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Sammanfattning 
Learning Study bygger på en japansk modell (Lesson Study) där lärare, ofta inom samma 
ämne, planerar tillsammans för att hjälpa eleverna att nå så bra resultat som möjligt. 
Internationella studier visar att japanska elever har högre resultat än svenska elever. Learning 
Study har i flera studier visat sig ge positivt resultat på elevers inlärning.  
 
I en Learning Study planerar man undervisningen efter en lärandeteori, där variationsteorin är 
vanligast. Den bygger på att man gör det möjligt för eleverna att urskilja det som varierar- 
ofta det som är nytt och därmed, av eleverna, upplevs som svårt.  
 
Den här studien bygger på en serie om tre lektioner i engelska. Fokus är inte vad eleverna lär 
sig, utan fokus ligger vid vad lärarna som deltagit i studien upplever att de lärt sig om sitt eget 
agerande i lärarrollen. För att nå fram till resultatet i studien har tre lektioner planerats och 
genomförts, sedan har de lärare som deltagit intervjuats. Det som framkommit i de samtalen 
blandas med det jag själv erfarit, då jag varit del av studien, för att så småningom bli studiens 
resultat. Det visar sig att såväl lärare som elever utvecklas och i diskussionen lyfter jag 
möjligheten att använda sig av Learning Study för att utveckla kompetensen på den egna 
skolan och ägna sig åt fortbildning i verksamheten.    
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Fortbildning, Kompetensutveckling, Learning Study, Lesson Study, variationsteori.  
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No man is an island 

No man is an island entire of itself; every man  
is a piece of the continent, a part of the main;  
if a clod be washed away by the sea, Europe  
is the less, as well as if a promontory were, as  
well as any manner of thy friends or of thine  
own were; any man's death diminishes me,  

because I am involved in mankind.  
And therefore never send to know for whom  

the bell tolls; it tolls for thee. 

      John Donne 

1. Bakgrund  
tt vara lärare är i mångt och mycket ett ensamarbete, trots att lärarna nu är indelade i 
arbetslag. Min uppfattning är att lärare många gånger känner sig ensamma i sitt 
klassrum i det pedagogiska arbetet med eleverna. Ensam gläds läraren de gånger en 
lektion fungerar bra, och lika ensam sliter han eller hon sitt hår i förtvivlan när det, av 

olika anledningar, inte fungerar. Som dikten överst på sidan antyder är det inte meningen att 
vi som lärare skall klara oss själva. Många är också de lärare som vill samarbeta mer med, och 
ta hjälp av, andra. Det som många gånger gör att det brister, upplever jag, är att det är svårt att 
hitta gemensam tid för planering av detta arbete.  
 
En annan anledning till ensamarbetet som är svårare att sätta ord på, är att det finns lite 
stolthet gentemot kollegorna. Lärare vill, eller vågar, inte riktigt ta hjälp av varandra - för tänk 
om de jag ber om hjälp tycker att jag är en dålig lärare? För många är det svårt att välkomna 
en kollega in i klassrummet för att man känner sig iakttagen och blir nervös i lärarrollen. Det 
här antagandet baserar jag på mitt eget deltagande i samtal lärare emellan vid olika tillfällen. 
Ett sätt att komma över den känslan, att ha svårt att släppa in någon annan i klassrummet, och 
att dessutom ge eleverna möjlighet till ny kunskap samtidigt som läraren utvecklas själv, kan 
vara Learning Study (Marton och Ling 2007) .   
 
Learning Study har i flera studier (Gustavsson 2008, Marton & Ling 2007) visat sig ge 
positivt resultat på elevernas inlärning, vilket är centralt i skolans uppdrag.   
 
 
1.1 Rapporter om resultaten i svensk skola  
Nedan beskrivs tre studier som på olika sätt rapporterar om resultaten i svensk skola.  
 
1.1.1 TIMMS-rapporten 
Enligt TIMMS-rapporten 2007 (Skolverket) försämras svenska elevers resultat i NO och 
Matematik. TIMMS är en undersökning som genomförs vart fjärde år i allt fler länder, nu 
senast, 2007, deltog 59 länder. Rapporten visar att allt fler elever inte når upp till G i 
matematik, samtidigt som allt färre elever når upp till det högsta betyget; MVG. Nu handlar 
inte den studien som presenteras här om matematik, eller NO, men jag har valt att ta med 
TIMMS- studien som ett tecken på att resultaten i den svenska skolan blir sämre.  
 
  

A
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1.1.2 NU 03 
I en annan av Skolverkets rapporter (NU 03) kan man ta del av resultat i engelska från elever i 
årskurs 9. Något överraskande, eftersom grundskoleeleverna idag kommer i kontakt med 
engelska i större utsträckning, menar Skolverket, visar den undersökningen att elevernas 
resultat på receptiva förmågor (höra och läsa) inte har förbättrats sedan den tidigare 
undersökningen NU 92. Man skall ha i åtanke att det var olika styrdokument som gällde vid 
tiden för de båda undersökningarna, men Skolverket menar att det ändå, i det här fallet, går att 
jämföra resultatet då det aktuella provet faktiskt var samma prov, ett så kallat repeat. Viktigt 
att påpeka är att svenska elever internationellt sett har goda färdigheter i engelska, och i 
samma studie framkommer det t.ex. att svenska elever har högre resultat än exempelvis 
eleverna i Spanien och Frankrike. Det vi egentligen ser är en stagnation av 
kunskapsutvecklingen för våra svenska elever.  
 
1.1.3 Skolverkets rapport 282 
Elevers resultat påverkas av hur bra lärarna trivs på sina arbetsplatser. Skolverkets rapport 
282 visar att: ”Ju högre läraren värderar sin metodiska och didaktiska kompetens desto bättre 
förutsättningar för elevens lärande” och ”Ju roligare läraren beskriver att det är att 
undervisa i ämnet desto bättre förutsättningar för elevens lärande” (Skolverket, 2006, sid. 6). 
 
Det har förbättrats för nyutexaminerade lärare inom skolan, exempelvis genom att den 
nyutbildade har rätt till en mentor under sitt första år för att kunna få råd om hur man kan 
lägga upp arbetet praktiskt, hjälp med bedömning men också för att lättare komma till rätta i 
t.ex. skolans lokaler. Däremot finns det en grupp lärare som jag personligen tycker glöms bort 
i diskussionen och det är de som arbetat länge, där risken snarare är att läraren tappar 
arbetsglädje och motivation. Att känna glädje i arbetet är bevisligen viktigt enligt citatet ovan. 
I samma rapport står också att läsa om rektors viktiga roll för lärarnas arbete: ”Rektors 
engagemang i den pedagogiska verksamheten har positivt samband med lärarnas upplevelse 
av sina arbetsvillkor och sina utvecklingsmöjligheter” (aa. sid. 7).  
 
Skolverket framhåller också i sin rapport (2006) att pedagogiskt samarbete, särskilt mellan 
lärare inom samma ämnen, inte utvecklas i samma omfattning som annat lärararbete. 
Samtidigt får man veta att lärarna upplever att möjligheterna till fortbildning har försämrats. 
Det står också att ”en tredjedel av lärarna upplever inte den egna kompetensen som 
tillräcklig för att kunna upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd samt att kunna 
arbeta med elever med olika social och kulturell bakgrund” (a.a sid 7).  
 
Med bakgrund mot ovanstående rapporter och mina egna iakttagelser finner jag det intressant 
att undersöka hur man som lärare aktivt kan arbeta tillsammans för att utvecklas i arbetet att 
hjälpa eleverna nå bättre resultat. Den utvecklingen kan vara att bli bättre på att förklara för 
eleverna det de upplever som svårt, men den skulle lika gärna kunna vara att hitta tillbaka till 
glädjen i arbetet. 
 
 
1.2 Målgrupp   
Uppsatsen är tänkt att kunna läsas som en första introduktion till Learning Study eller som 
inspiration till dem som vill genomföra en Learning Study. Undersökningen kan också med 
fördel läsas av skolledare som funderar på om Learning Study kan vara ett komplement till 
kompetensutvecklingen på den egna skolan. 
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1.3 Vad är en Learning Study? 
Här följer en kort beskrivning av vad en Learning Study är, vars syfte enbart är att hjälpa 
läsaren förstå problemformuleringen. En mer teoretisk beskrivning ges under metodavsnittet.  
 
En Learning Study går till så att de lärare som samarbetar bestämmer sig för sitt 
lärandeobjekt, enkelt beskrivet är det vad man vill att eleverna skall urskilja. Först gör man ett 
förtest som testar elevernas förkunskaper av lärandeobjektet. När man identifierat vad 
eleverna upplever som svårt (ofta det de gör fel på) planerar man den första lektionen i 
studien tillsammans. Målet är att göra lärandeobjektet så tydligt som möjligt.  
 
Lektionen hålls av lärare 1 i klass A. Lärare 2 och 3 är med i klassrummet för att observera 
och filma lektionen. Efter att lektionen är genomförd låter man eleverna göra ett eftertest som 
skall visa om eleverna möjligen kan mer än de kunde före lektionen. I analysen av eftertestet 
är filmen av lektionen till god hjälp. Den hjälper lärarna att se om undervisningen möjliggör 
att eleverna kan urskilja det de skall lära sig. Man ser också, förhoppningsvis, vad som skulle 
kunna göra det ännu tydligare för dem. 
 
Denna nya kunskap använder man sig av i planeringen av lektion 2 i klass B. Precis som vid 
den första lektionen finns det såväl för- som eftertest. Återigen filmas lektionen, den andra 
lektionen av lärare 1 och 3. Också lektion 2 analyseras utifrån eftertest och film och båda 
lektionernas positiva, och negativa, effekter används i såväl planeringen som genomförandet 
av lektion 3, av lärare 3 i klass C. 
 
En längre, och mer teoretisk, beskrivning av vad som sker i en Learning Study finns i 
metodavsnittet.  
 
 
1.4 Skillnader mellan Japan och andra länder  
Det finns många skillnader mellan undervisningen i Japan och andra länder. I The teaching 
gap redovisar Stiegler och Hiebert flera stycken genom sin fleråriga dokumentation av 
undervisning i Japan, USA och Tyskland. Jag har valt att lyfta fram några skillnader som jag 
anser vara signifikativa även för Sverige.  

As for interruptions, we did, in fact, find that U.S lessons were interrupted 
more frequently than lessons in Germany and Japan. The interruptions came 
from things like announcements over the public address system and visitors 
who entered the room to request something, like the lunch count. As claimed 
by our Japanese colleague, such interruptions never occurred during the 
Japanese lessons. But they did occur in 13 percent of the German lessons 
and 31 percent of the American lessons (sid. 62). 

 
Om jag bara refererar till de skolor jag känner till är det vanligt att det förekommer avbrott 
under lektionerna. Det kan handla om att pappersåtervinningen töms, att en lärare skall hämta 
böcker i ett skåp i klassrummet eller att något meddelas i högtalarsystemet, om det finns ett 
sådant. Det som också är vanligt, och störande för undervisningen, är elevernas 
mobiltelefoner som piper och ringer.  
 
Det framkommer också att det är viktigt att ha en röd tråd i undervisningen, antingen genom 
att knyta an till vad som sagts tidigare under lektionen eller lektionen före:  

We found that although the majority of teachers in all countries made 
explicit links from one lesson to another, only the Japanese teachers 
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routinely linked together the parts of a lesson. In fact 96 percent of Japanese 
lessons contained explicit statements by the teacher connecting one part of 
the lesson with another, whereas only 40 percent of German and U.S. 
lessons contained such statements (sid. 62-63). 

 
Elevernas arbete i skolan varierar mellan klassarbete (helklass som läraren leder) och eget 
eller smågruppsarbete i ungefär lika utsträckning i de tre undersökta länderna. Skillnaden är 
att i Japan var perioderna kortare och byten av aktivitet skedde oftare. Främst ligger 
skillnaden i de uppgifter som gavs under det egna arbetet. I Tyskland och USA handlar det (i 
matematik) mest om att öva genom att räkna ut tal efter en färdig modell. I Japan handlar det 
om att hitta lösningar, alternativt göra egna problem, i lika hög grad som att öva färdiga 
uträkningar. Det som nämnts om arbetet i de japanska klassrummen reser frågan om det 
japanska arbetssättet ökar elevernas kreativitet. 
 
Skolinspektionen har, med anledning av bl.a. TIMMS-rapporten som refererades i 1.2.1, 
undersökt matematikundervisningen på olika skolor i Sverige. Rapporten (2009) baseras på en 
studie av 23 grundskolor i 10 kommuner spridda över landet. Tre av de undersökta skolorna 
är fristående. För att få en bred bild observerades ca 80 lektioner och så väl lärare som 
skolledare på de observerade skolorna intervjuades. Det skolinspektionen fick syn på var att 
matematikundervisningen i Sverige är bristfällig på flera plan. Dels är en del lärare som 
undervisar i matematik, främst för de lägre åldrarna, inte ämnesbehöriga. Dels har en del 
lärare bristande kunskaper om ämnes- och kursplan, vilket gör att eleverna inte får 
undervisning i ämnets alla delar. Det som också framkom, och som är intressant i relation till 
ovan citerade situationer i japanska klassrum, är att eleverna i Sverige i för stor utsträckning 
lämnas till eget arbete i läroboken. Det saknas, i många fall, gemensamma diskussioner kring 
problemlösning. I samma studie framhålls också att det runt om i landet finns goda exempel 
där undervisningen fungerar bra.  
 
Skolinspektionen arbetar med en pågående utredning av undervisningen i engelska i landets 
grundskolor. Ett trettiotal skolor deltar, varav ca en tredjedel är fristående skolor. Även i den 
här studien är skolorna spridda över landet. Syftet är att utreda om undervisningen är 
ändamålsenlig och leder till att eleverna når kunskapsmålen samt om undervisningen följer 
aktuell forskning och beprövad erfarenhet (www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning). 
 

1.5 Problemformulering  
I sin avhandling redogör Gustavsson (2008) för hur en lärare i Japan inte betraktas som 
färdigutbildad i och med att han eller hon tar sin lärarexamen. Istället förväntas man ingå i 
olika kompetensutvecklingsgrupper för att hela tiden fortsätta att utvecklas som lärare, men 
också för att hjälpa till med andra lärares utveckling. På så vis har man i Japan en klar plan för 
hur nya, yngre lärare skall få ta del av den erfarenhet som äldre lärare redan gjort.  
  
Jag menar att det borde gå att utforma ett sätt att samarbeta mer i den svenska skolan och 
genom det utvecklas i professionen som lärare. Många av rapporterna om Learning Study 
visar att elevernas resultat stiger och att deras förmåga att själva analysera och hitta lösningar 
på problem de ställs inför ökar (Gustavsson 2008). Jag förutsätter att det stämmer att 
elevernas kunskaper ökar, jag vill, i det här arbetet undersöka vad lärarna upplever att de lär 
sig genom att arbeta med Learning Study. Upplever lärarna att de utvecklas som lärare genom 
att arbeta tillsammans med sina kollegor i en Learning Study, och i så fall på vilket sätt?  
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1.6 Syfte 
Syftet med studien är att utröna om lärare upplever att de utvecklas som lärare genom 
Learning Study samtidigt som elevernas kunskaper i ämnet ökar.   
 
 
1.7 Frågeställning  
Går det att förbättra elevernas kunskaper i ett specifikt ämne samtidigt som den undervisande 
läraren upplever att hon/han utvecklas i sin profession?  
 
 
 

2 Metod   
Eftersom studien avser att undersöka vad lärarna menar att de lär sig genom att samarbeta 
med kollegor lämpar det sig väl med aktionsforskning, vilket är den typ av forskning som 
Learning Study faller under. Aktionsforskning förknippas ofta med småskaliga och praktiska 
forskningsprojekt (Denscombe. 2009) och grundas i att man vill förändra något i en ”verklig” 
verksamhet. (a.a sid. 169). Det är också vanligt att man som ”forskare” själv deltar i arbetet, 
vilket är fallet här. Jag har valt att göra min undersökning i den verksamhet jag själv arbetar, 
anledningen till det är att jag vill ha mig själv som referent och då kunna reflektera över mitt 
eget lärande.  
 
Den här typen av studie (Learning Study) undersöker normalt elevernas lärande. I just den här 
studien utgår jag från att eleverna lär sig, och skall istället undersöka om lärarna som deltar i 
en Learning Study upplever att deras arbete förändras, såväl enskilt som tillsammans. För att 
göra det har jag genomfört en Learning Study tillsammans med två andra lärare, som kommer 
att intervjuas. Det som framkommer i intervjuerna kommer jag sedan att använda tillsammans 
med mina egna reflektioner för att komma fram till ett resultat.  
 
Lärarkåren har successivt kommit allt längre från skolforskningen (Carlgren, I. & Marton, F. 
2007) då forskarna bedrivit forskning från universitet och högskolor, långt från de verksamma 
lärarna i klassrummen. Därför passar det bra att använda sig av Learning Study i skolan, då 
forskningen bedrivs i skolornas dagliga verksamhet och på så vis ger möjlighet och tillfälle 
till att utveckla verksamheten på plats.   
 
 
2.1 Etiskt ställningstagande  
De lärare och elever (och deras målsmän) som är med i arbetet har hela tiden vetat att de 
deltar i en studie som handlar om lärarnas eventuella lärdomar av undervisningen i 
klassrummet. Det har inte upplevts som påfrestande, utan snarare roligt att det mynnar ut i ett 
reellt arbete. I Denscombe (2009) kan man läsa om etiska frågor vid aktionsforskning:  

Deltagarna är inga isolerade ”öar” – avskärmade från den rutinmässiga 
kontakten med kollegor och klienter. Deras praktik och förändring är som de 
vill genomföra går knappast att få till stånd utan en viss dominoeffekt för de 
andra som verkar nära inpå i organisationen (sid 177).  

Just i den här studien är det just den effekten som eftersträvas. Målet är att lärarna inte ska 
verka som egna öar- No man is an island som dikten i det förta stycket säger.  
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2.2 Lärandeteori  
Den lärandeteori som oftast används i en Learning Study är variationsteorin. Centralt i 
variationsteorin är att det finns ett lärandeobjekt, vilket är det som eleverna skall lära sig och 
många gånger sammanfaller med det som, av eleverna, upplevs som svårt. Lärandeobjektet 
hålls konstant och de exempel man visar det mot varierar. Det som är viktigt enligt teorin är 
att man gör det möjligt att urskilja vissa aspekter för att lära sig något nytt. Förenklat kan man 
säga att om ett barn skall lära sig ordet bok visar man, enligt variationsteorin, flera böcker, 
men av olika storlek, material och färg. Det gör då att barnet förstår att en bok kan se ut på 
olika sätt, men består alltid av olika mycket pappersblad i en tjockare pärm. Om man istället 
bara visar likadana böcker, eller bara pocketböcker är det egentligen pocketbok barnet lär sig, 
inte samlingsordet bok.  
 
Variationsteorin handlar om att urskilja det som avviker. Om det inte finns något som avviker 
finns inte heller möjligheten att urskilja, och därmed inte uppfatta, något nytt - som i följande 
citat:”…the fishes are not being able to notice water-it is there all the time” (Marton & Ling). 
På samma sätt kan man dra paralleller mellan luft och oss människor. Vi märker inte luften, 
eller att vi andas den. Först när luften förändras lägger vi märke till det, för att vi märker en 
skillnad. Det inträffar t.ex. om vi bestiger ett berg, eller om någon eldar och det är rökigt. När 
man som lärare arbetar efter variationsteorin iscensätter man dessa skillnader för att eleverna 
skall förstå och kunna lära sig. Tanken med att använda sig av variationsteorin är att eleverna 
själva skall bli bättre på att urskilja vad det är de skall lära sig och på så sätt bli bättre på att 
hantera nya situationer som uppkommer. 
 
I sin avhandling refererar Gustavsson (2008) till Marton & Tsui (2004) där de menar att det 
finns ett direkt lärandeobjekt, vilket är den fakta som (i det här fallet) eleven skall kunna. Att 
sedan kunna använda sig av den faktakunskapen är det indirekta lärandeobjektet. Exemplet 
som Gustavsson (a.a.) ger är att det direkta lärandeobjektet är fotosyntesens process och det 
indirekta lärandeobjektet blir då den förmåga som eleverna förväntas utveckla. Det som 
läraren har tänkt sig att lära ut kallas för det intentionella lärandeobjektet, och det som 
eleverna efter lektionen de facto har lärt kallas det erfarna lärandeobjektet, det exemplet tar 
Gustavsson (2008) också från Marton och Tsui (2004). ”Genom att tala om två olika 
lärandeobjekt kan man förstå att det som eleven lär, inte alltid är det som var lärarens avsikt 
med undervisningen” (Gustavsson, 2008, sid. 22).  
 
I sin artikel Om praxisnära grundforskning (2005) beskriver Ference Marton tydligt att vi lär 
oss genom att urskilja skillnader. Han menar att vi inte lägger märke till människor eller 
egenskaper hos människor utan till skillnader mellan människor. För att lära sig saker, eller 
utveckla en förmåga, måste man uppleva ett visst mönster av variation. Jag tolkar det som att 
man lär sig lite i taget; om all information är ny samtidigt är det svårare att förstå vad det är 
man skall lära sig. Om det skulle falla sig så att mycket information är ny behöver man dela 
upp den i små delar, och sedan föra samman delarna igen. Variationsteorin grundar sig på att 
man urskiljer det som varierar. Marton menar att det finns fyra typer av variationsmönster: 
generalisering, separation, kontrast och fusion: 

a. Generalisering: När någon skall lära sig något nytt är det vanligt att man 
generaliserar, och kopierar tidigare kända mönster. Som exempel böjer barn oftast 
verbet gå till gådde i imperfekt, eftersom de följer det mönster de redan känner till 
från regelbundna verb som skratta (skrattade) och hoppa (hoppade). 
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b. Separation: Här är det som skall urskiljas (läras) som varierar. Marton exemplifierar 
det med att om ett barn alltid ser två katter och tre grisar kan barnet inte skilja ”tvåhet” 
från ”katthet” och ”trehet” från ”grishet”. Separation kommer då när man visar två 
katter, tre katter och på samma sätt två grisar och tre grisar. Det liknas också med 
problemlösning i matematik, där man för att förstå olika problemlösningsmetoder 
behöver använda sig av separation. Presenteras eleverna bara för ett sätt att lösa ett 
problem kan de inte urskilja metoden för att lösa problemet från själva problemet.  

c. Kontrast: Kontrast är just det att du lär dig något genom att se hur det är annorlunda 
från något annat. Tidigare i stycket exemplifierade jag det genom att beskriva hur man 
lär sig ordet bok. Gustavsson (2008) beskriver det med hundraser. Om man skall veta 
vad som är typiskt för en hundras måste man kontrastera den mot andra hundraser.  

d. Fusion: Fusion är om det finns flera kritiska aspekter (det som skall urskiljas) 
samtidigt, så ska de upplevas samtidigt. Om man delat upp dem i mindre delar blir 
fusionen när man sammanför dem igen.  

 
 
2.3 Learning Study/Lesson Study  
Learning Study är inspirerat av den japanska metoden Lesson Study (Marton & Ling. 2007). 
För att reda ut de olika begreppen kommer jag först att kort referera vad tanken med Lesson 
Study är. Genom Stigler och Hiebert (1999) blev metoden med Lesson Study internationellt 
känd. De beskriver den i åtta steg (min översättning): 

1. Definiera problemet 
2. Planera lektionen 
3. Hålla lektionen 
4. Utvärdera lektionen och reflektera över effekten (om eleverna lärde det de skulle; min 

tolkning) 
5. Förändra lektionen 
6. Hålla den förändrade lektionen 
7. Utvärdera och reflektera ytterligare en gång 
8. Dela med sig av resultaten 

  
En Learning Study har ungefär samma upplägg som Lesson Study, med den skillnaden att 
man planerar undervisningen (hur man behandlar lärandeobjektet) utifrån en lärandeteori 
(exempelvis variationsteorin som beskrevs i 2.2). I gruppen som planerar lektionerna finns 
också en forskare som stöd för lärarna (Marton & Ling, 2007).  
 
I den Learning Study som kommer att beskrivas här fanns ingen forskare med vid 
planeringsträffarna. En av deltagarna i gruppen träffade vid ett par tillfällen en ämnesexpert (i 
engelska) för råd och guidning. Däremot är undersökningen mer av en Learning Study än en 
Lesson Study eftersom lektionen planeras enligt variationsteorin. 
 
 
2.4 Studien i engelska  
Den studie som ligger till grund för det här arbetet utfördes i engelska på en högstadieskola 
under hösten 2009. De tre lärare som deltog har arbetat som lärare olika länge, och har 
således olika erfarenhet. Se tabellen nedan för mer överskådlig bild.  
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Klass/ antal deltagande 
elever: 

 
Lärare: 

 
Examen: 

 
Examinationsår: 

 
Klass A / 15 elever 

 
Linda 

 
Grundskollärare, 4-9,  
Språk 

 
2004 

 
Klass B/ 16 elever 

 
Cilla 

 
Gymnasielärare, en, fr 
 

 
1999 

 
Klass C/16 elever 

 
Anna 

 
Ämneslärarexamen, 
En, sv, sva 

 
1987 

Tabell 1. Lärarnas utbildning och erfarenhet.  
 
Anna hade arbetat i 22 år, Cilla i 10 år och Linda i 5 år då studien genomfördes. Nedan följer 
en kort beskrivning av hur studien planerades och genomfördes. Detaljplaneringen av 
lektionerna finns inte med för att det i den här texten inte är lektionsplaneringen som är det 
väsentliga, utan reflektionerna och lärdomarna från att arbeta med Learning Study.  
 
Något metodiskt urval av vilka klasser som skulle delta i studien gjordes inte. Det föll sig 
naturligt att de klasser lärarna normalt undervisade blev de klasser som utgjorde underlaget 
för studien. Eftersom lärarna planerade att filma samtliga lektioner samlades tillstånd in från 
elevernas målsmän. Reaktionerna från föräldrarna var positiva och samtliga gav sitt samtycke 
till att ungdomarna deltog. I två av grupperna fanns det dock en eller ett par elever som själva 
inte ville vara med i studien. Det löste vi så att de var med på lektionen men satt längst bak i 
klassrummet och filmades inte.  
 
Nedan följer en beskrivning av hur vi planerade arbetet. Siffrorna framför de olika stegen 
motsvarar de siffror som finns i beskrivningen till Learning och Lesson Study (2.3). I det här 
stycket nämns lite av resultatet från den genomförda lektionen i planeringen av nästa. Detta 
eftersom resultatet påverkar planeringen av den lektion som följer.   
 

1. Lärarna träffades för att definiera problemet, alltså välja ett gemensamt lärandeobjekt 
(det som avsågs att eleverna skulle lära sig).  Alla tre lärarna upplevde att deras elever 
hade svårt för de olika verbformerna i engelska, och svårt att veta när respektive 
tempusform skulle användas. Därför bestämdes att låta lärandeobjektet vara 
användningen av verb i imperfekt. Målet var att eleverna efter lektionen skulle kunna 
använda verb i imperfekt i jakande satser, samt att de skulle välja verbets grundform i 
nekande satser (did not) och vid do-konstruktion (i frågor).  

2. Ett förtest konstruerades för att lärarna skulle få en bättre bild av elevernas 
förkunskaper. Som lärarna redan antagit var kunskaperna väldigt varierande, men det 
större flertalet elever uppvisade en osäkerhet, alternativt okunskap vad det gällde 
studiens valda lärandeobjekt. För oss lärare betydde det att det valda objektet passade 
bra och vi började planera lektionen.  

 
 
2.4.1 Första lektionen 

3. Den första lektionen hölls av Linda i klass A, i närvaro av Cilla och Anna som 
observerade och filmade. Skolans schema är lagt så att respektive årskurs engelska 
ligger parallellt med varandra. Det innebär att alla tre lärarna egentligen hade lektion 
samtidigt, i klassrummen intill varandra i samma korridor.  Det löstes så att de två 
klasser där lektionen inte filmades arbetade på egen hand. Lektionen filmades och alla 
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tre lärarna tittade på filmen tillsammans direkt efteråt. Som komplement till kameran 
användes även diktafoner, dessvärre visade de sig inte riktigt fylla sin funktion, det 
var för dålig ljudupptagning, och eleverna undvek att tala rakt in i apparaten. Under 
lektion två och tre använde vi inte diktafoner.  

 
2.4.2 Andra lektionen 

4. Efter att lärarna tittat på filmen var det dags att utvärdera lektionen. Det var inte så 
stora förändringar som gjordes, i princip inga vad gällde planeringen (de olika 
momenten) av lektionen. Vi behöll lektionens ordning vad gällde de olika övningarna 
och variationen mellan elevstyrt och lärarstyrt arbete.  

5. De förändringar av lektionen som gjordes var mindre, som i dispositionen av tavlan 
och innehållet i exempelmeningarna som eleverna arbetade med. Det fördes också en 
diskussion i hur man kunde göra lärandeobjektet ännu tydligare, och mera tillgängligt 
för eleverna. Då diskuterades på så grundlig nivå som att läraren skulle skriva vissa 
meningar på blädderblock vid sidan av tavlan för att ”lyfta ut” det som var extra 
viktigt.  

6. Den något förändrade lektion två hölls i klass B av Cilla, i närvaro av Anna och 
Linda. Även denna andra lektion filmades och de tre lärarna tittade på filmen i direkt 
anslutning till att lektionen var avslutad. Vid den här lektionen användes även vanlig 
kamera, för att dokumentera en del av elevernas praktiska arbete i par.  

 
2.4.3 Tredje lektionen 

7. Vid det efterföljande planeringsmötet var det dags att utvärdera och reflektera 
ytterligare en gång. Ytterligare ett par justeringar gjordes. Bland annat restes frågan 
om att eleverna kanske skulle vinna på att ha en muntlig övning med. De hade, 
förvisso, pratat en del i par under de tidigare lektionerna också, men den talövning 
som nu planerades var mer strukturerad. Den tredje och studiens avslutande lektion 
hölls så i klass C av Anna. Som de två tidigare lektionerna fanns Cilla och Linda med 
för att observera och filma lektionen och de tre lärarna tittade på, och analyserade, 
filmen efteråt. 

8. Efter studien är tanken att de deltagande lärarna skall dela med sig av resultaten.  
 
 

 
2.5 Intervjuer  
I ett försök att få fram fler tolkningar och fler upplevelser än mina egna, av vad man som 
lärare kan lära sig och hur man kan utvecklas i sin lärarroll, kommer jag att intervjua de andra 
två lärarna som deltagit i studien. Jag har bestämt mig för att ha få, men öppna frågor, vilket 
bör göra att intervjuerna mer tar formen av ett samtal. Jag har förberett frågor/ samtalspunkter 
till de båda intervjuerna som i sig är något olika eftersom de båda lärarna har haft något olika 
roll. Anna initierade arbetet på skolan, vilket har påverkat utformningen av de första frågorna 
till henne (bilaga1).  
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3 Resultat 
Nedan följer en beskrivning av studiens resultat. Först redovisas elevernas resultat och sedan 
vad som framkommit i samtalen med lärarna.  
 
3.1 Elevernas resultat.  
De elever som inte hade sin ”Learning study-lektion”, men vars lärare hade det lämnades åt 
eget arbete, vilket i sig är det som Learning Study vill motverka. Lärarnas gemensamma 
intryck var att det, i det här sammanhanget, fungerade väldigt bra att låta eleverna arbeta 
själva. Eleverna visste varför lärarna var borta, de kände sig delaktiga i arbetet och var måna 
om att det skulle fungera bra. 
 
Efter varje genomförd lektion fick eleverna, på sin nästkommande lektion, ett test för att 
kunna visa hur mycket de kunde efter Learning study-lektionen. Det test som användes 
efteråt, och som så lämpligt kallas eftertest, var precis samma test som eleverna hade som 
förtest. Vi valde att göra så för att veta att vi mätte samma kunskap. Eleverna hade inte fått 
tillbaka, eller tittat på, det rättade test de gjort som förtest. Därigenom minskade möjligheten 
att de kunnat lära in just de fraser som användes på för/eftertestet.  
 
Det gjordes också ett fördröjt eftertest efter ca en månad. Det eftertestet var ett kortare test än 
det första för/eftertestet, men som testade samma kunskap. Detta för att se om elevernas nya 
kunskap höll sig över tid.  
 
Både på eftertestet och det fördröjda eftertestet hade eleverna markant bättre resultat än de 
hade på förtestet. I tabellerna nedan visas elevernas resultat på förtest, eftertest och det 
fördröjda eftertestet, i en tabell/undervisningsgrupp. 
 
Antal fel/elev 
efter did (not)  

  Antal fel/elev 
i jakande sats 

  

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

9 0 2 0 0 0 
5 0 1 4 0 1 
5 0 1 0 0 1 
5 4 3 0 0 0 
3 0 0 3 0 0 
3 1 1 1 0 0 
2 1 1 0 0 0 
1 2 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Tabell 2. Elevernas resultat, klass A (lektion 1). 
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Antal fel/elev 
efter did (not) 

  Antal fel/elev 
i jakande sats 

  

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

7 2 3 1 1 0 
5 0 1 6 0 0 
4 0 1 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 
3 2 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Tabell 3. Elevernas resultat, klass B (lektion 2). 
 
Antal fel/elev 
efter did (not) 

  Antal fel/elev 
i jakande sats 

  

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

Förtest Eftertest Fördröjt 
eftertest 

7 0 2 4 0 1 
6 1 2 2 2 2 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 1 0 1 
4 0 2 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 
2 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 - - 0 - - 
0 - - 0 - - 
Tabell 4. Elevernas resultat, klass C (lektion 3). 
 
Alla elever, utom tre, uppvisar ett bättre resultat på eftertestet. Totalt deltog 47 elever i 
studien. Det förekommer fel på eftertestet, men eleverna har förbättrat sina kunskaper då det 
gäller att använda rätt verbform i frågande, jakande och nekande satser i imperfekt i engelska 
språket.  
 
Det fördröjda eftertestet, som gjordes efter längre tid än en månad, visar att elevernas 
kunskaper fortfarande är bättre än vad de var innan vår Learning Study. En del elever kommer 
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ihåg att det var något speciellt vid nekande sats i preteritum, men de kommer inte ihåg exakt 
hur det skulle vara. Fler elever har alla rätt på eftertestet än på förtestet. Vi kan alltså 
konstatera att eleverna har lärt sig det vi avsåg att lära ut. 
  
 
3.2 Lärarnas resultat 
För att få fram fler tolkningar och fler upplevelser än mina egna, av vad man som lärare kan 
lära sig och hur man kan utvecklas i sin lärarroll, gjordes intervjuer med de andra två lärarna 
som deltog i studien. Det som framkom i de samtalen utgör, tillsammans med mina egna 
upplevda erfarenheter från studien, underlag för lärarnas resultat. 
 
3.2.1 Intervjuer  
Det som framkom i de båda samtalen med lärarna som deltog i studien har jag valt att 
kategorisera under olika rubriker. Nedan följer kategorierna utan inbördes ordning och därför 
är de i boktavsordning. 
 
3.2.2 Ett nytt sätt att samarbeta 
Både Anna och Cilla poängterar att trots att de samarbetat med andra förut är Learning Study 
ett nytt, positivt, sätt att samarbeta på genom att lärarna arbetar tillsammans från första 
planeringsmötet tills dess att sista lektionen är genomförd. Tidigare har lärare planerat projekt 
och arbeten tillsammans, men sedan har man lämnats ensam med själva genomförandet av 
lektionerna. 
 
3.2.3 Fortbildning 
Cilla börjar, redan i början av samtalet, själv att prata om vår studie som fortbildning, vilket 
då direkt svarar på en av mina frågor (bilaga2). Det hon upplever som mest positivt med 
arbetet är att det är ett så strukturerat upplägg för ett samarbete. Hon har samarbetat med 
många, i olika ämnen, men upplever att det här (Learning Study) är ett bättre sätt, just 
eftersom det är så strukturerat. Hon tror att det är rimligt att tänka att om en skola väljer att 
arbeta enligt Learning Study kan varje lärare delta i två studier per termin.  
 
Det framkom också att Anna anser att arbetet i Learning study-grupper absolut kan ses som en 
sorts kompetensutveckling. Anna har med sin långa erfarenhet, 22 år, varit med om en del 
förändringar i skolan. Jag tolkar hennes svar som att olika ”nya sätt” att undervisa har givit 
avtryck på arbetet i skolan, en del av de sakerna bär man med sig vidare och gör till sina egna. 
Det måste få vara så att det kommer nya sätt och metoder för att man som lärare skall 
stimuleras i arbetet. Det kan också vara så att en del försvinner igen, och det är också bra. 
Arbetet i skolan behöver förändras i takt med samhället och den nya forskning som kommer 
(min tolkning). 
 
Lektionerna filmades och när lärarna tittade på filmen upplevde alla tre att vi gjorde saker i 
klassrummet som vi ville ändra på. En lärare upprepade ofta vad eleverna sade, en lärare 
missade elever som var försiktiga, eller tveksamma, när de räckte upp handen och en lärare 
upplevde att hon talade högt och lät arg. Dessa saker hade vi inte fått syn på om lektionerna 
inte hade filmats, och samtliga saker är något som lärarna kan arbeta på att förbättra redan 
nästkommande lektion.  
 
3.2.4 Nytt innehåll i samtal lärare emellan 
I samtalet med Anna kom det fram att arbetet med vår Learning Study i viss mån har 
förändrat vårt, Annas och mitt, sätt att samtala om, och på, jobbet. Nu, efter studien, kan 
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samtal handla om hur man som lärare går igenom ett speciellt moment, ett vad som eleverna 
skall lära sig. Förut har samtal knutna till undervisning mest handlat om upplägget av olika 
projekt. Nu har vi faktiskt haft samtal, i anslutning till studien, om hur läraren bäst disponerar 
tavlan i klassrummet, eller om det skulle bli tydligare för eleverna om det skrevs några 
nyckelord på ett blädderblock vid sidan av tavlan.  
 

Anna menar att om man har som rutin på skolan att lärarna genomför Learning Studies i sina 
ämnen öppnar det upp för ett nytt sätt att samtala lärare emellan. I följande utdrag syftar Anna 
till hur innehållet i våra samtal förändrats: 

För vi har ju haft intressanta diskussioner om, om, om tänk om alla 
skulle hålla på med det här så skulle det liksom surra av sådan 
aktivitet. Då så skulle man diskutera varandras lektioner och upplägg 
och hur ska de lära sig skillnaden mellan direkt och indirekt 
demokrati eller vad det nu kan vara för någonting. Det, det det skulle, 
det tycker jag skulle vara så himla /bra/ men det kanske skulle vara en 
dröm att diskussionerna skulle handla om det i stället för att det som 
vi diskuterar nu, IG och åtgärdsprogram och ja. 

Lektionerna som genomfördes i studien avslutades genom att läraren frågade eleverna ”Vad 
har ni lärt er idag”? Vi upplevde båda att det var en bra fråga som fyllde flera funktioner. 
Dels fick eleverna kort reflektera över om de faktiskt hade lärt sig något, samtidigt blev det en 
snabb utvärdering för oss lärare av om budskapet gått hem hos eleverna. Jag var övertygad 
om att det var Anna som föreslog att vi skulle ställa just den frågan, medans Anna å det 
bestämdaste hävdade att det var jag som föreslog det. Det vi enades om var att det 
förmodligen var en produkt av sättet att samarbeta på, att vi genom vårt nära samarbete kom 
fram till det tillsammans genom att tillsammans tänka högt.   
 
Att vi kom fram till saker tillsammans bekräftas i samtalet med Cilla. Hon lägger dessutom 
till ytterligare en reflektion: ”Ja, det blir lättare att ta reda på vad eleverna lärt sig om man har 
tydliga och konkreta mål med undervisningen”, säger hon. Det i sin tur, tänker jag gör att man 
snabbt får bekräftelse som lärare på om eleverna lär sig. Det blir också tydligt om de lärde sig 
det som det var avsett att de skulle lära sig (det intentionella lärandeobjektet avsnitt 2.2). 
 
3.2.5 Omedveten inlärning 
Anna menar också att man som lärare lär sig mycket genom att iaktta andra lärare i 
klassrummet, nedan följer ett exempel kring kommunikation med eleverna:  

…att se hur andra kommunicerar med sina elever. Jag tänker att jaha, 
så där kommunicerar Linda med sina elever, så där kommunicerar 
Cilla med sina elever. Det är ju intressant i vissa saker lär man sig 
medvetet att jaha så där gör hon, så kan jag också göra, men sen tror 
jag att vissa saker blir omedvetet att man tar in utan å tänka på det så 
där. 

 
 
 
3.2.6 Roligt och lärorikt 
I båda samtalen poängteras att det har varit roligt att arbeta tillsammans, från frö till planta, 
och det vill jag knyta ihop med två citat jag använt i bakgrunden i studien: ”Ju högre läraren 
värderar sin metodiska och didaktiska kompetens desto bättre förutsättningar för elevens 
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lärande” och ”Ju roligare läraren beskriver att det är att undervisa i ämnet desto bättre 
förutsättningar för elevens lärande” (Skolverket, 2006, sid. 6). De lärare som deltagit i den 
här studien poängterar att det varit såväl roligt som lärorikt. 
 
3.2.7 Underlätta för nyexaminerade lärare 
Anna är positiv till att man använder sig av den här arbetsmodellen i Japan och tycker att det 
skulle vara en möjlig väg till kompetensutveckling även i Sverige. Dessutom anser hon att det 
är ett utmärkt sätt att ge stöd åt nya lärare, såväl som senare i lärarrollen, för att dämpa 
prestationsångesten och underlätta i ett annars svårt och komplext arbete.  
 
3.2.8 Ämnesinnehåll i fokus 
Det kommer upp i båda samtalen att det som på en gång upplevs som positivt med Learning 
Study är att det är direkt fokus på ämnesinnehållet. Det lärarna pratar om i sin gemensamma 
planering är vad eleverna skall lära sig. Efter att vi som lärare sorterat ut vad eleverna skall 
lära sig går vi över till hur de bäst lär sig det. Efter vår studie känns det så självklart att det är 
så det bör vara, men vi vet alla tre att det tidigare varit fokus på metoden i undervisningen, 
alltså hur. Man kan också förklara det med att vi tidigare fokuserat på aktivitet istället för 
innehåll. I samtalen framkommer det också att man som lärare är ute efter en aha-upplevelse 
för eleverna, och det blir tydligt med Learning Study när det inträffar. 
 
3.2.9 Ökat självförtroende 
I samtalet med Cilla pratade hon också om vad hon lärde sig av att se sin lektion filmad, och 
menar att hon dels lade märke till sådant hon inte uppskattade hos sig själv, men blev glad 
över att också se saker som hon gjorde bra. Cilla menar då att det är utvecklande för lärarna 
att få positiv feedback av filmen och på så vis öka lärarnas självförtroende.  
 
3.2.10 Öppna klassrummet för kollegor 
Studien är, menar Cilla, ett bra sätt att öppna sitt klassrum för andra lärare, eftersom det är så 
tydligt att det är elevernas lärande som är i fokus. Att lärarna öppnar upp för varandra innebär 
i sin tur att ensamarbetet som lärare bör minska. Anna menar att eftersom Learning Study är 
upplagt så att lärarna fokuserar på elevernas lärande då de besöker varandras klassrum är det 
inte lika nervöst att ha med en annan lärare i klassrummet. Det tror hon leder till en öppnare 
skola, där möjligheterna att lära av varandra är större.  
 

 
 

4. Analys 
Avsikten med studien var att förbättra elevernas kunskaper samtidigt som de deltagande 
lärarna gavs möjlighet att utvecklas inom sin profession. I den här studien är den utveckling 
som avses att öka elevernas kunskap; i det här fallet att välja rätt verbform i imperfekt.  
 
Den utveckling som den här studien har bidragit till är att de deltagande lärarnas samtal kring 
undervisning förändrats i anslutning till studien. Fokus i planeringen av lektionerna har 
förändrats från aktivitet till vad eleverna skall lära sig. 
Vi upplever alla tre att vi har lärt oss något om vår undervisning. Antingen om hur vi agerar i 
klassrummet, eller av att observera de andra lärarna. Vi tyckte alla att det var utvecklande att 
planera och genomföra lektioner tillsammans med andra lärare.  
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Samtalen i lärarrummet handlar fortfarande, glädjande kan jag tycka, om mycket annat än 
skola och undervisning. Däremot upplever jag att det, efter första studien, är lättare att fråga 
andra hur de lär ut en viss sak- det har blivit lättare att be om hjälp.  
 
4.1 Analys av de filmade lektionerna 
Det vi såg genom att titta på filmen av lektionerna var att det var bra för eleverna att få 
exempelmeningar först, sedan få försöka forma meningar själva för att efter det försöka 
komma fram till en regel som är applicerbar på problemet. Först efter deras eget 
experimenterande gav lärarna en sammanfattning av övningarna och en summering av den 
regel som gäller vid respektive svårighet, eller lärandeobjekt. Det var också bra att eleverna 
arbetade tillsammans i par med de praktiska övningarna. På filmen hör man att de för ett 
resonemang kring det de gör.  
 
Att strukturen på lektionen upplevdes som bra även av eleverna bekräftas i följande samtal 
med en elev: 
(L= lärare, E= elev) 
L: Hur tyckte du att den här lektionen var? 
E: Bra.  
L: OK. Vad var det som var bra då? 
E: Ja, att man lärde sig mycket.  
L: Du lärde dig mycket. Varför tror du att du lärde dig mycket idag? 
E: Jaaa, hon (undervisande läraren) sa sakerna vid rätt tillfälle, så man fattade liksom.  
L: Mhm. När var det då? 
E: Ja, när man liksom hade gjort och man liksom fattade.  
 
 
 

5. Slutsats 
Genom att med hjälp av Learning Study göra lärandeobjektet tydligt, blev målet med 
undervisningen tydligare. I planeringen av lektionerna har vi blivit bättre på att anpassa 
undervisningen efter vad eleverna skall lära sig, istället för hur vi kan planera lektionen efter 
språkets olika moment (tala, läsa, skriva och lyssna). Genom Learning Study har också 
lärarnas samarbete intensifierats och blivit så pass tätt att vi till sist inte visste vem som 
planerat eller kommit på vad. Nu har vi arbetat tillsammans från frö till planta; från första 
utkastet av en lektion tills dess att sista eftertestet är genomfört.  
 
Att avsluta lektionerna genom att fråga vad eleverna har lärt sig har hjälpt oss att se om 
eleverna lärt sig det som var avsikten att de skulle lära sig.  
 
Det som arbetet med Learning Study främst gav, för lärarna, var ett nytt sätt att samtala med 
varandra. Plötsligt föll fokus i samtalen på vad eleverna skulle lära sig. Sedan bestämdes, och 
prövades olika sätt på hur lärarna skulle kunna lära ut. I samtal med varandra har vi tidigare 
pratat om roliga projekt man arbetat med i sina klasser, eller tipsat varandra om en bok som 
visade sig vara bra att läsa. Vi har inte fokuserat på vad eleverna ska lära och hur man når dit. 
Det känns inte heller så ”farligt” att ha en kollega med i klassrummet, utan snarare som en 
tillgång.  
 
Videofilmen av lektionen visade sig ge insikt, utöver det som avsågs för studien, i hur vi som 
lärare agerar i klassrummet. En lärare insåg att hon repeterade elevernas svar onödigt mycket, 
en annan att hon såg så arg ut hela tiden och en av lärarna tyckte att hon pratade engelska 
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väldigt långsamt och reflekterade över det. Dessa lärdomar sågs enbart som en bonus. En 
annan positiv effekt blev det ökade självförtroende vi fick genom att upptäcka positiva saker 
hos oss själva när vi tittade på den filmade lektionen. Det, tillsammans med vetskapen om att 
den undervisningen vi bedrev gav positivt resultat i elevernas kunskaper gör att studien känns 
framgångsrik.    
 
 
 

6. Diskussion  
Lärare är inget man utbildar sig till en gång och sedan är man klar. Som lärare behöver man 
förändra sitt sätt att arbeta tillsammans med eleverna. Dels för att man möter olika elever. 
Elever med olika behov och med olika bakgrund, med olika förförståelse och med olika 
förutsättningar att lära sig. Olika är ett ord som är vanligt förekommande i läraryrket. Dagens 
skolverklighet är att lärare utbildar elever för en framtid vi inte vet något om. Om man kastar 
om bokstäverna i lärare kan det bli re-lära. Re betyder om, och det lärare då blir är omlära. 
Lärare är sådana som lär om hela tiden. Jag vill tänka att det innebär att lärare lär om om hur 
andra lär, och det är utvecklingen i yrket så väl som för den enskilde läraren.   
 
I normala fall rusar man som lärare, efter genomförd lektion, vidare till nästa, eller för att 
planera eller kopiera till kommande lektioner. När det är dags att undervisa om samma 
moment nästa gång har man redan glömt vad som möjligen gick mindre bra sist. Med 
Learning Study blir man istället ”tvungen” att sitta ner och reflektera över lektionen. Den 
kontinuerliga reflektionen tror jag är en av anledningarna till att vi har upplevt att vi har 
utvecklats som lärare genom att arbeta med studien. Många gånger när jag sitter i samtal med 
andra kommer jag på mig själv med att säga att ”jag har inte tänkt på det förut men…..” och 
så säger man något riktigt bra. Det är också en följd av Learning Study eftersom man ofta 
tänker högt tillsammans med kollegorna i det arbetet.  
 
En lärare skall ägna 104 av sina 1360 arbetsplatsförlagda årsarbetstimmar till 
kompetensutveckling. Som jag nämnde i bakgrunden (1.2.3) upplever många lärare att 
möjligheterna till kompetensutveckling minskat. Utbudet av både kortare och längre kurser 
och utbildningar är säkert varierande, men personligen upplever jag att det finns mycket att 
välja på. Däremot anser jag att den forskning som bedrivs är långt ifrån den verklighet vi 
lärare möter i skolan. De som bedriver skolforskning arbetar vanligtvis inte längre heltid, eller 
ens deltid, i skolan, utan besöker skolor i samband med sina studier. men mycket av det man 
tar del av på dessa kurser, upplever jag, är forskning långt från ”skolverkligheten”.  
 
Learning Study är en möjlig förändring, anser jag. Det är en studie som bedrivs i den egna 
verksamheten, och då i den egna skolverkligheten. Studien man genomför anpassas således 
efter de elever man möter i vardagen- och det gör att man som lärare utvecklas där man står. I 
skolan pratas det mycket om att individanpassa undervisningen för eleverna. Jag tycker att 
Learning Study är att individanpassa fortbildningen för lärarna genom att de får en möjlighet 
att utgå från det de redan gör.    
 
Den studie som presenterats i den här uppsatsen visar att lärarna upplever att de utvecklas, att 
de lär sig av undervisningssituationerna, av att iaktta varandra och genom att iaktta sig själva 
på filmen av lektionen.  
 
En möjlig väg för skolledare att använda resultatet av den här studien kan vara att söka öka 
möjligheterna på skolorna till samarbete lärare emellan. Mycket tid läggs på sociala aspekter 
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kring elever, t.ex. på arbetslagstid. Jag menar inte att den tiden skall utgå, men lärarnas 
konferenstid kan med enkla medel omstruktureras så att man ger dem möjlighet att fokusera 
på att hjälpas åt att bli bättre på att lära ut. Rektor leder och fördelar arbetet på skolan, och 
med så enkla medel som att styra om tiden kan skolans (läs elevernas) resultat påverkas. Det 
är något som enligt tidigare presenterade rapporter (1.1) behövs.  
 
Om rektor förlägger flera halva studiedagar inom en förhållandevis kort tid, förslagsvis en 
månad, öppnas möjligheterna för samplanering för lärarnas Learning Study. Om starten för 
arbetet blir en redogörelse för aktuell skolforskning och pedagogiska rapporter som angränsar 
till arbetet ökar personalens kunskap om det behov som finns. Rektor kan inte förlita sig på att 
lärarna själva håller sig a jour med aktuell forskning. Här vill jag återkoppla till ett tididare 
citat: Rektors engagemang i den pedagogiska verksamheten har positivt samband med 
lärarnas upplevelser av sina arbetsvillkor och sina utvecklingsmöjligheter” (Skolverket, 
2006, sid 7). Idag anser flertalet lärare att rektor är allt för frånvarande. Genom att rektor 
driver på och möjliggör arbetet med Learning Studies blir han/hon inte bara mer synlig, utan 
är också med och höjer lärarnas självvärdering av deras metodiska och didaktiska kompetens 
(a.a sid 6) Vad kan vara ett säkrare sätt att höja arbetsglädjen och motivationen hos lärarkåren 
på skolan än att det märks att resultaten skjuter i höjden?  
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdelen på studien kan ha påverkats dels av att jag själv är positivt inställd till Learning 
Study, dels för att jag själv deltar i studien. I början försökte jag hålla mig neutral i arbetet 
med uppsatsen, men insåg snart att det inte var möjligt. Studien baseras på aktionsforskning, 
och det har varit väldigt tydligt att jag själv är delaktig i den studie jag skrivit om. Jag har 
däremot baserat resultatet mer på det Cilla och Anna framhållit i intervjuerna än på mina egna 
åsikter, i ett försök att inte låta mina egna åsikter påverka resultatet allt för mycket.  
 
Det är en väldigt liten studie som genomförts. Jag har haft två kollegor, och mig själv, som 
informanter, vilket ger en låg validitet. Trots det vågar jag förlita mig på resultatet, eftersom 
jag känner mina kollegor sedan tidigare och vet med mig att de varit ärliga i våra samtal. 
 
Om eleverna lärde sig mer vid det här till fället än de gjort vid en vanlig lektion går inte att 
svara på, eftersom det inte finns ett sådant resultat att jämföra med.  
 
 
6.2 Metoddiskussion 
Båda intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Just transkriberingen visade 
sig, precis som Denscombe (2009) skriver, ta lång tid. Transkriberingen gjordes redan samma 
kväll och det hoppas jag gör att tolkningen av det som sades blir mer rättvisande, då inte 
minnet hunnit blanda ihop vad som sades, och hur det sades, med andra samtal vi haft. Det 
visade sig också att det var ett, faktiskt överraskande, bra sätt att förstå vad som faktiskt sades, 
det hjälpte mig också att sortera mina egna tankar. 
  
I intervjun med Cilla hade vi något kortare tid för vårt samtal vilket gjorde att jag var mer 
drivande i början av samtalet. Jag styrde också samtalet mer än i samtalet med Anna och en 
anledning till det tror jag är att jag hade mitt eget mål tydligare framför mig i det samtalet 
med Cilla. Hon hade också vid flera tillfällen sagt att hon inte tyckte om att bli inspelad, vilket 
också gjorde att jag ville hålla det kort. Cilla börjar direkt tala om Learning Study som en 
form av fortbildning, vilket gjorde att mina frågor genast kastades om och samtalet oss 
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emellan tog en annan form än planerat. Just i den här studien gjorde det inget eftersom jag 
själv varit involverad på alla stadier visste jag precis hur, och vad, hon menade.  
 
Learning Study känns som ett utmärkt sätt att utveckla lärares professionalitet. Att använda 
intervjuer för att närma mig de deltagande lärarnas åsikter känns också som ett passande val. 
Fördelen upplevde jag vara att man har möjlighet att lyssna in det som sägs och att ställa 
följdfrågor på det. Den möjligheten utesluts via exempelvis enkäter. Det i sin tur betyder att 
det inte var exakt samma frågor som ställdes vid de olika intervjuerna, däremot var de relativt 
lika innehållsmässigt. 
 
 
 

7. Slutord 
Uppsatsen börjar med en dikt av John Donne, och jag vill avsluta texten med att återigen 
referera till den första strofen: ”No man is an island entire of itself; every man is a piece of a 
continent, a part of the main….” Att arbeta med Learning Study upplever jag motverkar 
ensamarbetet. Vi kanske inte arbetar så tätt tillsammans att vi blir en kontinent, men i alla fall 
en större ö-grupp….  
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Bilaga 1 
 
Planerade frågor till samtalet med Anna 
 

1. I höstas, Anna, drog ju du igång arbetet med Learning Study på skolan. Vad var 
anledningen till det? 

2. Vad tänkte du om Learning Study när du först fick reda på vad det var? 
3. Vad tycker du om det sättet (Learning Study) att arbeta? 
4. Du har ju jobbat som lärare ett tag, och det här kan ju inte vara första ”flugan” till 

förändring av arbetet du stöter på. Är det någon skillnad, upplever du,  mellan 
Learning Study och sådant som kommit nytt tidigare? 

5. Har du lärt dig något om dig själv som lärare genom arbetet med Learning Study? 
6. Kan du nämna något annat som du upplevt som positivt med Learning Study? 
7. I Japan räknas man inte som en färdig lärare i och med att man tagit sin lärarexamen 

utan man förväntas arbeta så här, fast i Lesson Study, för att utvecklas hela tiden. Vad 
tänker du om det? 

8. Tror du att det är något vi skulle kunna använda oss av här i Sverige (syftar på 
föregående fråga)? 

9. Kan du se Learning Study som kompetensutveckling? 
10. Vi avslutade lektionerna genom att fråga ”vad har du lärt dig idag”? Brukar du göra 

det? 
11. Är det något jag inte frågat om som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 
 
Planerade frågor till samtalet med Cilla 
 

1. I höstas drog Anna igång arbetet med Learning Study. Hur kommer det sig att du 
valde att vara med? 

2. Vad tänkte du om Learning Study när du först fick reda på vad det var? 
3. Vad tycker du om det sättet (Learning Study) att arbeta? 
4. I Japan räknas man inte som en färdig lärare i och med att man tagit sin lärarexamen 

utan man förväntas arbeta så här, fast i Lesson Study, för att utvecklas hela tiden. Vad 
tänker du om det? 

5. Tror du att det är något vi skulle kunna använda oss av här i Sverige (syftar på 
föregående fråga)? 

6. Du har arbetat lite längre än vad jag har gjort. Kan du se Learning Study som ett 
fortbildningskoncept? 

7. Har du lärt dig något om dig själv som lärare genom arbetet med Learning Study? 
8. Kan du nämna något annat som du upplevt som positivt med Learning Study? 
9. Vi avslutade lektionerna genom att fråga ”vad har du lärt dig idag”? Brukar du göra 

det? 
10. Är det något jag inte frågat om som du vill ta upp? 

 
 
 


