (2015) har undersökt hur lärares ”practice knowledge” utvecklas hos lärare som deltar i en 

learning study. Begreppet ”practice knowledge” innefattar i studien såväl tyst kunskap (tacit 

knowledge), som artikulerad och synlig kunskap. Datamaterialet består av material från en genomförd 

learning study i ämnet svenska. Resultaten beskriver att lärares practice knowledge i kombination med 

användningen av en explicit teori om lärande, variationsteorin, leder till att lärares kunnande kan 

utmanas med utgångspunkt i den egna praktiken. Thorsten beskriver också att variationsteorins 

tillämpning i learning study fördjupade de deltagande lärarnas lärande genom kombinationen av 

tidigare kunskaper och undervisningserfarenheter med nya kunskaper som utvecklades i studien. 

Därtill framhålls learning studys cykliska utformning i kombination med teorin som ett avgörande 

ramverk för att analysera relationen mellan undervisning och lärande. Variationsteorins roll har även 

undersökts i en studie av Kullberg, Mårtensson och Runesson (2016) där material från en learning 

study analyserats avseende lärares förändrade sätt att resonera om lärandeobjektet. Resultaten 

indikerar att det systematiska arbetet med att gemensamt planera, analysera och revidera lektioner 

medförde att lärarnas kunskaper om lärandeobjektet utvecklades och fördjupades. Forskarna ser de 

variationsteoretiska begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter som några avgörande och viktiga 

analysverktyg för lärarnas arbete med att avgränsa och definiera lärandeobjektets innebörd i en 

learning study.  

 

Forskningens betydelse för studien  

Samtlig forskning har använts i syfte att få syn på vilka begrepp som kan antas vara centrala för 

studien vilket varit betydelsefullt för möjliga följdfrågor i intervjuerna. Begreppen har senare använts 

som teoretiska redskap för att analysera resultaten. Forskningen har även tjänat som bakgrund för att 

få syn på den här studiens kontext.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder för datainsamling och analys som valts i studien och hur jag 

gått tillväga vid datainsamling och analys. I relation till detta diskuteras etiska överväganden och 

tillförlitlighetsfrågor.  

Metodansats 

Studien har en kvalitativ ansats som avser utforska hur lärare erfar deltagandet i learning study samt 

vad de uppfattar blir konsekvenser av detta i deras arbete som lärare. För att söka svar på 

forskningsfrågorna behöver lärares erfarenheter av learning study fångas, varför valet av metod för 

datainsamling föll på kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes med motivet att 

studien är explorativ i bemärkelsen att det i förväg inte var givet vad som kunde upptäckas. 

Intervjuerna behövde ge utrymme för flexibilitet och följsamhet för de intervjuades tankar och 

reflektioner. Ansatsen jag har valt att utgå ifrån handlar om att utforska innebörder i de intervjuade 

lärarnas utsagor, det vill säga fokus ligger på vad personerna säger och inte hur de säger det. Ansatsen 

kan därför i grunden sägas vara fenomenologisk då studien syftar till att förstå innebörden av något ur 

deltagarnas eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).  Ett grundantagande som vanligen är 

utgångspunkt i kvalitativ intervju som metod är symbolisk interaktionism, vilket betyder att 

intervjuaren försöker förstå hur snarare än varför den intervjuade upplever eller uppfattar det som ska 

undersökas (Trost, 2010). Således intar forskaren ett andra ordningens perspektiv på det som studeras. 

Det är inte fenomenet i sig som undersöks utan hur det uppfattas av intervjupersonerna.  

Forskningsintervjuer av kvalitativ karaktär syftar till att förstå något ur den intervjuade personens eget 

perspektiv i dennes livsvärld. En kvalitativ intervju kan ses som ett tillfälle då kunskap konstrueras, i 

interaktion emellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Samma författare 

menar att intervjuer kan vara antingen explorativa eller hypotesprövande. I en halvstrukturerad 

intervju ställer forskaren kompletterade och utvecklande följdfrågor för att synliggöra 

intervjupersonernas uppfattningar om det som utforskas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) påverkar 

intervjuaren och intervjupersonen varandra och agerar i relation till varandra i intervjusituationen, 

vilket kan beskrivas som en ”mellanmänsklig situation” (ibid, s.49).  

Kvale och Brinkmann uppmärksammar även intervjuarens eller forskarens känslighet för ämnet, det 

vill säga dennes kunskaper och attityder till ämnet. Kunskap består i ett antal olika uppfattningar och 

fördomar, vilka behöver medvetandegöras hos forskaren för att medvetet kunna reflektera i 

forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008; Thomsson, 2010). Förförståelse kan aldrig heller 

ses som något konstant, utan är i ständig rörelse. Dock kan såväl förståelse som fördomar stå i vägen 

för nya och andra möjliga insikter och tolkningar (Thomsson, 2010). 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har tolkning en central roll i all kvalitativ forskning. De menar 

att oavsett hur data samlas in, är denna, om än i olika hög grad, tolkad av forskaren redan innan 

materialet börjar bearbetas. Vidare uttrycker de att ”Vi lägger alltså alltid in perspektiv i det vi ser” 

(ibid, s. 63). I en kvalitativ halvstrukturerad intervju styrs intervjuarens följdfrågor av vad 

intervjupersonen säger i vad som kan beskrivas som en reflexiv process. Det sker en tolkning hos 

intervjuaren av vad intervjupersonen pratar om och som därigenom styr vilka följdfrågor som ställs. 

Vilka följdfrågor som ställs styrs även av intervjuarens förförståelse om ämnet och detta kan också 
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beskrivas som en del i den tolkning som pågår hos intervjuaren under intervjun. Mitt datamaterial kan 

sägas ha skapats genom en reflexiv och tolkande process mellan mig och de intervjuade lärarna, där 

utgångspunkten har varit en nyfikenhet på hur de erfar sitt deltagande i learning study.  

Urval 

Studien genomfördes i en kommun som sedan några år arbetat med learning study som 

kompetensutvecklingsmodell. Utifrån det underlag av lärare som fanns att tillgå i kommunen gjordes 

ett ändamålsenligt urval av tio intervjupersoner där jag försökte skapa en så stor bredd och variation 

som möjligt vad gäller erfarenhet av learning study, undervisningsämnen och årskurser samt skolor 

som lärarna undervisar i.  

Initialt skickades förfrågningar om att delta i en intervju ut per e-post till tio lärare. I de fall läraren 

avböjde att delta intervjun, skickades en ny förfrågan ut till en annan lärare som deltog i samma 

learning study-grupp som den lärare som först tillfrågades.  

I studien deltar tio lärare, sju kvinnor och tre män, som alla har erfarenhet av att delta i learning study. 

Några av lärarna har deltagit i en eller flera studier tidigare, medan några under 

datainsamlingsperioden deltog i sin första learning study. Under datainsamlingsperioden deltog några 

av de intervjuade lärarna i en handledarutbildning för att handleda learning studies, som också 

innehöll en fördjupning i det variationsteoretiska ramverket.  Tre av lärarna hade vid intervjutillfället 

ännu inte hade slutfört sin första studie, vilket kan ha påverkat utfallet av intervjuerna eftersom dessa 

lärare befann sig mitt i learning study-processen. När en learning study avslutas avsätts vanligen tid 

för reflektion kring lärandet i studien, vilket dessa lärare ännu inte hade gjort när de intervjuades.  

De i studien deltagande lärarna arbetar i sex olika grundskolor. Fyra av dem arbetar på högstadiet, fyra 

arbetar på mellanstadiet och två på lågstadiet. Det finns också en spridning av de undervisningsämnen 

som fokuseras eller fokuserats i de learning studies som lärarna deltar eller har deltagit i, där såväl 

teoretiska som praktiskt-estetiska ämnen finns representerade.  

Uppläggning och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs hur datainsamlingen genomförts samt hur datamaterialet sedan har 

analyserats, bearbetats och tolkats i olika steg.  

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (bilaga 1) bestående av två huvudfrågor 

som avsåg fånga lärarnas uppfattningar om deltagandet i learning study samt vilka konsekvenser detta 

fått för deras arbete. Intervjuguiden innehöll förutom två huvudfrågor även exempel på möjliga 

följdfrågor att ställa beroende på vad lärarna pratade om. Intervjuerna kan beskrivas som explorativa 

och de var halvstrukturerade, det vill säga de utgick ifrån några huvudfrågeställningar kring hur 

lärarna upplevde deltagandet i learning study.  

Varje intervju startade med att intervjupersonerna muntligen informerades om studiens syfte samt om 

frivillighet, konfidentialitet och om hur studiens resultat kan komma att användas. Under intervjuerna 

gjordes ljudupptagningar med hjälp av en mobiltelefon. Jag som intervjuare gjorde även korta 

anteckningar av stödord under intervjun, som användes som stöd för att eventuellt kunna gå tillbaka 

och ställa följdfrågor kring något som sades. Intervjuerna genomfördes antingen i skolan där läraren 

arbetar eller i mitt eget arbetsrum, i en strävan efter att intervjusituationen skulle kännas så bekväm 

som möjligt för lärarna. Som start på intervjuerna fick lärarna berätta om den eller de learning studies 
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de deltagit eller deltar i och hur det kom sig att de blev intresserade av att delta i en learning study. 

Några av lärarna kom därefter själva in på aspekter som berörde frågeställningarna i intervjuguiden 

och i andra fall ledde jag dem in i dessa genom att fråga vad de tycker att de lär sig av learning study. 

Samtliga lärare gav konkreta exempel av hur de använder sig av olika aspekter inom learning study i 

sitt vardagliga klassrumsarbete och följdfrågor ställdes för att de ytterligare skulle utveckla eller 

fördjupa sina resonemang. Några lärare kom själva in på gruppens roll i studien och i andra fall 

ställdes explicita frågor om detta.  

Materialbearbetning 

Datamaterialet består av tio halvstrukturerade intervjuer, som med ett undantag är ca 30–40 minuter 

långa. Vid en av intervjuerna krånglade inspelningsutrustningen och endast 10 av 30 minuters intervju 

spelades in. När samtliga intervjuer genomförts transkriberades först intervjuerna till sin helhet med 

undantag för vissa partier som helt uppenbart inte berörde forskningsfrågorna. Jag valde att 

transkribera intervjuerna till skriftspråk, vilket innebar att jag tog bort talspråkliga uttryck som 

exempelvis typ, liksom och upprepningar och i vissa fall ändrade ordföljden. I den här undersökningen 

är inte, enligt min uppfattning, en exakt återgivning av tonlägen och pauser relevant. Ytterligare ett 

argument för att översätta utsagorna till skriftspråk var är att det är till fördel för läslighetens skull i 

uppsatsen, då resultatbeskrivningen i hög grad består av excerpt.  

De transkriberade utsagorna utgjorde sedan min analysenhet, den så kallade meningsbärande enheten 

som användes som datamaterial för innehållsanalysen.  

Kvalitativ innehållsanalys 

För att söka svar på forskningsfrågorna ur det transkriberade intervjumaterialet användes ett induktivt 

förfarande för att söka efter mönster och se likheter och skillnader mellan lärarnas utsagor i en 

kvalitativ innehållsanalys. En av fördelarna med kvalitativ innehållsanalys är att den inte är låst vid 

någon särskild teoretisk utgångspunkt, det vill säga bearbetningen kan ske helt och hållet induktivt och 

det finns få regler att följa i processen (Bengtsson, 2016). Inom kvalitativ innehållsanalys söker 

forskaren efter mönster i materialet, i en process av kondensering, kodning och kategorisering av 

texten i syfte att beskriva materialets manifesta innehåll. Kategoriseringen kan ske antingen deduktivt, 

med på förhand givna kategorier, eller induktivt, där materialets innehåll styr kategoriseringen 

(Bengtsson, 2016; Graneheim & Lundman, 2004). Jag har valt det senare.  

Det första steget i analysen var att skaffa sig en helhetsbild av datamaterialet. Samtliga texter lästes 

därför igenom för att skapa en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter lästes texterna igenom ännu 

en gång och de meningsbärande enheterna sorterades innehållsmässigt för varje forskningsfråga.  

Sådana utsagor som inte tillhörde någon av forskningsfrågorna sorterades bort. Sedan vidtog en 

process av kodning och därefter kategorisering av analysenheterna, vilket kan beskrivas som en 

iterativ process där kategoriernas hållbarhet prövades mot den ursprungliga analysenheten. Graneheim 

& Lundman (ibid) uttrycker att kodning handlar om att kondensera textens meningsinnehåll, medan 

kategorisering kan beskrivas som en abstraktion av innehållet men som i sin beskrivning ändå ligger 

nära den urspungliga texten. “As we see it, a category refers mainly to a descriptive level of content 

and can thus be seen as an expression of the manifest content of the text” (ibid, s. 107). Vid 

kategoriseringen försökte jag undvika tolkning så till vida att jag försökte åsidosätta teoretiska begrepp 

och benämna kategorierna så nära texten som möjligt. Nedan visas ett exempel på detta. 
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Tabell 1. Exempel på koder och kategorier. 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

A: Och också att man upptäcker att 

det här kollegiala arbetet, alltså det 

är väldigt viktigt, att man behöver 

jobba mer på det sättet. 

  

Upptäcker att kollegialt arbete är 

viktigt  

 

 

 

 

Kollegialt arbete upplevs som 

värdefullt  

 

J: Mmm. Så att du menar att det 

fanns ett värde i att ni var i en 

grupp som diskuterade kring... 

B: Ja 

J: undervisningens planering och… 

B: Ja exakt. 

Värdefullt att diskutera 

undervisningen med andra 

Kollegialt arbete upplevs som 

värdefullt  

 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att samma analysenhet kan förekomma inom fler än en 

kategori när datamaterialet består av individers upplevelser. En och samma utsaga kan på olika sätt 

skildra upplevelser med olika mening och kan därför komma att tillhöra mer än en kategori. 

Kategoriseringen innebar att pröva och ompröva de kodade enheterna i förhållande till kategorierna 

som växte fram.  Vid kategoriseringens slutfas framträdde ett mönster med ett antal övergripande 

teman eller kluster för varje forskningsfråga under vilka de olika kategorierna kunde sorteras in. I vissa 

fall slogs de initialt formulerade kategorierna ihop och i andra fall delades de upp i flera eller 

omformulerades. Ett exempel på det är innehållsanalysen av den första forskningsfrågan, som 

inledningsvis beskrevs genom kategorierna kollegialt arbete upplevs som värdefullt, dela erfarenheter, 

gemensam utveckling och sätta ord på tankar tillhörande temat Gemensamt lärande. Kategorin 

gemensam utveckling innehöll utsagor som belyste en gemensam, kollektiv utveckling av gruppen 

men även utsagor som pekade på en individuell utveckling eller kunskap som ett resultat av det 

kollektiva arbetet. Kategorin gemensam utveckling formulerades därför om till Utveckling av kollektiv 

kunskap, där utsagor beträffande gruppens gemensamma kunskap eller utveckling återfinns, medan 

individuell utveckling som resultat av gruppens arbete placerades i kategorin Kollegialt arbete upplevs 

som värdefullt. Liknande omprövning av kategorier gjordes avseende forskningsfråga två.  

Det framträdde även mönster där vissa kategorier avseende den andra forskningsfrågan kunde delas 

upp i flera underkategorier. Ett exempel på det är kategorin Använder variationsteorin, som initialt 

inte hade någon underkategori men där Letar efter kritiska aspekter och Använder variationsmönster 

tillkom som underkategorier. Nedan visas de slutgiltiga temana, kategorierna och underkategorierna 

för varje forskningsfråga. 
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Tabell 2. Teman och kategorier avseende forskningsfråga 1.  

Hur erfar lärare det kollektiva arbetet i en learning study? 

 

Tema Gemensamt lärande 

Kategori kollegialt arbete upplevs som värdefullt utveckling av 

kollektiv 

kunskap 

dela 

erfarenheter 

sätta ord på 

tankar 

Under-

kategori 

Diskutera 

undervisning 

Fördjupade 

diskussioner 

Diskutera 

undervisnings-

innehållet 

   

Tema Modell för att studera undervisning 

Kategori Strukturerad modell Reflektion om 

undervisning 

Handledarens roll Tid för kollegial 

diskussion 

 

 

Tabell 3. Teman och kategorier avseende forskningsfråga 2.  

Vilka konsekvenser erfar lärare att deras deltagande i learning study får för lärararbetet?  

 

Tema Förändrad undervisning 

Kategori Utgår ifrån 

elevernas 

förståelse/ 

uppfattningar 

Avgränsar 

innehållet 

Ökad systematik Använder variationsteorin 

Under-

kategori 

   Letar efter kritiska 

aspekter 

Använder 

variations-

mönster 

Tema Kunskap om undervisning och lärande 

Kategori Ny kunskap om 

lärandeobjektet 

Insikter om 

elevers 

lärande 

Lärandeteoretisk 

kunskap 

Få syn på den egna 

undervisningen 

Fortsatt 

utveckling 

 

 

Teman och kategorier skrevs sedan fram och exemplifierades med hjälp av citat ur de transkriberade 

intervjuerna. I ett nästa steg analyserades teman och kategorier med hjälp av de teoretiska begrepp 

som skrivits fram i uppsatsens teorikapitel. Tolkningar av resultaten och analysen formulerades 

därefter med hjälp av tidigare forskning i uppsatsens diskussionsdel.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Tillförlitlighet inom forskning diskuteras ofta i relation till begreppen validitet och reliabilitet. Det 

råder dock enligt Thornberg och Fejes (2009) delade meningar om huruvida begreppen validitet och 
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reliabilitet bör användas inom kvalitativ forskning, då dessa traditionellt hör hemma inom kvantitativ 

forskningstradition. Jag kommer att använda mig av de begrepp som den aktuella litteraturen om 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014; Thomsson, 2010) och kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004; Bengtsson, 2016) använder sig av, för att resonera kring tillförlitligheten i min studie.  

Validering inom kvalitativ intervjumetodik handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om 

hantverksskicklighet samt om förmågan att kunna anlägga en kritisk syn på analyserna och därigenom 

kontrollera, teoretiskt tolka och ifrågasätta sina resultat.  Därtill talar Kvale och Brinkmann om vikten 

av teoretisering, det vill säga vikten av att den som genomför undersökningen har en teoretisk 

föreställning om vad som undersöks. Sju stadier anges för validering under en intervjuundersökning: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering (ibid).  

I studien innebär min egna fleråriga erfarenhet av att delta i och handleda learning studies att jag som 

forskare har förförståelse för ämnet.  Detta anser jag har underlättat planeringen av studien. Egna 

förgivet taganden kan dock stå i vägen för att kunna se och upptäcka dimensioner av lärarnas utsagor i 

intervjuerna men också i tolkningen av materialet. Här kan reflexion ses som ett redskap i 

forskningsprocessen för att kunna se något ur fler och olika synvinklar. ”Att arbeta reflexivt betyder 

att låta olika tankar krocka med varandra i en process där kunskap inte är något som finns utan som 

skapas” (Thomsson, 2010 s. 38). Intervjuerna i min undersökning kan i sig ses som en reflektion, både 

för intervjupersonen samt för mig själv som intervjuare och forskare. Under genomförandet av 

intervjuerna har jag försökt låta intervjupersonerna utveckla sina uttalanden istället för att direkt låta 

det se säger bekräfta mina egna föreställningar om fenomenet. I analysen av materialet har jag sedan 

försökt ha frågan ”Kan detta tolkas på något annat/mer än ett sätt?” i fokus.  

Studien genomfördes med lärare som arbetar i den kommun där jag själv arbetar. Det innebär att jag i 

sju av tio fall var känd för intervjupersonen sedan tidigare. Det kan både stå i vägen och vara en fördel 

i en intervjusituation. Att jag är en bekant person kan göra att situationen känns mer bekväm för 

intervjupersonen vilket kan vara en fördel då intervjuns avsikt var att lärarna skulle berätta ganska fritt 

om sina upplevelser av learning study med utgångpunkt i några få huvudfrågeställningar. Eftersom jag 

själv har erfarenhet av learning studies, så medför det att såväl själva intervjun som intervjupersonerna 

kan ha påverkats av detta. Vid genomlyssningen av intervjuerna blev det tydligt att jag i vissa fall 

gjorde förgivet taganden beträffande delar av det som sades och gick miste om att ställa fördjupande 

följdfrågor. Det är också möjligt att de som intervjuades påverkades av att de visste om att jag har 

tidigare erfarenhet av learning studies.  

Vid intervjuer kan intervjuaren välja att anteckna eller göra ljudupptagningar för att fånga 

intervjupersonernas svar. Jag valde att spela in intervjuerna, vilket stärker tillförlitligheten då 

forskaren därigenom inte kan gå miste om att fånga upp något av det som sägs. Vidare kan 

intervjuaren ha full koncentration på intervjuandet och behöver inte ägna uppmärksamhet åt att via 

anteckningar fånga det som intervjupersonerna säger. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 

intervjus reliabilitet handlar om hur intervjufrågorna ställs. Frågorna ska leda fram till ny kunskap om 

det som utforskas och det viktiga är inte om frågorna är ledande eller ej. De menar därför att forskaren 

kan behöva ställa konfronterande frågor för att förstå vad intervjupersonen menar ”Menar du att… 

eller…? Detta förfarande har jag försökt använda mig av i intervjuerna för att söka klargöra vad 

intervjupersonen menar.  

En grundläggande aspekt av trovärdighet inom kvalitativ forskningsmetod avser hur väl insamlade 

data och analysen av denna svarar mot undersökningens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

första steget mot trovärdighet tas därför redan vid formuleringen av forskningsfrågor och beslutet av 
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hur dessa ska besvaras, hur data ska samlas in och hur urvalet ska ske. Mängden data som samlas in i 

relation till forskningens syfte har också en avgörande roll för trovärdigheten. I den här studien gjordes 

tio intervjuer med lärare från olika skolor som undervisar i olika årskurser och ämnen samt med olika 

stor erfarenhet av learning study, i syfte att erhålla en bredd och variation av data. Däremot ligger det 

en begränsning i att lärarna arbetar i samma kommun och resultaten ska därför läsas mot bakgrund av 

detta. Antalet intervjuade utgör inte underlag för att kunna generalisera resultaten i den mening att de 

kan anses som giltiga för de flesta lärare som deltagit i learning studies. Dock bedömer jag antalet och 

urvalet som tillräckligt för att kunna ge en bild av olika uppfattningar i relation till studiens 

frågeställningar. Huruvida resultaten kan antas vara generaliserbara kan istället beskrivas i termer av 

vad som inom kvalitativ forskning benämns situerad generalisering med innebörden att forskningen 

bidrar med exempelvis beskrivningar av mönster och processer som möjliggör för läsaren att känna 

igen kvaliteter eller processer som hen tidigare inte reflekterat över (Thornberg & Fejes, 2009). 

Generaliseringen kan sägas uppstå hos läsaren vid igenkänning av forskningens tolkning.  

I studier där kvalitativ innehållsanalys används som metod menar Graneheim och Lundman (2004) att 

trovärdighet handlar om hur väl kategorier och eventuella teman täcker det insamlade materialet och 

att ingen irrelevant data tagits med alternativt att ingen viktig data exkluderats. De menar även att 

trovärdighet kan relateras till hur bedömningar har gjorts avseende skillnader och likheter mellan olika 

kategorier och att ett sätt att göra detta transparent är att redovisa citat som kan anses representativa för 

kategorierna. Ett annat sätt att uppnå validitet och reliabilitet är att fler än en forskare analyserar 

datamaterialet (Bengtsson, 2016). Detta har inte varit möjligt i detta fall, eftersom det är ett 

självständigt arbete och kan ses som en brist. Till viss del har detta ändå skett genom handledningen i 

uppsatsen som i vissa delar inneburit en diskussion om kategoriseringen.  

Bengtsson (ibid) menar att en annan viktig aspekt vad gäller validitet och reliabilitet inom kvalitativ 

innehållsanalys är att läsa igenom såväl den ursprungliga analysenheten som koder och kategorier 

flertalet gånger i en induktiv process av prövning och omprövning. I denna process har jag behövt 

justera och formulera om kategorier och jag har även behövt ompröva vilken eller vilka kategorier en 

utsaga bör tillhöra. När materialet består av intervjuer är det också av vikt att forskaren förhåller sig 

till kontexten och det sammanhang som utsagan ingår i, varför det är möjligt att en och samma utsaga 

kan ingå i fler än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). De menar även att kategorierna bör 

svara på frågan ”vad”, och om materialet består av intervjuer kan forskaren fråga sig vad 

intervjupersonerna pratar om. I den innehållsanalys jag gjort har jag försökt ha frågan ”vad pratar de 

om?” aktuell hela tiden. I vissa partier kan en och samma person prata om flera saker, nästan 

samtidigt, vilket i några fall resulterat i att vissa utsagor kommit att tillhöra fler än en kategori.  

Etiska aspekter  

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) följts vad gäller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

Informationskravet avser att studiens deltagare ska informeras om studiens syfte och användning. I 

studien togs initial kontakt via e-post där lärarna tillfrågades om de ville delta samt informerades om 

studiens syfte och upplägg samt att och hur ovanstående principer skulle följas i studien.  

Nyttjandekravet innebär att materialet inte ska användas till annat än forskningens ändamål. Detta har 

beaktats genom att deltagarna informerades muntligen före intervjuns genomförande om 

undersökningens syfte och om datamaterialets användning i studien. I enlighet med samtyckeskravet 

informerades lärarna även om att intervjun var frivillig samt om rätten till att när som helst kunna 
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avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas konfidentialitet ska skyddas i studien. 

I denna studie uppfylls det att genom att det inte framgår i vilken kommun och i vilka skolor lärarna 

arbetar samt att fingerade namn används. Dock kan det hända att de intervjuade lärarna kan komma att 

känna igen sig själva i de citat som används i resultatbeskrivningen.  
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Kapitel 4 Resultat  

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Resultatbeskrivningen avser besvara forskningsfrågorna, 

en i taget, genom att innehållsmässigt och utifrån identifierade teman och kategorier beskriva 

intervjuernas innehåll. Detta görs genom att med utvalda excerpt belysa de innehållsliga aspekterna av 

det som framkommit i intervjuerna.  Innehållsliga teman och kategorier används som rubriker där 

kommenterade excerpt ur intervjuerna avser beskriva innebörden av dessa kategorier och teman. 

Underkategorier markeras genom kursiv stil i texten. 

I nästa steg analyseras sedan de beskrivna resultaten med hjälp av de teoretiska begrepp som tidigare 

definierats i uppsatsens teorikapitel.  

Jag har valt att kalla de intervjuade lärarna för Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, 

Lärare F, Lärare G, Lärare H, Lärare I och Lärare J. I de fall det förekommer benämner jag mig själv 

som ”intervjuaren”.  

Hur erfar lärare det gemensamma arbetet i en 

learning study? 

Gemensamt lärande 

Kollegialt arbete upplevs som värdefullt  

Något som är framträdande i intervjuerna är att lärarna värdesätter och uppskattar det kollegiala 

arbetet. Samtliga lärare uttrycker sig kring detta på olika sätt. När lärarna får frågan om vad de lär sig 

av att delta i learning study, svarar flera av dem att de upptäckt fördelarna med det kollegiala arbetet i 

learning study. Det benämns som viktigt och värdefullt.  Att lära sig av varandra framhålls med andra 

ord som en viktig del av lärandet.  

Lärare A: Och också att man upptäcker att det här kollegiala arbetet är, alltså det är väldigt viktigt, 

att man behöver jobba mer på det sättet. 

En uppskattning av de pedagogiska diskussioner om lärande som uppstår i learning study återkommer 

i flertalet av intervjuerna när lärarna berättar om vad de lär sig av deltagande i learning study. Här 

beskrivs det som en ”uppåtgående spiral”:  

Lärare D: Ja, alltså jag tycker ju det är otroligt roligt med de här pedagogiska diskussionerna, när 

man pratar om lärandet eller gör si eller så när eleverna lär sig eller hittar på saker eller tillsammans 

med andra tittar och funderar på hur skulle man kunna göra det här tydligt, hur skulle man kunna 

göra det bra. Det är som en uppåtgående spiral liksom, ja men om jag gör så här så kanske de 

förstår eller om vi gör så här så blir de nyfikna och gör vi det här omväxlande. Ja, verkligen använda 

lång tid till att fundera på hur man ska jobba med små saker. 

Att Diskutera undervisning är tydligt framträdande i termer av vad lärarna mer specifikt nämner när de 

framhåller det kollegiala arbetet som värdefullt. Learning study beskrivs av majoriteten av de 

intervjuade lärarna som ett tillfälle då de ges möjlighet till diskussioner om undervisning. 

Diskussionerna beskrivs på olika sätt, där ett sätt att prata om diskussioner avser en slags ”allmän” 

diskussion om undervisning. Excerpten nedan avser belysa detta. 
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Lärare B: Så där kände jag att det blev väldigt mycket diskussion kring pedagogik, pedagogiska 

delar, hur eleverna skulle lära sig och vad kunde man göra som lärare och vilka strategier man 

skulle kunna använda sig av. 

 

Lärare H: Jo men det är att man verkligen får prata om det, att learning study är ett tillfälle då man 

diskuterar det som vi faktiskt är utbildade att göra. Alltså undervisa. Hur når vi fram i vår 

undervisning. Och vi inte pratar metod. Det tycker jag är en jättefördel med learning study. 

Flera av lärarna tar upp mer specifikt att learning study är ett tillfälle där de Diskuterar 

undervisningsinnehållet. I nedanstående citat framhålls de innehållsmässiga delarna i learning study 

när läraren berättar om hur det kommer sig att hon deltagit i flera learning studies. 

Lärare A: Jag tyckte det var ett jätteroligt sätt att jobba och framförallt för att få jobba mer med 

innehållet i undervisningen.  

 

Nedan betonar en av lärarna dessutom vikten av detta i relation till likvärdighet och sätter det i relation 

till vad lärarna på hens skola vanligtvis brukar diskutera. Citatet belyser att läraren fått syn på något 

som hen fått möjlighet att diskutera i learning study, nämligen vikten av att diskutera undervisningen i 

termer av vad undervisningen ska innehålla och att sådana diskussioner skulle kunna leda till en större 

likvärdighet i skolan.  

Lärare H: Jag tänker ju att framförallt så är det ju det vi borde diskutera, alltså det är ju det här vi 

borde göra när vi planerar saker, för att vi pratar hela tiden om en likvärdig skola och likvärdiga 

bedömningar, det vi gör. Hos oss är det ju kanske att då skapar vi matriser eller vi pratar om ”när 

undervisar man om vad”. Men istället att vad är det vi ska undervisa, då är det ju viktigt att vi vet, 

vad betyder ett avslut för alla. Vad är det vi undervisar om?  Det borde ju vara samma sak. 

Utsagor om att learning study ger tillfälle till Fördjupade diskussioner återkommer när lärarna ska 

berätta om vad de lär sig av learning study. De fördjupade samtalen ses i det sammanhanget som en 

viktig del. Uttrycket ”att grotta ner sig” används av ett par av lärarna som uttryck för detta. 

 

Lärare E: Att verkligen grotta ner sig i ett arbetsområde eller ett moment. Och sitta så med sina 

kollegor, gå till djupet med hur man definierar olika begrepp. 

Samtalen som uppstår i en learning study jämförs också med hur diskussioner bland lärare annars 

brukar vara. Det som skiljer diskussionerna i learning study jämfört med andra diskussioner med 

lärarkollegor sägs vara att samtalen blir fördjupade avseende innehållsmässiga aspekter i 

undervisningen.  

Lärare I: Alltså det är ju skillnad på learning study, att där går man mer på djupet.  

Intervjuaren: Mmm. 

Lärare I: Och annars så blir det mer generellt. 

En av lärarna jämför ”att diskutera med sig själv” med att diskutera med andra och menar att man 

kommer till en fördjupad nivå i en gemensam diskussion.  

Lärare D: /…/det är ju det jag menar med att när man diskuterar med sig själv kommer man till en 

viss nivå, men man kommer till en mycket högre nivå eller djupare nivå om man diskuterar samma 

sak tillsammans.  
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Utveckling av kollektiv kunskap 

I samtalen framträder fler a aspekter som avser gruppens betydelse för lärandet. Något som framträder 

är att lärarna beskriver att det kommer till stånd en gemensam utveckling i termer av att gruppen växer 

och utvecklas tillsammans.  

Lärare C: Nej, men jag kan inte säga någonting annat än att jag tycker att gruppen är viktig, för att 

vi växer tillsammans och vi delar erfarenheter. Vi utvecklas tillsammans. Det är en viktig del.  

En annan lärare menar att eftersom individerna i gruppen delar sina erfarenheter med varandra blir den 

sammanlagda kunskapen större. Det talas om ett slags kollektiv kunskap som konstitueras av 

gruppmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter.  

Lärare J: Så den totala kunskapen blir ju större av att vi delar med varandra och man får 

erfarenheterna. 

Sätta ord på tankar  

Några av lärarna framhäver att de genom arbetet i gruppen ges möjlighet att benämna och sätta ord på 

tankar och åsikter om undervisning. Här sätts lärarnas egna lärande i centrum, som en konsekvens av 

arbetet i gruppen.  I citatet nedan jämförs detta med individuellt arbete.  

 

Intervjuaren: Så tänker du att gruppen blir ett stöd för ditt eget tänkande… 

Lärare E: Ja. 

Intervjuaren: … kring undervisning och lärande? 

Lärare E: Ja, det tycker jag absolut. Det är ju det där att man får lov att sätta ord på vad man 

menar och vad man tycker och vad man tänker. Och i och med att man blir tvungen till det så 

måste man ju också verkligen tänka till och forma sin åsikt kring vad man tycker och tänker. 

Intervjuaren: Mmm… 

Lärare E: Och det gör man ju inte på samma sätt om man sitter själv och funderar. Och det är ju 

bra, tror jag, alltid.  

Gruppen beskrivs som ett stöd för det egna tänkandet i och med att man tvingas försvara och 

formulera sina egna tankar och åsikter för sina kollegor.  

Dela erfarenheter 

Lärarna uttrycker att learning study-mötena ses som ett tillfälle att utbyta erfarenheter och dela med 

sig när de berättar om gruppens roll för lärandet. Detta uttrycks på lite olika sätt, till exempel som att 

de delar med sig av sina kunskaper, bollar idéer, utbyter erfarenheter och tankar. Även här är lärarnas 

eget lärande i fokus, det vill säga de avser att de själva lär sig något av att deltagarna i gruppen delar 

med sig av sina erfarenheter och idéer.  

Lärare C: Att jag kan få andras erfarenheter och deras syn, att vi ser på så olika sätt, alla är vi olika, 

att vi ser och tolkar in både människor och elever på olika sätt. Ja, men bolla idéer.  

Att dela med sig uttrycks av en av lärarna i termer av att det även kan innebära att dela med sig och få 

syn på det man inte kan.  
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Lärare A: Men jag tycker att det är många lärare som verkligen är professionella. De besitter massor 

av kunskaper, det är ett sätt att dela med sig. Av det man kan… och kanske av det man inte kan 

också, att få syn på det. 

 

Modell för att studera undervisning 

Strukturerad modell  

Lärarna uppmärksammar värdet av att tillvägagångssättet i en learning study innebär en struktur som 

håller ihop diskussionerna i gruppen. Modellen beskrivs som tydlig i den bemärkelsen att det är givet 

vad som ska diskuteras vilket underlättar för att behålla fokus i diskussionerna.  De lyfter särskilt fram 

strukturen när de pratar om vilka delar av learning study som de ser anser är särskilt viktiga delar för 

lärandet i studien.  

Lärare C: Det blir inte spretigt utan våra diskussioner hålls ihop utav learning study skulle jag säga, 

att vi har en röd tråd att gå efter och det är också tryggt att luta sig mot. För det är väldigt lätt att 

spåra ut även om vi är en liten grupp, så får man, vänta nu, var är vi någonstans. Så får man gå 

tillbaka till studiehandledningen. Backa bandet. 

 

Lärare G: Det kan hända att det händer i andra sammanhang också men, jag tror att det blir, vad 

ska man säga, eftersom learning study är fokus på undervisning och kollegialt lärande, så blir det 

lite på annat sätt. Alltså det blir lite mer struktur över vad man diskuterar och vad man ska tänka 

på, till exempel när man ska analysera lektioner. Och då får man olika punkter för att kunna göra en 

analys av lektionen. 

Att det är en tydlig modell som innebär en arbetsgång som innefattar olika steg: val av lärandeobjekt, 

förtest, försökslektion och eftertest, framhålls också.   

Lärare D: Ja, det är tydligt på det sättet att man väljer ett lärandeobjekt, någonting som man skulle 

vilja, som man vet att eleverna ofta har svårt med och som man kanske brottas med: Hur man ska 

göra så att de blir bättre på, eller kan eller behärskar eller så. Och sedan det här man att gör ett 

förtest utifrån vad man tror och då går det ju utifrån vad man tror. Och sedan så gör man en 

lektion, så gör man ett eftertest, utvärderar det, funderar på nästa lektion. Så att man gör det så 

tydligt, man släpper inte, man gör så i tre omgångar och hela tiden så får man ju, så diskuterar man 

i en tydlig gång. Det som gör det svårt innan man har gjort det ett par gånger det är liksom hur ska 

man, ställa kontraster eller variation mot varandra för att det ska bli tydligt för eleverna. Men det är 

ju det också som är spännande, eller ja. Det andra är ju också det är inte lätt, det är det ju inte men 

jag ser det som en tydlig modell, en arbetsgång för hur man ska studera någonting. 

Reflektion om undervisning  

Videofilmningen av försökslektionerna beskrivs också som en särskilt viktig del i en learning study. 

Hälften av lärarna tar upp att de lär sig av att titta på sin egen och andras undervisning på film, ett 

moment där de kan få syn på både sig själv och andra.  

Lärare G: Och när man har sett filmen och diskuterar, då får man olika perspektiv från olika 

kollegor. Och då, eller i alla fall jag, försöker se med de ögonen som de har. 

Intervjuaren: Mmm. 
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Lärare G: Man lär sig av varandra på något sätt. Genom att reflektera och kunna se med deras 

ögon.  

Intervjuaren: Mm. 

Lärare G: Och deras sätt hur de… tänker och undervisar och så.  

 

 

Lärare J: Speciellt när jag har haft lektionen innan, sedan så har vi reviderat den så kommer lektion 

två där vi har sett filmer där ifrån och man ser, ja, ja, den förändringen vi gjorde det ledde till detta.  

Genom att se undervisning på film berättar en av lärarna att hen får syn på att det hen tror är tydligt i 

undervisningen inte är det och att det leder till tankar om hur undervisningen kan förändras.  

Lärare H: För man tror att man är så tydlig. För man vill ju nå fram, det är väl inte en lärare som 

går och säger något annat. Jag vill ju nå fram, men vad är det som gör att jag inte gör det? Det är 

ju jätteintressant att få syn på.  

Intervjuaren: Mmm. Du tänker att du har upptäckt i videoinspelningar att du inte är så tydlig som 

du tror att du är? 

Lärare H: Ja verkligen! Vi lärare framförallt är ganska duktiga på att prata mer, prata mer och så 

kanske då visa samma sak fast på flera olika sätt. Vi visar det, jag ritar det, jag sjunger det nästan 

och dansar det. Istället för att då kontrastera det. Jag tror att det kanske är det vi ska göra istället. 

För jag tror att vi ägnar för mycket tid åt att prata.  

Handledarens roll  

Ett par av lärarna framhåller vikten av att ha en handledare i studien. Detta är en aspekt de tar upp när 

de inledningsvis pratar ganska fritt om lärandet i learning study, utan att få någon explicit fråga om 

just handledningen. I relation till handledningen tar en lärare upp att handledaren hjälper gruppen att 

hålla fokus. 

Lärare F: /…/och hon var jätteduktig på att verkligen spåra in oss på rätt spår hela tiden, det var 

fantastiskt roligt att få se, att vara med om det. För själv kändes det som att, hur ska man få till det 

här? Det kändes som att hon hela tiden puttade in oss, tänk dig ett skidspår, du håller på att kasa åt 

sidan hela tiden och hon fick in oss där hela tiden. 

En annan lärare tar istället upp handledarens roll i att fånga upp viktiga aspekter i gruppens 

diskussioner.   

Intervjuaren: Handledaren tog du upp förut, kan du säga något mer om handledarens roll? 

Lärare E: Ja, den är jätteviktig kan jag tycka. Jag tror att han var, eller det är jag säker på, en stor 

del i att det blev så lyckat och givande. Otrolig på att fånga upp hela tiden, det där som flöt runt, 

liksom mellan oss, att han kunde hitta det där viktiga och hänga upp det på något sätt. 

Tid för kollegial diskussion  

Flera av lärarna poängterar att learning study-mötena medför avsatt och öronmärkt tid för att diskutera 

undervisningen, något som de ser som positivt och viktigt. Några lärare framhåller också att den 

avsatta tiden de får för att diskutera undervisning i learning study är något de tidigare har saknat 



34 

 

respektive gärna vill ha mer av. Även om learning study beskrivs som tidskrävande, uttrycks det i 

positiv bemärkelse.   

 

Lärare A: Då tänker jag att learning study är ju ett ypperligt tillfälle att faktiskt få jobba med 

undervisningen och att man får lägga ganska mycket tid på det, därför att vara med i en studie eller 

handledning av en studie innebär ju att man måste avsätta ganska mycket tid. Det är ju varje 

vecka, ganska mycket tid som man måste ägna åt det, men det känns inte som man måste direkt 

utan man vill ju gärna göra det. Och att få tid att göra det inom ramen av sin tid känns ju väldigt, 

väldigt positivt. Jag tycker att det borde vara mer sånt än vad det är. 

 

Lärare E: Ett fördjupat samtal som jag kände att jag nog saknar. Det gjorde vi nog alla, det var ju 

så fantastiskt att få så där långa eftermiddagar och bara sitta och...det var ju sådan lyx! 

 

Vilka konsekvenser erfar lärare att deras 

deltagande i learning study får för lärararbetet? 

Förändrad undervisning 

Utgår ifrån elevernas förståelse eller uppfattningar 

Något som frekvent återkommer i relation till frågan om vad lärarna förändrar i sin undervisning när 

de deltagit i learning study, är utsagor om att de börjar utgå ifrån och i högre grad tar reda på elevernas 

uppfattningar och/eller förståelse om undervisningsinnehållet. Det beskrivs av ett par av lärarna som 

en slags ”aha-upplevelse”, de upptäcker att de tidigare tagit elevernas förståelse för givet och inte i 

tillräcklig hög grad tagit hänsyn till det tidigare.  

 

Lärare I: Och då tänkte man, ja men det kan de väl. Men det är ju inte så säkert egentligen, att de 

kan det. Och då att man börjar göra tester och så där och det skulle jag nog aldrig ha tänkt på. Eller 

aldrig ska jag inte säga men, jag hade nog liksom kört på. Som att: ”nej men det här, det vet ni vad 

det här är, det behöver vi liksom inte... gå igenom någonting på”. Men så upptäcker man, det finns 

ju massor av grejer och man kommer på andra saker, har jag upptäckt också då, som gör att, ja, 

men det här har de ju också problem med. […] 

Intervjuaren: Och att elevernas kunskaper då ligger till grund för hur 

Lärare I: Ja!  

Intervjuaren: Hur du planerar? 

Lärare I: Ja precis, precis. 

Intervjuaren: Mmm. 

Lärare I: Och att jag är, vad ska vi säga, det har man väl gjort lite grann förut också men då har det 

varit mer generellt. Nu försöker jag liksom att vara mera, jag plockar fram begrepp, kan ni de här 

begreppen? Så kanske jag inte har gjort förut utan då har det väl varit mer det här generella. /.../ 

Nej men just det här att, jag måste ju… jag får inte ta för givet att de kan, utan jag måste ner, för 
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då kan det alltså bli så att man upptäcker ”Nej, men det här har de ju också svårt med”. ”Aha!” 

liksom. 

Det återkommer hos flera av lärarna att de menar att förut ”körde de bara på”, med innehållet i kursen 

och ett förutbestämt innehåll. Erfarenheten av learning study kan sägas uttrycka ett förändrat 

förhållningssätt till undervisning och planering av undervisning.  

Lärare A: Jag tror att jag jobbar mer på det sättet nu, än vad jag gjorde förut. Förut var jag mer så 

där att jag körde nog på mer med kursinnehållet eller vad man ska säga, det här ska vi förväntas 

arbeta med och sen så dundrade jag på i den där fåran. 

/.../ Så kan man ju se efter en uppgift eller så där, ja, här har vi ett problem, eller här har vi 

någonting som många har uppfattat på ett sätt som inte är som det ska vara. Och då måste man ju 

behandla det, sedan kan man följa upp det. Så det tror jag att jag... ja det har nog förändrat sättet 

att se på undervisning.  

Avgränsar innehållet 

En annan konsekvens av deltagandet i learning study som återkommer i flera av lärarnas 

beskrivningar, är att de i högre grad börjar avgränsa innehållet i undervisningen i relation till vad 

läraren själv har urskilt som det som är viktigt att lära sig. De två excerpten nedan belyser detta. 

Lärare G: Jag tänker till exempel alltid att jag ska ha fokus på det som är viktigt för eleverna att lära 

sig, att inte gå utanför, försöka skala av det som är inte viktigt. Utan... sikta mot det som är viktigt 

som eleverna ska lära sig. Det tror jag att jag har blivit bättre på sedan jag har gått på den här 

utbildningen. 

 

Lärare F: Man kanske också måste smalna av sitt område vad man ska lära ut för någonting, att 

man kan inte ta med allting utan man måste sikta in sig på vissa bitar, kritiska aspekter. /…/ Men nu 

kan jag ju tänka att, ja men det är ju det här jag ska uppnå med det här, jag har lärt mig att skilja 

ut vad som är viktigt. 

I följande citat framgår att läraren ser att definierandet av ett lärandeobjekt leder till att hon börjar 

fundera över hur detta avgränsas i förhållande till andra aspekter av undervisningen.  

Lärare H: Då tycker jag att jag fick syn på vikten av att definiera lärandeobjektet och verkligen 

diskutera vad lärandeobjektet är. Vad är det att kunna det som vi har bestämt är lärandeobjektet? 

Och vad är det att inte, vad ryms inom det lärandeobjektet? 

Ökad systematik  

Det förekommer flera liknande utsagor som avser att lärarna beskriver en ökad systematik avseende 

olika aspekter av undervisningen. Dels handlar det om att systematisera och strukturera 

undervisningens upplägg, vilket beskrivs som att det förändrat sättet att tänka vid planering av 

undervisningen. 

Lärare C: Det har nog förtydligat, learning study, tror jag. Det verktyget, det sättet att arbeta på.  

Intervjuaren: Kan du beskriva det lite mer, vad är det som har förtydligat? 

Lärare C: Det är så svårt! Nej men alltså, precis som jag har sagt från början, att vad är det vi ska 

lära ut, det här vill jag att de ska kunna, kunskapen, hur ska jag gå tillväga, vilken ålder är det på 
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barnen. Jag tror att det är strukturen i min egen hjärna liksom, det är enklare att lägga upp, hur ska 

jag lägga upp det.  

 

Lärare H: jag har fått syn på vikten av att strukturera lektioner utifrån att jag har ett lärandeobjekt 

och också utifrån de kritiska aspekterna redan innan. Innan jag planerar mitt arbete. Och jag tycker 

också att det har gjort, det har också hjälpt mig att få syn på vad som är viktigt när jag planerar. 

Utöver undervisningens planering tar några av lärarna upp att de tar med sig systematiken med förtest, 

undervisning och eftertest som de arbetar med i learning studyn till sin ordinarie undervisning. Det blir 

på så vis även en systematik i uppföljning av undervisningen som beskrivs.  

Lärare G: Jag tror jag tänker också, även om jag inte gör förtest varje gång för mina lektioner, så 

försöker jag i alla fall med hjälp av intervjuer, genom att diskutera med eleverna, vad kan eleverna 

nu i början av ett moment. Och sedan så utifrån det så försöker jag hitta någonting som eleverna 

ska lära sig och sedan när jag har gått genom lektionen och jag har haft lektionen med eleverna så 

försöker jag undersöka det, vad har de lärt sig nu? Så den tanken har jag också försökt ta med mig.  

Intervjuaren: Mmm, och den tanken är det någonting som man gör i learning study då tänker du? 

Lärare G: Ja, förtest, lektion och eftertest. Jag tycker att det har faktiskt varit en tydlig struktur för 

mig, att det är någonting som är bra att göra. Det har jag gjort liknande förut, på liknande sätt, 

men inte så där strukturerat.  

Använder variationsteorin 

Samtliga lärare som intervjuats tar upp att de på något sätt börjar använda sig av olika aspekter eller 

begrepp inom variationsteorin i sin ordinarie undervisning och när de planerar undervisning. De pratar 

om detta i relation till frågan vad de lär sig av learning study. I flera fall ger lärarna även mer konkreta 

exempel från sin undervisning.   

Lärare H: Så att jag använder det i dagliga, det är som att jag har en studie i min planeringsmall i 

huvudet lite. Ja, om du förstår, att jag utgår ifrån lärandeobjektet, kritiska aspekter, hur ska jag 

variera det.  

 

Lärare E: Nu försöker jag, och vi pratar om det också, just att man använder de begreppen och då 

vet man på något vis vad det är man är ute efter. 

En aspekt av användningen av variationsteorin är att de flesta av lärarna beskriver att de börjar leta 

efter kritiska aspekter, till exempel i olika elevsvar, i uppgifter som eleverna gjort eller i 

undervisningssituationer. Det senare belyses genom citatet nedan. 

Lärare H: Jo men jag tänker ju att jag har ju de glasögonen på mig, så att jag tänker ju hela tiden 

att jag försöker fånga elevernas tankar och reflektioner och jaha, men vad det där något nytt 

kritiskt? Eller jag försöker hela tiden fånga upp det, det är inte så att jag hela tiden planerar min 

lektion och så är den statisk liksom. Det är ju elevernas inflytande som gör och då i stunden så 

fångar jag kanske nya kritiska aspekter och får tänka om.  

Intervjuaren: I undervisningen? 

Lärare H: I undervisningen eller ibland så kanske jag sparar det till nästa. 
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Lärare E: Men det som ändå har varit tydligast, det är ju det där att begränsa och faktiskt leta efter 

den kritiska aspekten, det måste jag säga att det är det, det som eleverna upplever är svårt i en 

undervisningssituation. Att försöka hitta, försöka hitta det. För det har jag inte varit, alltså det har 

inte varit något primärt fokus. Jag har inte letat efter det tidigare tror jag, i min undervisning. 

En annan del av hur lärarna beskriver sin användning av variationsteorin är att de börjar tänka 

variationsteoretiskt avseende hur undervisningen planeras, där de lyfter fram och ger exempel på hur 

de använder variationsmönster, exempelvis i termer av vad som ska variera och hållas konstant och 

hur kontrasteringar kan användas. I nedanstående citat nämner läraren detta när hen talar om vad hen 

förändrat i sin undervisning efter deltagandet i learning study. 

Lärare A: Jag tycker egentligen det här sättet att variationsteoretiskt tänka, med vad jag tror att 

jag, eller jag tänker mer på att jag måste kanske… vad det är jag vill lyfta fram och vad jag behöver 

variera och vad jag behöver ha konstant. Det tycker jag är en stor sak som har förändrat min 

undervisning i alla fall. 

I intervjuerna ombads lärarna att ge konkreta exempel på om, och i sådana fall, hur deras undervisning 

förändrats. Det kan ses som ett tecken på att de erhåller kunskaper om variationsteorin som de också 

använder i sin undervisning. Att skapa kontraster är ett variationsmönster som lyfts fram och 

exemplifieras i relation till den egna undervisningen av mer än hälften av lärarna.  

Lärare B: Jo alltså just det här med just att kunna identifiera, först att identifiera genom att se vad 

eleverna producerar och hur de gör, och utifrån det så identifierar jag de här kritiska aspekterna, 

vad de har svårt med, och sedan utifrån det så försöker jag lyfta de här kritiska aspekterna och 

använda mig av variationsteorin för att se, för att skapa de här kontrasterna så att eleverna ska 

kunna se skillnader mellan det här. 

 

Lärare H: Och framförallt, det jag har tagit till mig jättemycket tycker jag är variationsmönster och 

variationsteorin, just att man varierar saker istället för att kanske upprepa det och säga det på 

många olika sätt, för det tror jag vi är bra på, lärare. Men här, just att jag varierar det istället. Det 

tycker jag att jag har fått syn på, framförallt tror jag variationsmönstren, att jag varierar när jag ska 

förklara innehållet. Förklara vad det inte är och ställa det i en kontrast, det skapar en kontrast 

mellan lärandeobjektet och någonting annat. Det tycker jag. 

Kunskap om undervisning och lärande 

Ny kunskap om lärandeobjektet 

Hälften av lärarna berättar att de lär sig mer om lärandeobjektet när de deltar i en studie, det vill säga 

det avgränsade undervisningsinnehåll de arbetar med när de deltar i en studie. En av lärarna beskriver 

det som en spiral som fördjupar förståelsen hela tiden. 

Lärare A: Det blir ju någon slags spiral, man fördjupar sig liksom hela tiden i studierna och ökar sin 

egen förståelse för det här lärandeobjektet. På något sätt. /…/ Det är sällan man får gå på djupet på 

en bit, en liten liten bit och oftast i en studie tycker jag att det är så att när man väljer ut det man 

ska arbeta med så tänker man att ja, men det här det kommer gå bra så här i början och så ju mer 

man arbetar med det ju mer växer ju innehållet och mer kanske man måste smalna av eller justera 
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det här, för att man får syn på de bitarna som påverkar förståelsen och oftast dyker det upp nya 

saker som man inte har tänkt på förut. 

I ett mer konkret exempel berättar en annan lärare om att hen insett att den tidigare undervisningen 

varit ytlig och genom learning studyn möjliggjort att få syn på delar av innehållet som hen inte haft 

kunskap om förut.  

Lärare D: Jag lär mig mer om, hur egentligen ska ett avslut se ut? Alltså jag får en djupare, jag 

tänker att jag tidigare haft en ytligare undervisning om hur ett avslut egentligen ska se ut i en text 

eftersom det är det vi håller på med. 

Insikter om elevers lärande 

Alla lärare tar upp någon aspekt som rör att deltagandet i learning study ger nya insikter om elevernas 

lärande. Några av lärarna preciserar detta mer specifikt, vad gäller elevers lärande i relation till 

innehållets behandling i undervisningen. Nedanstående citat belyser detta.  

Lärare A: Det är klart att det spelar roll vilka, vilka elevrelationer jag har eller hur jag hanterar 

gruppen eller ja, massa saker. Men jag tror också att, eller ja, jag är helt övertygad om att hur jag 

behandlar innehållet eller mina ämneskunskaper är väldigt viktiga för elevernas lärande. Och då tror 

jag att med hjälp av det här sättet att undervisa är jag helt övertygad om att man kan få bättre 

resultat och framförallt kanske för de elever som har svårt. 

Läraren E och lärare C ger konkreta exempel på hur de genom elevernas gensvar märkt på att när de 

använder variationsmönstret kontrastering, så blir innehållet tydligt för dem. I lärare E:s beskrivning 

framgår det också tydligt att eleverna gensvar leder till att hen använder kontraster ganska mycket.  

Lärare C: Den här kontrasten, vad det är och inte är, för att förtydliga för eleverna så att man ser 

på elevens ansiktsuttryck eller att de utropar “jaha, nu förstår jag!” 

 

Lärare E: Och det har jag använt mig ganska mycket av, för det hjälper eleverna oerhört mycket, 

tycker jag /…/ Visat tydligt och de har fått öva, det var en lektion och det blev ju fantastisk skillnad 

efteråt. Och så har jag inte gjort tidigare.  Med att kontrastera och att de har skrivit först en text, 

och sedan visat, och sedan har de fått skriva igen. Det blir ju så tydligt för eleverna, för de får ju 

sådan aha-upplevelse. “Jaha, var det så här!” 

Lärandeteoretisk kunskap 

Learning study har enligt ett par av lärarna bidragit till att deras kunskap om lärandeteorier ökat. I 

relation till det som tidigare beskrivits, att lärarna börjar använda delar av variationsteorin i praktiken, 

så beskrivs utöver det en annan typ av kunskaper om lärandeteorier, som kan sägas vara en teoretisk 

kunskap. En av lärarna tar upp att hen genom learning study och variationsteorin fått syn på andra 

lärandeteorier och kunnat sätta det i relation till sin egen praktik.  

Lärare B: Så jag känner att när jag gick på lärarhögskolan, man lärde sig väldigt mycket, men inte 

att man kunde...peka ut specifikt det, det här som det är.  Och jag hade inte begrepp på det sättet. 

Man gick igenom massor av olika lärandeteorier men inte så att jag kunde använda mig helt och 

hållet av de där lärandeteorierna och hur de funkade i praktiken. Och genom learning study så har 

jag fått bättre syn på, just i det här fallet learning study och variationsteori, men på det sättet och 

genom att se olika begrepp så har jag också börjat förstå andra lärandeteorier. Och då har jag 

kunnat bli mer, jag har blivit mer medveten om min egen pedagogik och vilka mina grunder är till 
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exempel. Vad är det som jag grundar mig på, varför jag gör det på det här sättet. Att jag skulle 

kunna förankra det i en lärandeteori.  

Vikten av att kunna förankra den egna undervisningen i en teori återkommer hos en annan lärare. Hen 

pratar också om att learning study gett henne fördjupad kunskap om lärandeteorier.  

Lärare D: Men jag får ju en fördjupad kunskap om lärandeteorier, om undervisning om, ja alltså jag 

får en fördjupad kunskap om den teoretiska delen av läraryrket. 

Intervjuaren: Mmm. Och det är variationsteorin som står för det eller är det någonting annat?  

Lärare D: Nej, nej det tänker jag att det är inte variationsteorin i sig, det kunde varit någon annan 

teori, men att man diskuterar hur lärande går till liksom. Att det blir, det blir inte bara, det blir en 

fördjupad, om man säger fördjupad pedagogisk diskussion säger ju egentligen inte så mycket, det 

blir lätt, det uttrycket säger ju inte så mycket men det blir ett fördjupat teoretiskt lärande för mig. 

Intervjuaren: Mm. Ett lärande om vad lärande är? 

Lärare D: Ja, ett lärande om lärande. Som man aldrig annars har tid att, i stort sett att diskutera 

med kollegorna. Men där jag känner att ska jag vara riktigt trygg i in roll som lärare så behöver jag i 

alla fall en typ av teoretisk bas att stå på.  

Få syn på den egna undervisningen 

När lärarna pratar om vad de lärt sig av att delta i learning study nämner alla något om att det gett dem 

insikter om sin egen undervisning och sin egen lärarroll. I vissa fall, som i citaten nedan, handlar det 

om att via videoinspelad undervisning få syn på hur man själv undervisar.  

Lärare H: Alltså verkligen att det är något som, det är så otroligt utvecklande. Att se, vad gör jag 

och vad gör jag inte. Och hela det med learning study har jag ju också tagit åt mig jättemycket. 

I ett annat exempel tar en lärare upp att studien som helhet gett henne insikter om vad hen behöver 

förändra eller lära sig mer om relaterat sin egen undervisning.  

Lärare A: Ja, dels så tycker jag att det ledde till att jag själv insåg att jag måste lära mig mer om 

mitt ämne att jag kanske tror att jag, eller jag har uppfattningar om saker och ting fast, jag kanske 

inte kan sätta ord på dem till eleverna på det sättet som jag behöver 

Ytterligare en lärare benämner det som en ökad medvetenhet om klassrumsprocessen och den egna 

delen i det. Även här avser läraren att learning studyn som helhet medfört ett lärande om den egna 

undervisningen, i termer av ett ökat medvetande om det som sker i ett klassrum.  

Lärare B: Jag har blivit mer medveten på min egen… den processen som sker i klassrummet. 

Fortsatt utveckling 

Att medverka i learning study föder nya tankar och intressen i relation till undervisningen och många 

av lärarna beskriver att de på olika sätt blir intresserade av att veta mer och att fortsätta utveckla 

undervisningen med de redskap de fått. Några exempel är att läsa mer forskning om lärandeobjektet, 

att fördjupa sig i variationsteorins begrepp och att söka efter andra genomförda learning studies och 

använda sig av det i undervisningen. 

Lärare H: Ja, och nu i min vanliga undervisning hela tiden så utgår jag, försöker jag se om de finns 

studier gjorda som jag kan använda mig av. Jag planerade till exempel en lektion om ”vad är en 

mening”? Och då fanns det studier gjorda om det, så då använde jag det materialet och 
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kontrasterade vad är inte en mening och hur lång ska en mening vara och kan en mening vara hur 

lång som helst.  

 

Lärare G: Och så går man tillbaka som sagt och läser boken och försöker få förståelse för begrepp, 

för att jag har framförallt svårt med begreppen. 

Intervjuaren: Begreppen i variationsteorin?  

Lärare G: I variationsteorin precis. Och så försöker jag lära mig det. 

Analys av data/empiri  

I följande avsnitt analyseras resultaten med hjälp av de teoretiska begrepp som skrivits fram i 

uppsatsen teorikapitel. Analysen är strukturerad per forskningsfråga. Kursiv stil används för att 

synliggöra hänvisning till ett tema eller en kategori.  

Hur det gemensamma arbetet i learning study 

erfars 

Kollektivt och kollaborativt lärande 

Resultatbeskrivningen synliggör att lärarna erfar det gemensamma arbetet som ett gemensamt lärande. 

Det gemensamma lärandet som beskrivs kan förstås på två sätt. Dels som att det sker en gemensam 

utveckling av lärarna som kollektiv och att det skapas en kollektiv och gemensam kunskap genom det 

gemensamma arbetet. Dels framträder att det gemensamma arbetet leder till ett individuellt lärande 

hos individerna i gruppen. 

Det gemensamma lärandet och den kollektiva kunskapen kan förstås som kollektivt lärande. Kollektivt 

lärande syftar enligt Granberg (2016) på att det i ett gemensamt lärande skapas ett slags kollektiv 

kunskap, som är gemensam och delas i och av gruppens medlemmar. Det individuella lärandet som en 

konsekvens av gruppens arbete kan istället beskrivas som resultatet av ett kollaborativt lärande i 

learning study-gruppen.  

Att kollegialt arbete uppfattas som värdefullt av lärarna i studien kan också relateras till en 

kollaborativ och kollektiv lärprocess. En lärare beskriver att man kommer längre i en grupp i 

jämförelse med när man reflekterar på egen hand (Lärare D, s. 30). 

Mot bakgrund av detta resonemang kan det resultat som beskrivs gällande det gemensamma lärandet i 

learning study förstås som att det erfars både som ett kollaborativt och ett kollektivt lärande och att de 

får syn på vikten av detta i relation till ensamarbete i läraryrket.  Att de i gruppen ges möjlighet att 

sätta ord på tankar om undervisning kan också tolkas som ett kollaborativt lärande där gruppen 

erbjuder möjligheter för läraren att utvecklas individuellt.  

Kollektiv reflektion 

Reflektion är enligt Granberg och Ohlsson (2016) en central del av såväl kollaborativt som kollektivt 

lärande.  Lärarna i studien uppmärksammar olika slags diskussioner relaterade till undervisning, där 

det kan tolkas som att de erfar och värdesätter en gemensam reflektion kring undervisning. I learning 
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studyn får de tid för kollegial diskussion som de tidigare saknat och de diskussioner som exemplifieras 

i lärarnas beskrivningar kan ses som gemensam reflektion om undervisning. Det kan förstås som en 

kollektiv reflektion, då det som lärarna menar är föremål för diskussion i learning study-gruppen bland 

annat är lärandeobjektet. 

Den kollektiva reflektion som lärarna erfar sker i learning study kan ses som reflection-for-action 

(Grushka et al., 2005). När undervisningen planeras gemensamt sker en gemensam reflektion före 

lektionen. Det sker också en gemensam reflektion över en redan utförd undervisning i de diskussioner 

som förs i analysen av undervisningen (Lärare G, s.33) vilket kan förklaras med begreppet reflection-

on-action (Schön, 1983), en reflektion över en redan genomförd handling.  

Learning study erfars som en strukturerad modell som genom dess ingående moment ger 

förutsättningar för reflektion om undervisning och fördjupade diskussioner om undervisningen.  

Reflektion mellan lärare kräver en viss systematik (Alexandersson, 2007). Resultaten kan därför 

förstås som att learning study genom sin systematik erbjuder förutsättningar för kollektiv reflektion.  

Handledarens roll upplevs som en viktig aspekt för systematiken i studien, i termer av att handledaren 

är den som håller fokus på vad diskussionerna ska inriktas på och i relation till det fångar upp viktiga 

aspekter i lärarnas samtal (Lärare E och F, s. 33).   

Erfarna konsekvenser för lärararbetet  

Reflektion 

En aspekt av de erfarna konsekvenserna av learning study är att lärarna börjar utgå ifrån elevernas 

förståelse och uppfattningar av undervisningsinnehållet. Om reflektionsbegreppet reflection-for-action 

(Grushka et al., 2005) används för att analysera vad lärarna medvetet reflekterar över före 

undervisningen, när de planerar, framträder att lärarna erfar att de börjar tänka på ett annat sätt när de 

förbereder undervisningen.  Vad de uppfattar som viktigt att ta hänsyn till i förberedelsen av 

undervisning förändras i termer av att de erfar att elevernas förståelse får en större betydelse i 

planeringen jämfört med hur de arbetade tidigare (lärare I, s. 34–35).  Det är en individuell reflektion 

som sker, där lärarna på olika sätt försöker undersöka elevernas förståelse och sedan ta hänsyn till 

denna när undervisningen planeras. Ytterligare en aspekt av vad lärarna erfar att de i högre grad 

reflekterar över när de planerar gäller innehållsmässiga aspekter av undervisningen, i termer av att 

avgränsa undervisningsinnehållet i ett lärandeobjekt.  

Det som i resultatet beskrivs som att lärarna börjar leta efter kritiska aspekter kan förstås med hjälp av 

Schöns (1983) begrepp reflection-in-action. Att leta efter kritiska aspekter är återkommande något som 

beskrivs ske i en handling, till exempel i undervisningssituationen eller när läraren analyserar eller 

bedömer elevarbeten (Lärare H och lärare E, s.36–37). Dessa exempel beskriver en medveten 

reflektion direkt i handlingen vilken har betydelse för hur läraren agerar i situationen.  

Reflektion betraktas av Bengtsson (2007) som självdistanserade då läraren genom reflektion kan 

distansera sig till sig själv och därigenom få syn på sig själv och sitt eget handlande.  Då lärarna erfar 

att de reflekterar om undervisning när de analyserar den videoinspelade undervisningen (lärare G, J 

och H, s. 33) är det möjligt att tala om learning study som ett självdistanserande redskap i bemärkelsen 

att de får syn på aspekter i och av undervisningen som leder till reflektion. Därutöver kan det tolkas i 

termer av reflection-on-action (Schön, 1983) då lärarna erfar att de reflekterar över genomförd 

undervisning.  
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Lärarnas lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv 

Enligt variationsteorin kan vissa aspekter av ett fenomen eller objekt hamna i förgrunden och andra i 

bakgrunden av vad en individ riktar sitt medvetande mot vilket är beroende av vilka aspekter av 

objektet individen har urskilt (Lo, 2014; Marton & Booth, 2000). Om objektet är undervisning, kan det 

förstås som att andra aspekter eller fler aspekter än tidigare medvetet fokuseras av lärarna i studien, 

vilket ur ett variationsteoretiskt synsätt är ett tecken på att ett lärande skett (ibid). Exempel på andra 

aspekter som fokuseras jämfört med tidigare är att lärarna börjar Utgå ifrån elevernas uppfattningar 

eller förståelse på ett annat sätt än tidigare, vilket kan förstås som att de riktar de sitt medvetande mot 

andra (eller fler) aspekter, i detta fall elevernas förståelse. I lärarnas utsagor återfinns delar där de 

jämför detta med hur de gjorde tidigare, innan sin learning study-erfarenhet, då de menar att de tog 

mindre hänsyn till elevernas förståelse och istället ”körde på” med innehållet i kursen (Lärare I och A, 

s. 34–35). De beskriver att de tidigare har fokuserat på elevernas förståelse, men inte i lika hög 

utsträckning och att förändringen består i att mer specifikt undersöka elevernas förståelse och använda 

det i planeringen av undervisningen. På ett liknande sätt går det att förstå det som i resultatet beskrivs 

som att lärarna börjar Leta efter kritiska aspekter. Det beskrivs som något som kan ske i direkt i 

undervisningssituationer eller när läraren analyserar elevarbeten (lärare H och lärare E, s. 36–37).  

Ett annat exempel är att lärarna verkar rikta sitt medvetande mot innehållsliga aspekter av 

undervisningen i högre grad än innan de deltog i learning study (lärare H, s. 30).  I det sammanhanget 

kan begreppen lärandeobjekt och kritiska aspekter betraktas som centrala (Lo, 2014) då de kan ses 

som de begreppsliga och teoretiska redskap som leder till en större innehållslig fokusering. I resultatet 

kan Diskutera undervisningsinnehållet och Avgränsning av undervisningsinnehållet förstås som att 

lärarna börjar fokusera mer på och inser värdet av lärandeobjektets innehållsliga avgränsning relaterat 

sin egen undervisning.  

När lärarna beskriver att de använder variationsmönster i sin undervisning eller när de planerar sin 

undervisning jämför de det med hur de gjorde innan de hade deltagit i learning study. Att de använder 

variation av innehåll istället för upprepning/repetition eller variation av metod kan ses som att deras 

erfarande av undervisning förändras och blir mer differentierat genom att de urskiljer andra aspekter 

av undervisning och hur innehållet kan behandlas jämfört med tidigare. (Lärare B och lärare H, s. 36). 

Relationen mellan teori och praktik 

Resultaten kan även förstås med hjälp av relationen mellan teori och praktik (Carlgren, 2015). I 

innehållsanalysen av lärarnas utsagor framträder mönster som härrör vilken typ av kunskap de 

utvecklar när de deltar i learning study. I min tematisering av kategorier, har en åtskillnad gjorts 

avseende vilka slags konsekvenser lärarnas deltagande i learning study får. Dels beskrivs det i temat 

förändrad undervisning, där de olika kategorierna av svar kan sägas vara en praktisk kunskap, det vill 

säga undervisningskunskap som uttrycks som en handling, något som läraren beskriver att hen gör i 

undervisningen eller planering av undervisning: använder variationsteorin, använder 

variationsmönster och letar efter kritiska aspekter. Dels beskrivs även konsekvenserna genom temat 

kunskap om undervisning och lärande, där mer teoretiska kunskaper uttrycks, exempelvis att lärarna 

får fördjupad lärandeteoretisk kunskap och att de har nya insikter om elevers lärande och ny kunskap 

om lärandeobjektet. Med denna kategorisering har jag som forskare gjort en åtskillnad mellan teori 

och praktik. Att lärare använder variationsmönster, skulle till exempel kunna tolkas som en kunskap 

om undervisning relaterat begreppet kunskap i handling, dvs. en kunskap om undervisning som 

kommer till uttryck i handling. Jag har dock valt att göra åtskillnad på detta då det är intressant att 

analysera om det är någon typ av kunskap som beskrivs i högre grad av lärarna. Det mönster som 
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framträder är att kunskaper i handling är det som lärarna lägger mest tyngdpunkt vid när de får frågan 

om vad de lär sig när de deltar i learning study. I temat Förändrad undervisning återfinns ungefär 

dubbelt så många utsagor som i Kunskap om undervisning och lärande. 

Relationen mellan teori och praktik kan även användas för att analysera hur lärarna beskriver 

variationsteorins användning i praktiken. När lärarna letar efter kritiska aspekter (Lärare H och lärare 

E, s. 36–37) kan variationsteorins begrepp ses som ett redskap för reflection-in-action. Reflektionen 

som sker i handlingen kan förstås som att lärarens användning av teorin (variationsteorins begrepp 

kritisk aspekt) blir en del av hur läraren handlar i undervisningspraktiken. Teori och praktik går i den 

meningen att förstås som två aspekter av samma handling.    

Vidare beskriver resultaten att lärarna får syn på sin egen undervisning. I learning study utgör 

variationsteorin ramverk för analys av undervisningen och det som framträder är att lärarna sätter sin 

tidigare undervisning i relation till de variationsteoretiska begreppen. Att använda kontraster istället 

för upprepning eller likheter är ett exempel på detta (Lärare H, s. 33, lärare C, s. 38). 

Att lärarna får insikter om elevers lärande kan också förstås med resonemang om relationen mellan 

teori och praktik. Insikter om elevers lärande uppstår till exempel när lärare använder 

variationsmönster i undervisningen och de märker att det ger goda effekter på elevernas lärande 

(Lärare E och C, s.38). Teorins användning i praktiken leder till resultat och lärarnas beskrivningar 

vad gäller detta går att tolka som att delar av variationsteorin därför blir en guidande princip i deras 

undervisning.  

Lärares professionella objekt  

Den förändrade undervisning som kommer till uttryck hos lärarna kan analyseras i termer av ett 

förändrat fokus vad gäller vad som utgör det professionella objektet (Carlgren & Marton, 2002). 

Lärarna beskriver ett större fokus på undervisningsinnehållet och hur eleverna förstår detta när de 

planerar, utvärderar och genomför undervisning. Lärarnas professionella objekt kan sägas ha 

förändrats eller förskjutits, där andra aspekter än tidigare hamnar i förgrunden och där tidigare förgivet 

taganden om undervisningen synliggörs.  

Lärarnas utsagor i intervjuerna om att de får ny kunskap om lärandeobjektet härrör att de fördjupar sin 

kunskap om lärandeobjektet genom att de diskuterar lärandeobjektets innebörd (lärare A, s. 37–38).  

Enligt Marton (2015) är lärandeobjektets innebörd, relaterat elevers uppfattningar att betrakta som 

viktiga aspekter av lärarens professionella objekt. Dessutom kan det betraktas som en del av lärares 

PCK (Marton, 2015; Schulman, 1986). Att lärarna erfar att de lär sig mer om lärandeobjektet kan i den 

meningen ses som tecken på att deras PCK utvecklas och/eller fördjupas.  

Kvalitativa skillnader avseende erfarna konsekvenser av learning study 

Som tidigare beskrivits i uppsatsens metodkapitel, varierar de i studien deltagande lärarnas erfarenhet 

av learning study. Hur lärare erfar konsekvenserna av learning study kan analyseras genom att söka 

efter skillnader mellan vilka innehållsmässiga aspekter av learning study som lärarna uttrycker att de 

erfar. Utsagor från lärare med större erfarenhet av learning study återfinns i högre grad i kategorierna 

Letar efter kritiska aspekter, Använder variationsmönster och Utgår ifrån elevernas 

förståelse/uppfattningar. Lärandeteoretisk kunskap erfars enbart av lärare med större erfarenhet av 

learning study.  Ett av de underliggande syftena med learning study som kompetensutvecklingsmodell 

är att lärarna ska utveckla en teoretisk förståelse för undervisning och lärande (Häggström et al., 

2012). Att erfara konsekvenserna av deltagande i learning study på det sätt som de mer erfarna 

deltagarna gör kan förstås som att de har urskilt andra (och fler) aspekter av learning study än sina 
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mindre erfarna kollegor där deras erfarande av vilka konsekvenser learning study fått för deras arbete 

framträder som mer differentierade i relation till hur de mindre erfarna lärarna erfar att learning study 

fått för deras praktik.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Genom den här studien har jag sökt svar på hur lärare erfar det gemensamma arbetet i learning study 

och vilka konsekvenser deltagande i learning study får för lärararbetet. Detta i syfte att bidra med ökad 

förståelse gällande lärares upplevelser om att delta i kollaborativ kompetensutveckling.  I kapitlet förs 

i relation till tidigare forskning en diskussion kring vilka slutsatser som är möjliga att dra mot 

bakgrund av studiens resultat. Studiens metod och betydelse diskuteras också. Avslutningsvis görs en 

reflektion över forskningsprocessen och vilka nya frågor den gett upphov till.  

Kollaborativt och kollektivt lärande 

Begreppen kollektivt lärande och kollaborativt lärande har i studien använts för att analysera det 

gemensamma lärandet som lärare erfar i en learning study. En slutsats är att lärarna erfar det som både 

kollektivt och kollaborativt lärande (Granberg & Ohlsson, 2016), då det lärande som sker framstår 

som dels en gemensam kunskap eller utveckling och dels ett individuellt lärande som är en 

konsekvens av det gemensamma arbetet i learning studien. 

Det kollaborativa och kollektiva lärandet tillmäts stor betydelse för de deltagande lärarna.  Learning 

study-modellen uppfattas som en strukturerad modell för att studera undervisning, en modell som 

håller samman diskussionerna och där handledaren blir ytterligare ett stöd. Att detta lyfts fram kan 

tolkas som ett tecken på att lärarna vanligen inte för diskussioner med sina lärarkollegor på ett lika 

strukturerat sätt som de ges möjlighet att göra i learning study. En annan aspekt som också tillmäts 

stor betydelse i det kollaborativa lärandet är de fördjupade diskussioner där lärarna ges möjlighet att 

tala om sitt kärnuppdrag och att deltagande i learning study innebär avsatt och öronmärkt tid för detta. 

Att diskutera och reflektera kring undervisningen med kollegor framhålls som viktiga delar för 

lärarnas lärande, i termer av att man kommer längre och djupare tillsammans med andra än på egen 

hand.  I lärarnas utsagor framträder att detta heller inte verkar höra till vanligheterna i deras vardagliga 

arbete. Den avsatta tiden de får för att diskutera undervisning på djupet uppmärksammas som något 

mycket positivt och viktigt och som de vill få möjlighet att göra oftare.  

Lärare E: Vikten av att faktiskt ha den här typen av samtal och diskussioner med sina kollegor har 

ju blivit väldigt klart också. Det tenderar ju också att bli något, man håller på med det här praktiska 

hela tiden så man hinner så sällan komma ner i den där typen av frågor som är intressanta och det 

man egentligen vill syssla med.  

Lärares erfarenheter av liknande kollaborativa arrangemang framstår som positiva även i andra studier 

(Gee & Whaley, 2015; Kelly & Cherkowski, 2015; Zeichner, 2003) där fördjupad kollektiv diskussion 

och reflektion framhävs särskilt.  

Ett förändrat professionellt objekt 

Stora delar av resultatet beskriver konsekvenser för lärararbetet i termer av att lärare reflekterar och 

tänker annorlunda när de genomför och planerar undervisning. Vanblaere och Devos studie (2015) 

särskiljer lärares förändrade beteendemönster och lärares förändrade tänkande i förhållande till 

konsekvenser av kompetensutveckling. I den här studien vill jag istället betrakta det som ett, det vill 

säga att tanke och handling betraktas inte som åtskilda aspekter utan snarare som olika dimensioner av 
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en handling. Att tänka annorlunda jämfört med tidigare vid planering av undervisning menar jag kan 

betraktas som ett förändrat handlingsmönster, varför deltagande i en modell som learning study kan 

sägas bidra till förändrade handlingsmönster hos de deltagande lärarna i relation till deras 

undervisning.  

Genom Learning study beskriver lärarna att de exempelvis tillägnat sig kunskap som påverkar 

lärararbetet i en riktning där elevernas förståelse får större betydelse för planering och genomförande 

av undervisning. Mot bakgrund av detta är det möjligt att dra slutsatser om att lärarnas professionella 

objekt förändrats genom deltagande i learning study, i en riktning där elevernas förståelse för 

innehållet ges större utrymme för undervisningens planering och genomförande. Tidigare studier där 

lärare genom learning study fått erfarenheter av variationsteorin drar slutsatser om att teorin kan ses 

som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och att lärarna i högre grad planerar sin undervisning 

med utgångspunkt i elevernas förståelse eller uppfattningar (Mårtensson, 2015; Pang & Lo, 2012; Tan, 

2014). Att undersöka elevers uppfattningar och förståelse är en utgångspunkt för att finna kritiska 

aspekter i learning study. Det i variationsteorin centrala begreppet kritiska aspekter är därför möjligt 

att betrakta som ett viktigt redskap i den förändrade undervisning som beskrivs av lärarna i den här 

studien.  

Lärarnas förändrade fokus kan även diskuteras avseende begreppet andra ordningens perspektiv. 

Resultaten skulle kunna tolkas som att lärarna skiftar perspektiv, från första ordningens perspektiv, där 

deras egen uppfattning av undervisningsinnehållet är i förgrunden, till ett andra ordningens perspektiv, 

där elevernas förståelse för innehållet istället blir utgångspunkt. Lärarna som beskriver att de tidigare 

bara ”körde på” med ett innehåll som togs för givet och var oproblematiserat kan förstås som ett 

uttryck för att innehållet då betraktades ur ett första ordningens perspektiv. Mårtensson (2015) 

beskriver att ett första ordningens perspektiv på undervisningsinnehållet är ”/…/ elevers sätt att tänka 

är av marginell betydelse eller kanske rent av för givet taget (s. 67)”. En del i ett skifte från första till 

andra ordningens perspektiv på undervisningsinnehållet handlar därför om att upptäcka något som 

tidigare tagits för givet, vad gäller elevers uppfattningar av det som ska läras. Det förändrade 

professionella objektet består av att elevernas uppfattningar i högre grad påverkar undervisningens 

planering och genomförande. 

I flertalet exempel framhävs att lärarna har insett vikten av att i högre grad fokusera på vad de ska 

undervisa om istället för hur och att de upptäckt att kontrastering är effektivare för elevers lärande än 

repetition av samma innehåll. Detta är ytterligare exempel på en förändring av lärarnas professionella 

objekt. Lärarna blir medvetna om och uppmärksammar andra aspekter av undervisningen än tidigare. 

Att lärarna erfar att de lär sig mer om lärandeobjektet som fokuseras i en studie kan dessutom vara ett 

tecken på att deras PCK (Shulman, 1986) utvecklas eller fördjupas. Jag menar att det är möjligt att 

härleda detta till att variationsteorin använts i de learning studies som lärarna deltagit i, då en 

förskjutning från hur till vad kan sättas i relation till fokuseringen på ett lärandeobjekts innebörd och 

dess kritiska aspekter. Liknande slutsatser dras i tidigare studier (Gustavsson, 2008; Holmqvist, 2011; 

Kullberg et al., 2016). Timperley (2013) framhåller att en viktig del i lärares lärande är att tidigare 

antaganden om undervisning och elevers lärande behöver utmanas. Den förskjutning av lärares 

professionella objekt som beskrivs ovan kan betraktas som ett resultat av att lärarnas antaganden om 

undervisning synliggjorts och utmanats med hjälp av den variationsteoretiska synen på lärande och 

undervisningsdesign. Mårtensson (2015) lyfter särskilt fram detta i sin avhandling och skriver att 

”Förutom att teorin fungerade som ett pedagogiskt verktyg, bidrog teorin också med att utmana 

tidigare undervisningserfarenheter vilket möjliggjorde att lärarna kunde identifiera kritiska aspekter” 

(s. 196).  
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Värdet av en strukturerad modell och en teori  

I studien framträder att learning study-modellens struktur och teoretiska ramverk kan betraktas som 

redskap som erbjuder förutsättningar för kollektiv och individuell reflektion. Lärarnas reflektion, före, 

i och om undervisning, förändras genom deras deltagande i learning study. Dels ur perspektivet att 

lärarna ”vet vad man menar” när de använder de variationsteoretiska begreppen i samtal med kollegor 

och dels gällande att begreppen bidrar till lärares reflektion före, i och om handling (Grushka et al., 

2005; Olteanu, 2016; Schön, 1983). I Olteanus (2016) forskning står liknande resultat att finna 

avseende variationsteori och lärares reflektion. Där framhävs teorin som redskap för lärares reflection-

for-action och reflection-on-action i termer av vilka aspekter av lärandeobjektet som undervisningen 

bör fokusera. I Olteanus studie är har emellertid inte learning study utgjort kontexten, utan Skolverkets 

kompetensutveckling Matematiklyftet. Det finns därmed anledning att tro att variationsteorin har 

potential för reflektionen i lärares kollaborativa lärande även utanför learning study-arrangemanget. 

Utöver de variationsteoretiska begreppen framstår learning study i den här studien som en modell som 

bidrar med systematik som främjar kollektiv och individuell reflektion. Detta framhävs av andra 

forskare som generellt pekar på vikten av systematik i reflektionen (Alexandersson, 2007) och 

specifikt lesson study-modellens systematik som en struktur och ett redskap för systematisk reflektion 

om undervisning (Elliot, 2012).  

Enligt Nuthall (2004) behöver lärare förstå hur deras handlingar och bedömningar i 

undervisningspraktiken påverkar elevers tänkande vilket kräver att lärare har tillgång till en teori som 

kan förklara hur olika sätt att designa undervisning påverkar elevers resultat. Liknande resultat 

framhålls av Timperley (2007) som poängterar detta som nödvändigt för att nå mer varaktiga resultat i 

lärares professionsutveckling. När lärarna genom learning study tillägnar sig variationsteorins begrepp 

och använder den i undervisningen förefaller teorin kunna bidra med det som Nuthall ser som 

nödvändigt. Langelotz (2014) skriver att ”de effektivaste och skickligaste lärarna är troligtvis de som 

både reflekterar över sin egen praktik och erfarenhet och som förklarar dessa erfarenheter med hjälp av 

teoretiska antaganden” (s. 26). Mot bakgrund av studiens resultat är det möjligt att göra tolkningen att 

variationsteorin erfars som ett redskap för lärarnas reflection-in-action och reflection-on-action. I 

relation till Langelotz syn på teorins roll kan teorin i detta fall istället sägas ha andra funktioner än ett 

redskap för att förklara erfarenheter. I den här studien förefaller teorin vara ett redskap för att kunna 

reflektera över och i handling och kan därför sägas styra lärarens handlingar vid planering och 

genomförande av undervisning. Det är i den bemärkelsen möjligt att se teori och praktik som olika 

dimensioner av en handling. 

Lärares lärande ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv 

Med ett variationsteoretiskt perspektiv på lärarnas lärande tolkas ett förändrat professionellt objekt i 

den här studien som ett tecken på lärande hos de deltagande lärarna. Lärarna upptäcker att de riktar sitt 

medvetande mot delvis andra aspekter än tidigare när de planerar, genomför och analyserar 

undervisning, det vill säga de erfar undervisning på ett annat och mer differentierat sätt än tidigare.  

Enligt variationsteorin görs lärande möjligt genom urskiljning och variation. Vad har gjorts möjligt för 

lärarna att urskilja genom deltagande i learning studyn? Och vad kan antas ha varierat?  Learning 

study-modellen innehåller inbyggda moment där lärarna ser sig själva och andra lärare undervisa om 

samma sak. Detta skulle jag vilja påstå är ett ganska ovanligt inslag i lärares kompetensutveckling där 
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det kan vara möjligt att upptäcka aspekter av hur undervisningsinnehållet behandlas på ett sätt om 

annars inte hade varit möjligt. I momenten där lärare ser sig själv och andra undervisa om samma sak 

är det möjligt att tänka sig att kontraster skapas, då lärarnas olika sätt att behandla samma innehåll vad 

gäller hur innehållsliga aspekter varierar, jämförs. Undervisningsinnehållet är invariant, det vill säga 

det är konstant och utgör bakgrund medan de sätt på vilka olika aspekter av undervisningsinnehållet 

varieras hamnar i förgrunden när lärarna analyserar undervisningen. Genom att 

undervisningsinnehållet (lärandeobjektet) hålls konstant under studiens genomförande skapas 

möjligheter för lärare att urskilja aspekter av hur undervisningsinnehållet behandlas genom variation 

och samtidighet.  

Lärarnas olika reflektioner om samma undervisning som kan komma till uttryck när videoinspelad 

undervisning analyseras skulle kunna förstås som en variation (av reflektioner) mot en invariant 

bakgrund (undervisningsinnehållet). Lave och Wengers (1991) teorier om gemensamt lärande menar 

att lärandet medieras genom skillnader i deltagarnas olika perspektiv vilket är möjligt att tolka som att 

kompetensutveckling som designas med ett variationsteoretiskt perspektiv kan fungera som ett 

medierande redskap för lärarnas lärande.  

När elevernas lärande analyseras av lärarna i förhållande till ett lärandeobjekt i en learning study, 

avser det hur lärandeobjektet uppfattas eller erfars av eleverna efter genomförd undervisning. På ett 

liknande sätt är det möjligt att resonera om vad som har varit det erfarna lärandeobjektet för lärarna i 

den här studien och hur detta erfars. Vad har lärarna lärt sig genom att delta i learning study? Hur erfar 

de undervisning efter att de deltagit i learning study? Det förefaller inte endast vara ett lärandeobjekt 

utan flera i den mån det går att förstå den här studiens resultat i termer av vad som utgjort lärarnas 

erfarna lärandeobjekt.  

Den tidigare forskning som bedrivits avseende lärares lärande i learning study, har främst utgjorts av 

att lärares tal och om undervisning och genomförande av undervisning i learning study-cykeln 

analyserats (Gustavsson, 2008; Runesson, 2011; Thorsten, 2015). Det kan också beskrivas som att det 

är det iscensatta lärandet (lärandeobjekten) som studerats. En intressant fråga är om och i sådana fall 

hur det iscensatta lärande som beskrivs i tidigare forskning överensstämmer med det erfarna lärandet i 

den här studien. I resultaten av de studier som refererats till i avsnittet om tidigare forskning återfinns 

att förgivet taganden om undervisningsinnehållet minskar med deltagande i learning study (Holmqvist, 

2011) vilket också framträder i den här studiens resultat. Att lärarna i högre grad fokuserar på 

undervisningsinnehållet när de planerar (Gustavsson, 2008; Holmqvist, 2011; Pang & Lo, 2012) är 

ytterligare exempel där det finns en överensstämmelse. Variationsteorin uppmärksammas i likhet med 

föreliggande studie som ett redskap för lärarnas lärande (Gustavsson, 2008; Kullberg et al., 2016; 

Mårtensson, 2015; Pang & Lo, 2012; Tan, 2014; Thorsten, 2015). Perspektivskiftet hos lärarna där de i 

högre grad utgår ifrån elevernas förståelse och uppfattningar av innehållet återfinns också i tidigare 

studier (Mårtensson, 2015; Tan, 2014). Att genom denna studie dra några generella slutsatser kring 

samstämmighet i resultat är dock inte möjligt då underlaget endast består av tio lärare.  

 

Kollegialt lärande 

I uppsatsen har jag medvetet valt att inte använda begreppet kollegialt lärande utan istället analyserat 

resultaten i termer av kollaborativt och kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2016). Den idag 

vanligaste vardagliga benämningen på former där lärare gemensamt arbetar för att utvecklas 
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professionellt är dock kollegialt lärande. I samma text som Skolverket definierar begreppet 

exemplifieras olika former för kollegialt lärande, däribland learning study (Skolverket, 2013).  

Granberg (2016) menar att begreppet kollegialt lärande, så som det skrivs fram i olika texter av 

Skolverket, framförallt framhäver att deltagarna ska tillägna sig nya metoder snarare än att utveckla 

nya kunskaper om något.  Granberg menar vidare att det i dagsläget inte finns tillräckligt konsistenta 

definitioner av begreppen kollaborativt lärande, kollektivt lärande och kollegialt lärande som gör det 

möjligt att helt och hållet skilja dem åt.  

I Skolverkets definition är det också tydligt att kollegialt lärande främst syftar på former för 

gemensamt arbete. Vägen fram, det vill säga processen, betonas. I det avseendet fokuserar termen 

kollegialt lärande inte på resultatet av lärandet, det vill säga den kunskap som lärare, både som 

individer och som kollektiv, (möjligen) utvecklar i enlighet med Granbergs resonemang ovan. Detta 

menar jag kan vara problematiskt, då det som är objekt för det gemensamma lärandet riskerar att 

hamna i bakgrunden om formen utgör förgrund. Denna problematik uppmärksammas av såväl 

Timperley (2007) som Van Driel och Berry (2012), då de menar att innehållet i det gemensamma 

lärandet inte uppmärksammats tillräckligt. Vikten av ett tydligt formulerat problem för vad lärares 

gemensamma lärande ska rikta sig mot, framhålls även av Philpott och Oates (2016). Mot bakgrund av 

egen forskning om läranderonder menar de att detta inte alltid finns, vilket leder till att lärarnas fokus i 

det gemensamma lärandet hamnar på processen som sådan istället för på objektet för lärandet. Syftet 

för lärarna riskerar att bli deltagandet i det kollaborativa lärande istället för vilken kunskap eller 

kompetens som deltagande förväntas resultera i. Med den definition av kollegialt lärande som 

framställs av Skolverket menar jag att det finns liknande risker som är värda att uppmärksamma.  

I boken Skola på vetenskaplig grund (Ryve et al., 2016) kritiseras den idag utbredda och enligt 

författarna ofta felaktiga användningen av begreppet kollegialt lärande mot bakgrund av Skolverkets 

definition. De menar att kollegialt lärande har kommit att användas i alla slags sammanhang där lärare 

utför eller diskuterar något tillsammans.  En fråga som är än mer intressant att ställa i relation till en 

skola på vetenskaplig grund, och som blivit tydlig i föreliggande studie, är hur det kommer sig att 

Skolverket valt att använda sig av ett helt annat begrepp än de som vanligen förekommer i 

vetenskapliga sammanhang om gemensamt lärande i arbetslivet.  

Slutsatser och sammanfattande kommentarer  

Studien visar att det gemensamma arbetet i en learning study erfars som kollektivt och kollaborativt 

lärande och som en systematisk modell för att undersöka undervisning. Dessutom visar resultatet att 

de erfarna konsekvenserna av deltagande i learning study består i förändrad undervisning och kunskap 

om undervisning och lärande. Lärandet i en learning study kan med utgångspunkt i såväl tidigare 

forskning som i denna studie innebära lärande i termer av att tillägna sig kunskaper i form av 

exempelvis en lärandeteori som kan användas i praktiken. Men det gemensamma arbetet leder också 

till att individer och grupper utvecklar kunskaper om sina elevers lärande eller om det lärandeobjekt 

som fokuseras.  

Variationsteorin framstår som ett redskap för att planera, genomföra, analysera och reflektera. Genom 

att variationsteorin används erfar lärarna att det öppnas möjligheter att få syn på aspekter av 

undervisningen de tidigare inte uppmärksammat i lika hög grad, aspekter som benämns som viktiga 

för att anpassa undervisningen med utgångspunkt i elevernas behov. Deltagande i learning study 

möjliggör en förändring av lärares professionella objekt i en riktning där innehållet i undervisningen 

och elevernas förståelse för detta får större betydelse för undervisningens planering och genomförande 
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och i högre grad kan sägas hamnar i förgrunden av vad lärarna riktar sitt medvetande mot. En slutsats i 

föreliggande studie är att variationsteorin och dess begrepp erfars spela en betydande roll för lärarnas 

lärande. Teorins roll är i detta fall inte att komma med lösningar på problem, utan att erbjuda verktyg 

för att reflektera (i och över undervisningen,) samt att analysera och utveckla praktiken, något som 

också framhålls i tidigare forskning (Korthagen, 2007; Olteanu, 2016). Detta är en slutsats som 

framkommer i flertalet tidigare studier om lärares lärande i learning study (Gustavsson, 2008; 

Holmqvist, 2011; Mårtensson, 2015; Pang & Lo, 2012; Tan, 2014; Thorsten, 2015).  

Genom deltagande i learning study har de deltagande lärarnas undervisningskompetens utvecklats. 

Som ett resultat av kollektivt och kollaborativt lärande där teori och praktik sammankopplas, har 

lärarna förändrat sitt sätt att agera och reflektera i relation till sin undervisning och till sina elevers 

lärande vilket överensstämmer med det variationsteoretiska forskningsfältet som menar att lärare 

behöver utveckla insikter om elevers skilda sätt att se och erfara olika fenomen och att kraftfull 

undervisning måste härledas ur en analys av detta samt av fenomenens/lärandeobjektens olika 

beskaffenheter (Marton, 2015). Learning study framstår i denna studie som en modell där lärare 

genom kollaborativt och kollektivt lärande utvecklar denna kompetens.  

 

”Nobody can teach ”in general”. Teaching always means teaching something in particular to 

someone in particular.” (ibid, s. 256).   

Metoddiskussion 

En svårighet i studien har gällt min egen erfarenhet av learning studies avseende hur mina egna 

värderingar kan inverka på undersökningens resultat. Genom forskningsprocessen har jag därför hela 

tiden försökt att medvetandegöra detta i relation till hur jag tolkat och analyserat resultaten. Min avsikt 

har varit att analysera materialet induktivt med innebörden att datamaterialet fått styra hur kategorier 

och teman uttolkats.  Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en forskare alltid anlägger ett 

perspektiv på det som betraktas. Den här studien är inget undantag och datamaterialet kan i den 

bemärkelsen ses som färgat av mina egna kunskaper och erfarenheter av learning study. Hade min 

erfarenhet av learning study varit ringa, hade jag troligen ställt andra följdfrågor i intervjuerna.  

Att intervjua beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som ett hantverk. Jag har genom att genomföra 

intervjuerna i studien blivit varse om det svåra i intervjuandets hantverk, men möjligen också 

utvecklat denna förmåga. Något som blev tydligt i några av intervjuerna var att det till viss del var 

svårt för lärarna att sätta ord på sitt lärande. Det är en intressant iakttagelse då det kan sägas höra 

samman med den ”tysta kunskapen” hos lärare och att praktisk kunskap kan vara svår att verbalisera 

(Carlgren, 2015; Claesson, 1997). Polanyi skriver att ”Nothing that we know can be said precisely” 

(Polanyi, 1966, s. 4) vilket jag anser belyser detta särskilt väl. Det uttrycker också komplexiteten i 

relationen mellan teori och praktik.  

Ett alternativ som inledningsvis övervägdes var att istället göra fokusgruppsintervjuer alternativt att 

kombinera fokusgrupper med individuella intervjuer. Möjligen hade en gruppintervju underlättat 

svårigheten att sätta ord på lärandet för lärarna, då de kanske hade varit hjälpta av varandras sätt att 

uttrycka sig. Detta kan också vara en nackdel då intervjupersonerna kan påverkas av varandras 

utsagor.  Om jag skulle få möjlighet att göra en liknande studie igen hade jag sannolikt valt att 

kombinera fokusgrupper med individuella intervjuer. Att så inte blev fallet i föreliggande studie 
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berodde framförallt på att fokusgrupper var svårt att få till av praktiska och organistoriska skäl inom 

den för studien avsatta tidsramen. 

Jag hade kunnat närma mig datamaterialet på alternativa sätt. En fenomenografisk analys hade kunnat 

göras istället, vilket hade resulterat i ett antal utfallsrum som beskriver kvalitativt skilda sätt att 

uppfatta konsekvenserna av deltagande i learning study och resultatet hade då kunnat beskrivas i 

termer av lärarnas erfarna lärandeobjekt och kritiska aspekter. Vidare hade de i resultatet beskrivna 

kategorier och teman kunnat analyseras med andra teoretiska redskap. En analys där lärande hade 

betraktats ur ett sociokulturellt perspektiv hade lett till andra resultat och slutsatser.  

Betydelse  

Learning study har många likheter med det som aktuell forskning lyfter fram som särskilt viktig för 

lärares lärande och professionsutveckling; dess kollaborativa och systematiska modell, att en teori om 

lärande används som utgångspunkt och att undervisningspraktiken och lärares egna frågor i relation 

till elevers lärande fokuseras. Ur detta perspektiv kan min studie ha betydelse då den sökt svar på 

frågan vad lärandet i en learning study kan sägas bestå av ur lärarnas eget perspektiv, det erfarna 

lärandet, något som i tidigare forsknings inte fått så stor uppmärksamhet. I tidigare studier som 

genomförts om lärares lärande i learning study har snarare det iscensatta lärandet studerats, då denna 

forskning främst har använt datamaterial bestående av inspelade samtal under learning study-möten 

och genomförda försökslektioner som analyserats och tolkats i termer av lärande hos de deltagande 

lärarna. Den här studien kan därför ses som ytterligare ett bidrag till att förstå vilket lärande en 

learning study kan utveckla hos de deltagande lärarna.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Den här studien har gett mig möjlighet att fördjupa min vetenskapliga kompetens och undersöka en 

fråga som är av stort intresse för mig. Hela forskningsprocessen har därför varit mycket givande och 

utvecklande. Jag betraktar det som en trevande men kreativ process som ägt rum under studiens alla 

delar. Att genom analysen se vad min empiri faktiskt förmår synliggöra i relation till mina 

forskningsfrågor har varit en mycket givande lärandeprocess. Att läsa forskningsartiklar, både om 

learning study och om andra kollaborativa lärandeformer för lärare har varit mycket intressant och gett 

upphov till såväl ny kunskap som nya frågor hos mig.   

På ett sätt vill jag påstå att forskningsprocessen startade redan när jag genomförde min första learning 

study som lärare 2011. De frågor jag ställt mig själv och reflekterat över under de år jag arbetat med 

learning study har jag nu haft möjlighet att utforska vetenskapligt.  Vissa frågor har fått ett svar, 

medan andra inte har varit möjliga att utforska inom ramen för detta arbete.  

Nya frågor/vidare forskning 

Under forskningsprocessen har många intressanta frågor dykt upp som vore intressanta att utforska 

vidare. I relation till vilka konsekvenser learning study får för lärararbetet och lärarnas undervisning 

vore det intressant att även undersöka någon annan form av kollaborativ kompetensutvecklingsinsats 

på ett liknande sätt och göra jämförelser. Det görs stora statliga satsningar via Skolverket på lärares 

kompetensutveckling genom exempelvis läslyftet och inom andra ämnesområden motsvarande 

satsningar, vilka vore intressanta att undersöka avseende vilka konsekvenser de får, dels ur lärares eget 
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perspektiv men även genom att studera vilka eventuella konsekvenser det får för 

undervisningspraktiken.   

För att återknyta till de resonemang som fördes inledningsvis i uppsatsen, där lärares 

kompetensutveckling numera ses som en självklar del av skolutvecklingen, är en annan intressant 

fråga om lärares deltagande i learning study förmår bidra till skolutveckling. Learning study verkar ha 

potential att bidra till både individuellt och kollektivt lärande. Däremot har det framkommit i studien 

att det kan vara svårt att behålla kunskaperna från en learning study, om andra kollegor på skolan inte 

har samma erfarenhet.  

Den här studien säger inget om hur den förändrade undervisning och som beskrivs av lärarna i studien 

faktiskt iscensätts i praktiken i deras arbete. För att fånga detta hade jag behövt samla in en annan typ 

av data. En studie som jämför lärares erfarna lärande med hur det kommer till uttryck i praktiken är en 

annan fråga för vidare forskning. Vidare är det intressant att fundera över hur resultaten av den här 

studien skulle kunna analyseras och tolkas med andra teoretiska redskap och perspektiv. Till exempel 

skulle variationsteorin kunna undersökas i termer av ett medierande redskap för reflektion.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Berätta om syftet, frivillighet, konfidentialitet, diktafon. 

 

Inledning för att starta upp och få intervjupersonen att känna sig bekväm: 

Berätta om varför du har deltagit/deltar i learning study. Vad var/är lärandeobjektet?  

 

 

Huvudfrågor 

 

Berätta om vad du tycker att du lär dig om undervisning och elevers lärande när du deltar i LS? 

 

Vilka konsekvenser har det fått för ditt arbete?  

 

Nyckelord och möjliga följdfrågor:  

 

 

 Kollektivt/kollaborativt lärande Beskriv gruppens roll   

 

 ämnesdidaktisk kunskap om lärandeobjektet (PCK) Har du lärt dig något om 

ämnesinnehållet/lärandeobjektet som du inte visste tidigare? På vilket sätt fick det 

konsekvenser för undervisningen? Ge exempel. 

 

 relationen mellan undervisning och elevers lärande På vilket sätt används elevernas 

röster i planeringen av lektioner (i LS)? Hur påverkade det undervisningen?  

 

 Förändrad undervisning: Tycker du att LS bidrar till att undervisningen utvecklas? 

Hur då? Ge exempel. 

Tycker du att du förändrat din egen undervisning i jämförelse med hur det var 

tidigare? Hur? Hur blir kunskaperna synliga i din praktik? Ge exempel!  

 

 

 Teorin (vt) och LS- modellen Finns det delar i LS-modellen som du ser som särskilt 

viktiga för ditt lärande? Vilka?  På vilket sätt används variationsteorin och i din 

dagliga undervisning? Kan du ge några konkreta exempel?  

 

 Reflektion: Vad är det du/ni reflekterar över i LS? Är reflektionen viktig och på vilket 

sätt?   

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


