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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Läraryrkets komplexitet och bristen på lärares teoretiska förankring öppnar för att i en 

variationsteoretisk ram fokusera ett lärandeobjekt som ett sätt att utveckla lärarnas 

lärande samt lärarprofessionen. 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka några lärares föreställningar om innehållet i deras 

undervisning, deras föreställningar om elevernas lärande samt hur detta innehåll gestaltas 

under en lesson/learning study.   

Metod: 

Genom deltagande i planerings- och analysmöten samt genom observationer studeras 

lärarnas samtal om och deras gestaltningar av ett innehåll i vad som kan sägas vara en mix 

av en lesson study och en learning study. 

Resultat: 

Lärarnas samtal under planeringsarbetet och genomförandet kännetecknades av en låg 

grad av teorianknytning, där innehållets strukturella aspekter inte synliggjordes. I lärarnas 

samtal synliggjordes inte heller elevernas lärande vilket däremot kom till uttryck i 

undervisningssituationerna.  
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1. Introduktion 

1.1  Inledning 
Redan under min lärarutbildning förstod jag att man inte är färdiglärd som lärare bara för att man 

har en lärarexamen. Följer man sedan debatten i svenska morgontidningar tycks lärares förmåga 

lämna mycket övrigt att önska. Budskapet är tydligt, som lärare måste man fortsätta att lära men 

vad det är man skall lära och hur det lärandet skall gå till för bästa resultat för eleverna är däremot 

mer oklart. I jubileumsnumret av Pedagogiska Magasinet 2006 skrev Torsten Madsén: 

I början studerade man tankeprocesserna generellt, men efter hand blev det 

alltmer uppenbart hur innehållsberoende de är. Det har fått många kognitivt 

inriktade forskare att studera ämnesspecifika problem, till exempel 

problemlösning i matematik. Därmed har kognitionsforskningen närmat sig 

den mera ämnesdidaktiska forskningen. 

Artikeln fångade mycket av min frustration och den starka känslan av skillnad mellan teori och 

praktik som jag upplevde när jag kom ut i yrkeslivet. Kunskapen från min utbildning var för generell 

och behövde hela tiden anpassas till specifika situationer, vilket inte lät sig göras så enkelt. När jag 

så fick ett exemplar av Anna Wernbergs (2009) avhandling i mina händer föll alla bitar på plats och 

jag kan inte annat än att instämma i Anna Vikströms1 ord: ”Variationsteori och learning study har 

banat väg faktiskt för någonting nytt och som kändes oerhört befriande för mig som lärare”.  

Redan mina första möten med denna kombination av kognitionsforskning och ämnesdidaktik, 

lärandeteori och lärandeobjekt, gjorde mig nyfiken och intresserad av att veta mer. Det fanns 

mycket som kunde bidra till att utveckla mitt eget lärande och min egen yrkespraktik. Inte för den 

egna utvecklingens skull i sig, utan för dess reella effekt på elevernas lärande. Den effekt som en 

learning study avser att försöka mäta.  

Det som ytterligare attraherade mig var att fokus låg på innehållet. Det intressanta var vad man tog 

upp inom ett ämne, vilka aspekter av ett fenomen som man lyfte fram. Lärarens roll som någon 

slags estradör tonades ner till förmån för förmågan att på ett djupare plan analysera och förstå ett 

innehåll och dess betydelse för att nå skolans mål. Trots mitt intresse för effekterna på mina elever 

som ett resultat av mitt eget lärande är inte detta fokus för min studie. Istället kommer jag att 

fokusera på de kritiska aspekterna av lärarnas lärande i relation till en kombination av learning och 

lesson study. En sådan kunskap är naturligtvis av intresse för de organisationer och individer som 

bedriver och är verksamma inom lärarutbildningar men det är också av största intresse för alla 

enskilda lärare ute på svenska skolor eftersom vi, enligt mitt sätt att se det, ofta får ta ett mycket 

stor eget ansvar för vår yrkesmässiga utveckling.  

 

                                                           

1 Anna Vikström, universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet under Learning Study-konferensen,  

arrangerad av Göteborgs universitet den 18 januari 2010, sänt i Kunskapskanalen onsdagen den 10 

mars 2010. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka två lärares föreställningar om innehållet i deras undervisning, 

deras föreställningar om elevernas lärande samt hur detta innehåll gestaltas under en 

lesson/learning study.   

De frågor som jag ställt mig under studien är: 

 Vilket innehåll diskuterar lärarna under sina planerings- och analysmöten?  

 Vilket innehåll synliggörs i de genomförda lektionerna 

 Vad säger lärarna om elevernas lärande? 

 Hur syns lärarnas föreställningar om elevernas lärande i undervisningssituationen? 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer jag att lyfta de aspekter som utgör arbetets teoretiska grund. I det 

inledande avsnittet redogör jag för fenomenografi och variationsteori vilka utgör grunden för 

arbetet. Jag fortsätter sedan med att redogöra för variationsteorins relation till andra teorier om 

kunskap och lärande samt synen på didaktik. Jag kommer vidare att gå igenom skolämnet svenska 

som ett lärandeobjekt och avslutningsvis kommer jag att göra genomgång av tidigare forskning 

kring lärares professionella utveckling.  

2.1 Fenomenografi och variationsteori 
Fenomenografin syftar till att beskriva variationen i hur andra erfar världen. Till skillnad från 

fenomenologen, som också intresserar sig för hur en person erfar världen, frågar fenomenografen 

efter variationer, främst i ett pedagogiskt sammanhang, för att formulera ett begränsat men ej 

slutet antal kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen (Marton & Booth, 2008). Till en början 

intresserade sig fenomenografin för att beskriva olika sätt att erfara ett fenomen men utvecklades 

senare till att försöka förstå hur olika sätt att erfara ett fenomen uppstår genom att definiera dess 

kritiska aspekter och genom att förstå skillnaderna mellan olika sätt att erfara ett och samma 

fenomen (Pang, 2003). En fenomenografisk studie formulerar beskrivningskategorier för olika 

aspekter av ett fenomen men fokus ligger inte på kategorierna i sig utan på relationerna dem 

emellan. Kategorierna bör ha en tydlig koppling till fenomenet i sig men de måste också ha en logisk 

och ofta hierarkisk koppling till varandra. Den hierarkiska strukturen mellan kategorierna kan 

urskiljas i form av en ökad komplexitet, där kategorierna kan ses som olika skikt av erfarande 

(Marton & Booth, 2000). Lärandets komplexitet menar Wernberg (2009) är en anledning till varför 

det inte kan förstås inom ramen för en enda teori. Däremot menar Wernberg att variationsteorin 

kan bidra till förståelsen för undervisning. En svaghet med fenomenografin och variationsteorin, så 

som den ofta används idag, är det smala fokus som lärandeobjektet i sig oftast utgör (Dahlin, 2007). 

Dahlin (2007) menar att variationsteorins begrepp och principer bör användas på en mer abstrakt 

och generell nivå och vid val av lärandeobjekt som en kompensation för avsaknaden av mer 

övergripande bildnings- och utbildningsbegrepp i det teoretiska ramverket (Dahlin, 2007). 

2.1.1 Lärandeobjekt och kritiska aspekter 

Det finns inget lärande utan något att lära. Lärandet har alltid ett objekt. Med termen 

lärandeobjekt avses såväl det direkta som det indirekta lärandeobjektet och för variationsteorin 

står det indirekta lärandeobjektet i fokus (Gustavsson, 2008; Marton & Booth, 2000). Med det 

direkta lärandeobjektet avses det innehåll som behandlas på en lektion och som är det som eleven 

primärt skall lära, så som det beskrivs och upplevs. Det indirekta lärandeobjektet berör själva 

lärandet och elevernas behandling av det direkta lärandeobjektet (Marton & Booth, 2008). För 

eleven är det direkta objektet i fokus medan läraren skall fokusera båda objekten (Wernberg, 

2009). Holmqvist (2006) menar att när det gäller lärandeobjektet skiljer man också på det 

intentionella, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Det intentionella lärandeobjektet är 

det fenomen, det innehåll, som läraren avsåg att eleverna skulle utveckla sin förståelse om. Det 

iscensatta lärandeobjektet är det som faktiskt sker i klassrummet och som blir möjligt att betrakta 

och analysera. Det erfarna lärandeobjektet är i sin tur det som eleven utvecklade under själva 

lektionen (Holmqvist, 2006). Lärarnas förståelse och behandling av lärandeobjektet och 

medvetenheten om dess innebörd är centralt för variationsteorin (Wernberg, 2009). Detta 
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synliggörs när de kritiska aspekterna definieras och formuleras. Deras utformning är avgörande för 

såväl lektionens innehåll som dess genomförande. 

2.1.2 Urskiljning, variation och simultanitet 

Inom variationsteorin menar man att en människa uppfattar och erfar ett fenomen olika beroende 

på vilka aspekter av fenomenet som blir medvetandegjorda och deras relation till de aspekter som 

inte blir urskilda eller som tas för givet. Detta avgör fenomenets mening för individen där en 

förändring hos individen av vad som urskiljs och inte urskiljs betecknas som lärande (Runesson, 

1999). Enligt de gamla romarna var repetition lärandets moder medan variationsteorin menar att 

det är variationen, men för att kunna variera krävs upprepning. Repetition erbjuder ett oändligt 

antal möjligheter till variation och det är i de variationerna som lärande uppstår (Marton & Trigwell, 

2000). Variationsteorin beskriver inte läroprocessen i sig utan intresserar sig för relationen mellan 

den som lär och lärandeobjektet (Runesson, 2006). Genom interaktion med lärandeobjektet, menar 

Runesson, kan den som lär öppna för lärandeobjektets kritiska aspekter. Dessa kritiska aspekter 

urskiljs och utforskas sedan var för sig men också simultant för att förstå deras interna relation 

(Runesson, 2006) 

2.2 Olika perspektiv på kunskap och lärande 
Fenomenografi och variationsteori är ett perspektiv som går att lägga på lärande och då främst i en 

undervisningssituation och till ett specifikt objekt (Wernberg, 2009). I det här avsnittet redogör jag 

för andra teoretiska perspektiv på kunskap och lärande och som jag sedan jämför med 

variationsteorin som ett sätt att tydliggöra den teoretiska utgångspunkten jag valt för den här 

studien och på vilket sätt den fyller sin funktion här. Dock utan att på något sätt göra anspråk på att 

ge en heltäckande bild av de tankemodeller och teorier som lett fram till dagens teorier. Två 

perspektiv på lärande som blir relevanta i sammanhanget är det konstruktivistiska perspektivet och 

det sociokulturella perspektivet (Emanuelsson, 2001; Wernberg, 2009). Konstruktivismen är en del 

av kognitivismen som i sin tur ses som en företrädare för ett rationalistiskt perspektiv (Säljö, 2000). 

Konstruktivismen menar att individen konstruerar sin förståelse av omvärlden genom sin egen 

aktivitet. Enligt Säljö (2000) är Jean Piaget den företrädare för en konstruktivistisk syn på lärandet 

som haft störst inflytande på vår syn på undervisning. Han jämför också Piaget med Lev S Vygotsky, 

vars teorier han underordnar det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) menar att de båda 

betonar den egna aktivitetens betydelse för inlärning och att det finns likheter i beskrivningen av 

läroprocesserna. Däremot betonar det sociokulturella perspektivet det kollektiva samspelet som 

grund att förstå världen. Vi föds som sociala varelser och lärande kan därför inte enbart ses som ett 

resultat av individens aktivitet (Säljö, 2000). I en jämförelse mellan olika lärandeteorier ligger den 

viktigaste aspekten i relationen mellan subjekt och värld (Lave, 1996 i Wernberg, 2009). 

Konstruktivismen, med dess olika varianter, är inte tydlig i sin syn på relationen mellan subjekt och 

värld, utan kan beskrivas som både dualistisk, icke-dualistisk eller som neutral (Marton & Booth, 

1997; Ernst 1998 i Wernberg, 2009). Variationsteorin däremot har ett uttalat icke-dualstiskt synsätt, 

där man menar att omvärlden konstitueras av beskrivningen av den, liksom av den som gör 

beskrivningen. De är internt relaterade till varandra (Emanuelsson 2001; Wernberg, 2009).  

Emanuelsson (2001) gör en jämförelse mellan de olika teorierna och de tre aspekter av lärande som 

han lyfter i jämförelsen, förutom relationen mellan subjekt och värld är: vad lärandet strävar mot 

(telos), mekanismer för lärande samt agenten som driver lärandet. Han menar att jämförelsen visar 
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på variationsteorins beskrivning av kunnande som en dynamiskt pågående process genom att 

lärandets mekanismer inte objektifierar lärandet, som i förvärvandeperspektivet men inte heller 

uttrycker det i termer av deltagande, som i deltagandeperspektivet (Emanuelsson, 2001).  

 Förvärvande 

(konstruktivism) 

Konstituerande 

(variationsteori/ 

fenomenografi) 

Deltagande 

(sociokulturella 

perspektiv) 

Subjekt  – 

 värld  

relation 

skiftande, oklart ickedualistiskt,  

explicit 

skiftande, oklart 

Telos internkonsistens, 

upplösning av 

motsättningar, 

viabilitet 

ökad  

differentiering  

av helheter, 

inklusivitet 

från perifier till  

central deltagare 

”artefaktisering” 

Mekanismer kognitiv konflikt, 

adaption,  

assimilation 

ackommodation, 

reflektiv abstraktion 

variation, 

urskiljning 

samtidighet 

deltagande, 

förtolkning,  

mediering 

Agent 

Vem eller vad  

driver lärandet 

individen 

det inre strävar mot 

jämvikt, 

det yttre begränsar 

människans  

relationer till andra 

och världen, 

samspelet mellan 

det ”inre” och det  

”yttre” 

kollektivet, 

diskursen, 

kulturen, 

det yttre föregår 

TABELL 1. TRE METAFORER FÖR LÄRANDE (EMANUELSSON, 2001, S.27) 

Wernberg (2009)menar att variationsteorin på många sätt går in i både det konstruktivistiska och i 

det sociokulturella perspektivet. Däremot menar hon att det variationsteoretiska perspektivet går 

att applicera på data och från annan empirisk forskning där andra teoretiska riktingar tillämpas som 

ett komplement och som gör att andra aspekter lyfts.  

2.3 Utbildning och didaktik 
Teorier kring utbildningsvetenskap har under 1900-talet i olika grad påverkats av de tre discipliner 

som utgör dess grund (Englund, 2007). Englund menar att utbildningsvetenskapen uppstod ur 

filosofin, för att under större delen av 1900-talet influeras av psykologin och sociologin. 1980-talets 

utbildningsvetenskap kom att domineras av ett didaktiskt perspektiv, som växte fram som en 

reaktion på en långvarig avsaknad av innehållsrelaterade frågor kopplade till utbildningsforskning. 

De två traditioner, fenomenografi och läroplansteori, som dominerade detta perspektiv fokuserade 

båda på innehållsfrågor men från fundamentalt olika utgångspunkter (Englund, 2007). Sedan dess 

har den fenomenografiskt inriktade didaktiken utvecklats mot innehållsrelaterad didaktik där 

lärandeobjektet står i centrum som en viktig del av att i enlighet med variationsteorin utveckla ett 

lärande. Under samma tid har läroplansteorin istället kommit att lyfta didaktiska innehållsfrågor ur 

ett etiskt och politiskt perspektiv (Englund, 2007). Han menar dock att det didaktiska perspektivet 
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inom forskningen snabbt kom att överskuggas av 1990-talets stora förändringar och politisering av 

skolan.   

Också Runesson2 lyfter avsaknaden av innehållsrelaterade frågor inom skolan men anser att 

utvecklandet av Learning Studies innebär en vändning mot den avpedagogisering och erosion av 

ämnenas innehåll som hon menar har pågått under många år i skolan.  

2.3 Svenskämnet och lärandeobjekt 
Svenskämnet har en nyckelroll inom skolan och är ett ämne som på olika sätt ingår i skolans alla 

aktiviteter och är en viktig del av elevens utveckling. I kursplanen för svenska står det om ämnets 

syfte och roll i utbildningen (Skolverket, 2000).  

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva 

väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift. 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker 

kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket 

och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att 

tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. 

I sin analys av kursplanen i svenska menar Brodow(1996a) att dess språk har en sådan karaktär att 

den snarast kan uppfattas vilja skapa en ödmjuk vördnad i läraren inför sitt uppdrag och ingjuta en 

önskan att låta eleverna ta del av språkets välsignelser (Brodow, 1996a). Han menar att kursplanens 

vida och abstrakta formuleringar tillsammans med avsaknaden av kvalitetskriterier möjliggör stor 

variation i tolkandet men försvårar operationaliserandet. Kerstin Bergöö (2005) skriver i sin 

avhandling om motsägelser och motsatser i debatten om skolan som hon menar har sitt ursprung i 

skolans dubbla uppdrag. Skolans kunskapsuppdrag präglas av en tillväxtsyn där målet är att 

kvalificera eleverna för arbetsmarknadens behov och säkerställandet av ekonomisk tillväxt. Det 

demokratiska uppdraget präglas av en växtsyn, där elevernas möjligheter till demokratisk fostran 

betonas. I det ena synsättet är kunskapsuppdraget kopplat till marknaden, i det andra är 

kunskapsuppdraget kopplat till demokratiuppdraget (Bergöö, 2005). Hon menar vidare att dessa 

två synsätt också präglar synen på svenskämnet i skolan. I det första synsättet reduceras 

svenskämnet till kommunikativa tekniska färdigheter där betydelsen av elevens behov av att sätta 

dessa kommunikativa färdigheter i ett sammanhang och relation till sig själv och samhället går 

förlorat. Inte heller det didaktiska perspektivet skall reduceras till ett perspektiv som enbart rör de 

tekniska färdigheterna utan också det står i relation till eleven själv och samhället (Bergöö, 2005).  

                                                           

2 Ulla Runesson, Fil.Dr och Docent vid Göteborgs universitet under Learning Study-konferensen, 

arrangerad av Göteborgs universitet den 18 januari 2010, sänt i Kunskapskanalen onsdagen den 10 

mars 2010. 

 



7 

 

2.3.1 Skrivprocesser 

Att skriva är ofta en mödosam process och det är tveksamt om man kan fånga de tankeprocesser 

som styr skribentens skrivande. Däremot finns det några olika teorier om hur skrivarbetet bör 

organiseras och vilka moment som ingår (Brodow, 1996b). I valet av arbetsgång menar han att man 

som lärare skall ta hänsyn till elevernas ålder och förutsättningar. Siv Strömquists (2007) 

schematiserade bild av skrivprocessen består av tre stadier: Förstadiet, Skrivstadiet och 

Efterstadiet. De moment som ingår i förstadiet är analys av skrivuppgiften, stoffinsamling, 

sovring/fokusering samt strukturering/planering. Processen präglas av frågor som rör syfte, 

innehåll, mottagare och avgränsning. I skrivstadiet ingår ett formuleringsmoment där författaren 

skall översätta tankar till skrift. De moment som ingår i efterstadiet är bearbetning, utskrift, 

korrekturläsning och publicering där texten går från utkast till färdig text vidare till ett möte med 

läsaren (Strömquist, 2007). Strömquist tar i sitt arbete ingen hänsyn till elevernas ålder eller var de 

befinner sig i sin skrivutveckling. Hon menar att man skall arbeta med hela processen oavsett 

elevens ålder eller var denne befinner sig i sin skrivutveckling. Brodow (1996b) menar i sin tur att 

man i grundskolan kan senarelägga momenten analys, sovring och strukturering till förmån för 

stoffinsamling medan man i gymnasiet kan ställa högre krav på att hänsyn tas till detta redan under 

stoffinsamlingen. 

2.4 Lärares lärande 
Wedin (2007) beskriver i sin avhandling intensiteten och komplexiteten i lärarens arbete. I sitt 

arbete personifierar lärarna uttrycket ”att ha många bollar i luften”. Lärandet under sådana 

förhållanden menar Wedin handlar inte om stora förändringar utan om ständiga och små 

anpassningar till rådande eller förändrade omständigheter eller uppdrag (Wedin, 2007). När det 

gäller lärarnas didaktiska förkovran menar hon att denna är ett resultat av lärarnas interaktion med 

eleverna, ofta initierad men alltid önskad av lärarna. Viljan till interaktion är sprungen ur lärarnas 

syn på skolans roll i samhället och sitt yrke och kommer sig ofta av behovet av anpassning till olika 

förutsättningar men också som en effekt av ogynnsamma, misslyckade eller på annat sätt oönskade 

undervisningssituationer, undervisningsinslag eller elevreaktioner (Wedin, 2007). Just denna 

ständiga anpassning utgör grunden för lärarnas professionella utveckling. För läraren är det viktiga 

att förändringar är möjliga att genomföra i den enskilde lärarens kontext och skall leda till en 

förbättring för läraren och eleverna. Istället för ett lärande ses detta ofta i andra sammanhang som 

ett uttryck för lärarnas bristande teoriförankring där de endast söker tips och idéer för sin 

undervisning (Rhöse Martinsson, 2006).  

Staffan Selander (2006) menar att det finns en specifik lärarkunskap som skiljer sig från andra yrken 

där man vill informera och upplysa människor om världen och vad som händer i den. Denna 

lärarkunskap karaktäriserar han som en, om än diffus, kombination av ämneskunskaper och 

didaktiska kunskaper knuten till både teoretisk kunskap och praktiskt arbete (Selander, 2006). En 

viktig faktor för lärares professionella utveckling är möjligheten till samtal med kollegor om att 

planera och genomföra undervisning utifrån skolans styrdokument och med hänsyn tagen till 

elevernas lärandesituation (Blossing, 2006). De kritiska aspekterna för att lärare skall förstå och 

kunna använda sig av variationsteorin i sin undervisning är enligt Gustavsson (2008) lärarnas 

förmåga att urskilja: 

 Hur ett avgränsat lärandeobjekt och dess kritiska aspekter definieras  
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 Vikten av att låta planeringsarbetet omfatta variationsteorins begrepp simultanitet, 

variation och urskiljning 

 Betydelsen av att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter vid utformandet av ett 

lärandeobjekt  

Genom att utveckla dessa förmågor kan läraren inte bara bättre planera sin undervisning utan kan 

också bättre hantera de mindre förberedda situationer som alltid uppstår i ett klassrum och i en 

lärandesituation (Gustavsson, 2008). Wernberg (2009) har med sin studie också visat 

variationsteorins möjlighet att bidra till lärares professionella utveckling då den ger läraren 

möjlighet att förstå ett specifikt innehåll, hur eleverna tänker kring detta innehåll och hur läraren 

kan bidra till elevens förståelse samt bli medveten om växelverkan mellan olika delar i 

lärandeprocessen. 

I Lisbeth Ranagårdens (2009) avhandling anser sig lärarna behöva kunskaper inom tre områden när 

det gäller deras elever. Dessa områden utgörs av elevernas kunskapsutveckling, deras sociala 

kontext och deras sociala utveckling, vilket tillsammans fångar läraryrkets tudelade uppdrag. 

Elevernas kunskapsutveckling omfattas av deras kognitiva förmåga och individuella egenskaper 

medan den sociala utvecklingen omfattar elevernas intressen, relationer, värderingar och attityder 

(Ranagården, 2009). Lärarna söker inhämta mycket kunskap om eleverna inom alla områdena men 

den mesta kunskapen är implicit och svår för lärarna att definiera och det finns inga tydliga 

kopplingar mellan teorier och den kunskap om eleverna som lärarna söker. Inhämtandet av 

kunskap, menar Ranagården (2009), präglas i stor utsträckning av lärarnas relationer till eleverna. 

Relationer som dels gör yrket meningsfullt för lärarna men som också ger lärarna ett maktutrymme 

när de möter svårare fall. Med dessa svårare fall avses elever som inte vill eller som inte kan och 

där lärarna lägger ner mycket tid på att motivera och ge omsorg. Det är elever som lärarna vet 

mycket om men där man ändå måste pröva sig fram för att hitta lösningar. Ranagården (2009) 

anser att lärarna saknar kunskap om och redskap för att individualisera och istället för att formulera 

problemet diskuteras problemen med individualisering. Lärarna behöver teoretisk kunskap om 

bedömning och åtgärder också ur ett individuellt perspektiv, liksom att man behöver utveckla det 

erfarenhetsbaserade lärandet kring att observera, tolka, värdera och reflektera (Ranagården, 2009). 

För att detta skall lyckas, menar hon, krävs såväl en förändrad lärarutbildning som tid och 

förutsättningar för reflektion, handledning och utbildning för dagens lärare.   
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3. Metod och genomförande 
Jag har valt att göra en studie av lärarnas samtal om och lärarnas gestaltningar av ett innehåll i vad 

som kan sägas vara en mix av en lesson study och en learning study. I följande kapitel beskrivs 

undersökningens metod och genomförande. Kapitlet inleds med en redogörelse för praxisnära 

forskning, följt av en närmare beskrivning av lesson study och learning study. I kapitlets avslutande 

del beskrivs studiens genomförande genom en redogörelse av urval, dataproduktion, bearbetning 

och analys samt etiska ställningstaganden.  

3.1 Praxisnära forskning 
Carlgren (2005)skriver om den praxisnära forskningens relation till vanliga kategoriseringar av 

forskning. En vanlig indelning är den mellan grund- och tillämpad forskning, där grundforskningen 

syftar till att undersöka och fastställa grundläggande, generella samband och den tillämpade 

forskningen omsätter resultaten i konkreta sammanhang. Ett annat sätt att kategorisera forskning 

är att skilja mellan forskning och utvecklingsarbete, där man menar att syftet med forskning är 

kunskapsutveckling och syftet med utvecklingsarbete är verksamhetsutveckling. Detta har visat sig 

svårt att skilja i praktiken (Carlgren, 2005). Ytterligare en kategori av forskning kan den kliniska 

forskningen inom medicin sägas vara, vilket inom utbildningsområdet skulle motsvaras av 

utveckling av kursplaner eller provkonstruktion. Ansvaret för detta arbete vilar på centrala myndig-

heter men decentraliseringen av skolväsendet från 1990-talet öppnar för ett slags ”klinisk” 

forskning där lärarnas konkreta arbetsuppgifter kan göras till utgångspunkt för forskning, som t.ex. 

utveckling av läromedel, arbetssätt eller diagnostiska instrument etc (Carlgren, 2005). Ett dilemma 

för den praxisnära forskningen är vardagens komplexitet och hur man ska kunna fånga och utforska 

praktikens rika variation (Liberg, 2005). Hon menar att den praxisnära forskningen aldrig kan 

erbjuda något annat än enstaka bilder av en verklighet men att teorianknytning förfinar hur dessa 

bilder framställs. En teori kan ha tre syften och kan antingen verka som stöd för att konstruera ett 

sätt att tänka om det fenomen som ska studeras, användas i analyseringen och framskrivning av 

fenomenet eller användas för att tolka och förstå resultaten av analysen (Liberg, 2005). Ett sätt att 

förena teori och praktik i praxisnära grundforskning är enligt Ference Marton learning study. 

Learning study är en vidareutveckling av den japanska skolutvecklingsmodellen lesson study men 

har till skillnad från en lesson study en teorietisk utgångspunkt, vilket gör att resultatet från en 

learning study kommer att bidra till utveckling av teori. Dessutom ingår alltid forskare i en learning 

study men inte nödvändigtvis i en lesson study, vilket medför både expertkunskap och kritisk 

distans (Marton, 2005). När det gäller aktionsforskning, som också ska ses som en del av den 

praxisnära forskningen, menar man att den skall vara såväl praktiskt problemlösande som teoretiskt 

utvecklande. Däremot har begreppet används på projekt med förhållandevis låg teorianknytning. 

Också när det gäller aktionsforskning har skiljelinjen mellan forskare och praktiker lyfts där man 

antingen kan verka för att eliminera gränserna dem emellan eller acceptera olikheterna och lära sig 

handskas med dem (Berlin, 2004). Högskolan i Borås strävar efter att bli ett professionslärosäte där 

man erbjuder utbildning och forskning nära de professioner man vänder sig till, där arbetet skall 

bedrivas på vetenskaplig grund men där man också strävar efter att ta tillvara den kunskap och de 

erfarenheter som professionen besitter genom växelverkan mellan teori och praktik (Högskolan i 

Borås, 2009). Denna uppsats och den Masterutbildning inom vilken den ingår utgör en del av denna 

växelverkan.  
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Det finns däremot en fara i att övergeneralisera och säga att all verksamhet inom 

utbildningsområdet kan bedrivas som praxisnära forskning (Evaldsson, 2005). Biesta (2007) menar 

att den stora skillnaden mellan teori och praktik bara fokuserar på en del av forskning av 

utbildningsområdet, nämligen den tekniska delen, ”vad som fungerar”. När det gäller den forskning 

som rör skolan som kultur ser man istället att forskningen haft stor inverkan på praktiken. Han 

betonar också faran med att blanda rollerna som forskare och praktiker då de inte bara står för 

olika expertis utan också med olika ansvar. De riskerar att förlora sin kritiska distans och det 

oberoende ett obekvämt resultat kan kräva (Biesta, 2007).  

3.1.1 Research lesson och Lesson study 

Research lesson och lesson study är en form av kontinuerlig kompetensutveckling som förekommer 

i det japanska skolsystemet. Det vanliga är att dessa studier utförs på den egna skola under allt från 

en gång per år till så ofta som en gång per månad men det finns också lektioner och studier som är 

öppna för lärare från hela landet. Dessa nationella studier är mycket viktiga, inte minst då nya 

reformer eller direktiv skall genomföras (Lewis & Tsuchida, 1998). Lektionen genomförs av läraren i 

det egna klassrummet men den är noggrant planerad tillsammans med andra lärare och är 

fokuserad mot ett tydligt och specifikt mål. De övriga lärarna är sedan med och observerar vid 

genomförandet och lektionen spelas också in. Efter lektionen samlas lärarna för att diskutera den 

och till dessa diskussioner kan även andra lärare eller forskare vara inbjudna (Lewis & Tsuchida, 

1998). Tanken med research lessons och lesson studies är att förbättra elevernas lärande genom att 

fokusera på lektionerna som verkligen hålls ute i klassrummen (Marton, 2005). Lesson study är en 

metod som ingår i den japanska lärarutbildning och är något som lärarna utbildas i och förväntas 

göra under hela sitt yrkesliv (Holmquist, 2006). Arbetet fokuserar inte i första hand vilka metoder 

som ska användas utan man försöker istället identifiera vad det är som eleverna redan kan och vad 

det är de behöver lära för att utveckla förståelse av ett lärandeobjekt. Planeringen är detaljerad och 

rör frågor om vad som skall sägas, vilka frågor läraren kan ställa för att föra elevernas tänkande 

framåt, hur tavlans utrymme skall utnyttjas för att bidra till elevernas förståelse samt hur elevernas 

förförståelse skall hanteras (Gustavsson & Wernberg, 2006; Holmquist, 2006). En lesson study 

hjälper de enskilda lärarna att förbättra sin egen praktik men effekterna av forskningslektionerna 

sträcker sig även utanför det egna klassrummets väggar. Det ger lärarna en möjlighet att tydligare 

koppla sin undervisning till övergripande mål och riktlinjer men det påverkar också omvänt, deras 

resultat formar också riktlinjernas utformning. Till synes motstridiga mål eller aspekter av ett ämne 

kan också ställas mot varandra och diskuteras (Lewis & Tsuchida, 1998). 

Själva arbetsgången för en lesson study kan variera något men de har alla ett liknande upplägg 

(Gustavsson & Wernberg, 2006).  

1. Arbetet inleds med en definition av problemet, ofta utifrån något som lärarna själva upplevt som 

problematiskt i den egna praktiken.  

2. Därefter planerar man gemensamt en lektion med hjälp av litteratur och som en del av 

processen granskas lektionen också ofta av andra kollegor.  

3. I nästa steg genomförs lektionen av en av de mer erfarna lärarna medan de andra lärarna 

observerar och dokumenterar det som händer i klassrummet.  
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4. Direkt efter lektionen träffas lärarna för att utvärdera lektionen och reflektera tillsammans.  

5. Arbetet fortsätter med att lektionsplanen revideras.  

6. Därefter genomförs den reviderade lektionsplanen i en annan klass.  

7. Nästa steg består av en gemensam utvärdering och reflektion där man också försöker lyfta 

diskussionen till en mer generell nivå.  

8. Slutligen sammanställs resultatet i en rapport som delges andra skolor och som andra lärare kan 

anpassa till sina förutsättningar.  

3.1.2 Learning study 

En learning study är inte enbart en form av kompetensutveckling för lärare som lesson study utan 

det är också en metod för forskning. Liksom i en lesson study fokuseras lärandeobjektet och dess 

kritiska aspekter. I en learning study är forskare involverade tillsammans med lärarna, vilket inte är 

nödvändigt i en lesson study. Den största skillnaden mellan de båda är att en lesson study 

genomförs utan en teoretisk grund kring lärande. En learning study genererar inte bara ett lärande 

kring det specifika lärandeobjektet och klassrumspraktiken utan bidrar också till kunskapsutveckling 

av den teori om lärande som är grunden för studien (Marton, 2005; Gustavsson & Wernberg, 2006). 

En learning study är en cyklisk process som inleds med en kartläggning av elevernas kunskaper 

inom ett område. Detta utgör underlaget då ett avgränsat lärandeobjekt väljs. Gemensamt 

analyserar lärare och forskare lärandeobjektet utifrån egna erfarenheter och litteratur för att 

definiera och formulera dess kritiska aspekter. Lärargruppen planerar sedan gemensamt en lektion 

utifrån en lärandeteori som de sedan genomför i en elevgrupp, där en lärare håller i undervisning 

och resten av lärargruppen observerar och dokumenterar. Lektionen analyseras efteråt utifrån 

dokumentationen men också ett efterföljande test som gjorts med eleverna. Detta resulterar i en 

bearbetad version av forskningslektionen som sedan genomförs i en ny elevgrupp med samma 

form av kartläggning, dokumentation och eftertest. Det finns inga givna regler för hur många cykler 

den måste innehålla men det skall vara en upprepad process.  I en avslutande analys jämför man de 

olika lektionerna med deras effekt på elevernas kunnande för att förstå vad som är avgörande för 

elevernas förståelse för lärandeobjektet. En learning study avslutas med en skriftlig 

sammanfattning och dokumentation (Gustavsson & Wernberg, 2006). 

3.2 Studiens genomförande 
I detta avsnitt beskrivs studiens genomförande genom en redogörelse av urval, dataproduktion, 

bearbetning och analys samt etiska ställningstaganden.  

Studien kan sägas vara en kombination av en lesson study och en learning study. Arbetsgången för 

de båda modellerna följer varandra i mycket men en viktig skillnad är graden av teoretisk förankring 

samt forskares medverkan. Genom att studien utgör empiri för en uppsats med ett 

variationsteoretiskt perspektiv finns det en teoretisk förankring och ett försök till utveckling av 

teori. Min roll som forskare motsvarar däremot inte den nivå som en forskare i en learning study 

skulle utgöra. Detta både när det gäller nivå på forskningsarbetet men också på grund av att 

studien genomförs inom det egna arbetslaget. 
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3.2.1 Urval 

Denna uppsats är en del av en masterutbildning inom pedagogiskt arbete som vänder sig till redan 

yrkesverksamma lärare. I enlighet med det finns det ett mer eller mindre uttalat stöd för 

möjligheten att genomföra studien inom ramen för den egna skolan och den egna verksamheten 

för att på så sätt både underlätta för, men också motivera till, studierna. Genom att genomföra 

studien på den egna skolan togs stor praktisk hänsyn i urvalsfrågan och det gav mig förhållandevis 

enkelt tillgång till fältet. Sådan praktisk hänsyn och bekvämlighetsteknik är inte ovanligt i ett 

urvalsförfarande (Larsson, 2000). För mig har möjligheten att göra studien på den egna 

arbetsplatsen varit en mycket stark bidragande faktor till att den genomförts. Det har inneburit en 

möjlighet att inte bara lära mig om den egna verksamheten utan också lära mig av den. Ett viktigt 

urvalskriterium var dock att jag fick arbeta med lärare som undervisade i samma årskurs. Att jag 

sedan kom att välja de åldrar där jag själv arbetar har med mitt intresse för dessa åldrar att göra 

men också på grund av min upplevelse av att man oftare pratar om grundskolans tidigare år eller 

senare år och dessa ”mellanår” ofta känns underrepresenterade i litteratur, forskning och inte 

minst när det gäller läromedel. I studien ingår två lärare som båda undervisar i två klasser årskurs 6. 

3.2.2 Dataproduktion 

Efter att ha blivit tillfrågade och samtyckt till att delta i studien hölls ett möte där lärarna fick 

komma med förslag på ett tema inom ämnet svenska som vi kunde studera. Valet av svenskämnet 

var givet från mig eftersom det ligger i linje med min egen och deras lärarutbildning men också för 

att mycket av det material jag dittills mött hade handlat om matematik. Lärarna fick välja ett tema 

som de själva hade upplevt att de och klasserna hade behov av, så som det görs i en lesson study. 

Det övergripande tema som lärarna valde handlade om elevernas förmåga att självständigt och 

med egna ord formulera en faktatext utifrån ett bestämt innehåll och en given text.  Därefter fick 

lärarna skriftligt svara på tre frågor i relation till det tema de valt.  

Under studien hölls sedan sju stycken planerings- och analysmöten där lektionerna planerades, 

analyserades och utvärderades fortlöpande allt eftersom de genomfördes. Eftersom skolan endast 

har två klasser i årskurs 6 blev detta ett för litet antal tillfällen att utveckla en lektion på. Som 

kompensation bestämdes att studien också skulle omfatta en uppföljande lektion som bearbetades 

på samma sätt. Totalt kom studien att omfatta fyra lektioner med tillhörande planerings- och 

analysmöten. Studien avslutades sedan med att lärarna fick svara på några uppföljande frågor 

skriftligt.  

3.2.3 Bearbetning och analys 

De inledande och avslutande intervjuerna med de deltagande lärarna gjordes skriftligt och samtliga 

planerings- och analysmöten spelades in med ett digitalt fickminne och transkriberades. Även 

lärarnas tal under lektionerna spelades in med digitalt fickminne och transkriberades. 

Transkriptionen är nödvändig för själva analysarbetet men det är också det sätt där interaktionen 

mellan människor i ett samtal kan synliggöras (om än begränsat) för de som inte närvarade eller har 

tillgång till inspelningen (Moberg, 2000). Det finns olika transkriptionsmetoder men en 

transkription kan aldrig återge hela samtalssituationen och därför bör transkriptionen anpassas till 

syftet med analysen. En allt för begränsad transkription urholkar materialet eftersom läsaren inte 

längre kan avgöra om forskarens tolkningar utifrån materialet är rimliga medan för många detaljer 

som inte är relevanta för syftet skymmer fokus (Moberg, 2000).  Jag transkriberade samtliga 
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inspelade samtal med undantag för två delar som ingår i två olika samtal, då dessa kom att handla 

om sådant som inte är relevant för studien. Lärarnas tal har klätts i en skriftspråklig form när det 

gäller stavning av orden, då detta tydligare lyfter innehållet i det de säger. Däremot har jag försökt 

att behålla talspråkets form när det gäller ordningsföljd av orden.  

Analysen av materialet har gjorts i tre steg och är inspirerad av Marton och Pong (2006). De menar 

att föreställningar om ett objekt byggs av såväl innehållsliga som av strukturella aspekter av 

objektets egenskaper. I steg ett analyserades materialet för att identifiera olika föreställningar hos 

lärarna utifrån en övergripande betydelse av de teman som lärarna lyfter. I steg två analyserades 

varje tema för att identifiera deras strukturella aspekter. I steg tre analyserades själva lektionerna 

utifrån planeringarna och observationsanteckningar.  

3.2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör i sina forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning för fyra viktiga principer när det gäller forskarens relation till 

deltagarna i studien. Dessa gäller deltagarnas rätt till information, samtycket, konfidentialitet samt 

att det insamlade materialet enbart används till forskning. Lärarna tillfrågades i samband med en 

presentation av upplägget av studien innan de gav sitt samtycke. En stor svårighet i den här studien 

är frågan om skyddandet av de deltagande lärarnas konfidentialitet. Skolans namn har inte skrivits 

ut och de deltagande lärarna har fått fingerade namn men det finns en risk att det begränsade 

urvalet gör det möjligt för deltagare och kollegor att känna igen sig själv och andra. Men det etiska 

perspektivet i studien utgörs inte bara av individens konfidentialitet. Det finns en risk att lärarna 

som grupp upplever att beskrivningarna av dem blir negativa när deras samtal och deras lektioner 

beskrivs, inte minst i relation till en ”duktigare” författare. Det är viktigt att påpeka att det inte är 

min avsikt och som läsare bör man påminna sig om att mitt resultat och mina analyser bygger på en 

bearbetning av materialet, där jag haft gott om tid att analysera och reflektera, liksom att jag haft 

tillgång till kunskap och material som lärarna inte haft i stunden. Det är den avgörande förklaringen 

till varför jag som författare skulle kunna framstå som ”bättre” än de lärare som ingår i studien.  

Eftersom varken eleverna eller deras arbeten var i fokus under studien erbjöds de inte möjlighet till 

samtycke men de informerades i förväg om studien och att det var lärarna jag studerade, inte 

eleverna. Därför valde jag också att bara spela in lektionerna på det digitala fickminnet, där endast 

lärarens kommentarer kom med, istället för att filma, då det innebar en betydligt större risk att 

eleverna kom med. 

3.2.5 Trovärdighet 

I vetenskapsrådets rapport om god forskningssed skriver författarna om forskaretik som berör 

forskaren i relation till vetenskapliga normer och krav på ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet samt rättvis bedömning av andra forskares resultat (Gustavsson et al. 2005). I enligt 

med detta skall forskaren alltid tala sanning om sin forskning, öppet redovisa resultat och 

bindningar, inte drivas av annat än viljan att bidra med ny kunskap och skall ständigt granska och 

ifrågasätta. Krav som utgör grunden för god forskningssed som också bidrar till arbetets 

trovärdighet men som författarna ändå menar är svåra att leva upp till i verkligheten. Att 

genomföra en undersökning på den egna arbetsplatsen, där du är känd av alla men också känner 

deltagarna, är en svår uppgift i sig och det går inte att bortse ifrån att andra bevekelsegrunder för 

studien skulle kunna finnas. Självklart finns det också en tydlig risk att det framkommer ett resultat 
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som kan upplevas som kritik mot kollegor eller den egna skolan. För arbetets trovärdighet ställer 

detta stora krav på min egen integritet och förmåga att öppet redovisa ett resultat, trots att det kan 

påverka min ställning på skolan. Det finns också en risk att analysen av materialet präglas av den 

egna erfarenheten så att genereringen av resultatet blir en bekräftelse av de personliga 

egenskaperna snarare än genererat från det empiriska materialet. Genom att undersöka ett 

område jag är väl förtrogen med riskerar jag att förlora en fräschör och spänst i mitt analysarbete 

som det annars kunde besitta. Å andra sidan kan bristande kunskap leda till naiva tolkningar där jag 

endast kommer fram till det som andra redan kommit fram till (Alvesson & Sköldberg, 2008). I sin 

avhandling skriver Erikson (2009) också om att sociala relationer och lojalitet med den egna 

organisationen och kollegor kan vara hämmande. Däremot underlättar det för att få tillgång till 

fältet och det krävs inte samma arbete för att bli förtrogen med det. De svårigheter det innebär för 

studiens trovärdighet att genomföra en studie på den egna arbetsplatsen har jag försökt bemöta 

genom att noga beskriva vad det är jag gjort och använda mig av en metod som ger en så korrekt 

bild av situationen som möjligt.  

En annan fråga som rör arbetets trovärdighet är antalet informanter. Svårigheten ligger inte i första 

hand i antalet lärare utan i antalet variationer av en lektion som genomförs. Detta försökte jag 

kompensera för genom att vi planerade och genomförde en uppföljande lektion med ett 

gemensamt lärandeobjekt. På så vis fick jag tillgång till fler planerings- och analysmöten samt 

lektionstillfällen.  
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4. På jakt efter ett innehåll 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för lärarnas föreställningar om såväl innehållet i deras 

undervisning som om elevernas lärande under en lesson/learning study och hur detta innehåll 

gestaltas. Det första avsnittet redogör för lärarnas föreställningar om det direkta objektet, 

innehållet, samt det indirekta objektet, elevernas lärande, under planering och uppföljning av 

lektionerna. Det andra avsnittet redogör för hur det direkta och indirekta objektet gestaltas under 

lektionerna.   

4.1 Lärarnas föreställningar 
Under planerings- och analysarbetet fokuserade lärarna såväl undervisningens innehåll som 

elevernas lärande. Det inledande arbetet bestod i att formulera innebörden av det övergripande 

temat som de bestämt, nämligen att eleverna självständigt och med egna ord skall formulera en 

faktatext utifrån en given text och ett givet innehåll. Genom att definiera och beskriva ett 

lärandeobjekt och dess kritiska aspekter kunde lärarna bestämma ett innehåll för sina lektioner. 

Det lärandeobjekt som lärarna kom fram till var elevens förmåga att kunna skriva med egna ord. I 

uppgifter där lärarna ber eleverna att skriva med egna ord inbegriper det oftast en text som man 

utgår ifrån, vilket gör att lärandeobjektet under denna lesson/learning study omfattar just en sådan 

situation. 

4.1.1 Det direkta objektet 

Begreppet ”att skriva med egna ord” är ett begrepp som lärarna ofta använder i undervisningen 

utan att de förklarar vad de menar. Lärarna menade att uttrycket kunde vara svårt för eleverna att 

förstå och undervisningen gav egentligen inga ledtrådar till vad de som elever behövde utveckla, 

lära eller göra.  

Jag tycker det är svårt att förklara. Jag tror att jag har sagt att man ska skriva 

om med egna ord men att själva faktan ska vara den samma. Men hur gör 

man? Det tror inte jag är så självklart att man förstår. 

Lärarna ger uttryck för tre olika föreställningar om det direkta lärandeobjektet. I den första 

föreställningen menar lärarna att elevens förmåga att skriva med egna ord är relaterat till elevens 

förmåga till självständighet i förhållande till den text de utgår ifrån. Enligt den andra föreställningen 

är elevens förmåga att skriva med egna ord relaterad till elevens skrivtekniska förmåga. Enligt den 

tredje föreställningen är elevens förmåga att skriva med egna ord relaterad till hur en text förstås. 

Föreställning A: Självständighet  

Den första föreställningen lärarna uttrycker berör elevernas förmåga till självständighet i 

förhållande till den text de utgår ifrån. Förmåga till självständighet fokuserar elevens distans till 

förlagan när han eller hon skriver sin egen text. Genom att utforma uppgiften på ett sådant sätt att 

eleverna utgår från en text som redan finns blir det så mycket lättare för eleverna att bara skriva av 

eller kopiera. Den färdiga texten tycks hindra eleverna från att hitta sin egen berättarröst och göra 

texten till sin, vilket ställer krav på förmågan att skapa distans.  

Det är väl svårt att göra om färdiga meningar. Det är det de har svårt för. Att 

tänka själva, när facit redan finns. Att göra om facit till sitt. Du ska göra ett 

eget facit men det ska fortfarande ha samma innehåll. 
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Man blir påverkad av att göra det lika bra som facit. 

En viktig del av arbetet är att plocka bort ord som känns onaturliga i det egna språkbruket. Det är 

viktigt att eleverna känner igen sig själva i den text de skriver och att de verkligen förstår det språk 

som de använt sig av.  

Lärarna menar att innehållet i det eleverna skriver inte skall ändras utan det skall tydligt återspegla 

den ursprungliga betydelsen. Faktainnehållet måste förbli oförändrat. Lärarna menade att detta var 

en mycket viktig förmåga att utveckla eftersom eleverna under sin skoltid kommer att behöva 

prestera en mängd egenproducerad text utifrån texter som de läst och som de förväntas ha 

bearbetat och gjort till sin.  

Föreställning B: Skrivteknik 

Lärarnas föreställning om skrivteknik fokuserar reglerna för det skrivna språket. Lärarna menade att 

eleverna behövde träna sig i att formulera sig skriftligt och korrekt. Att muntligt återge något som 

de läst innebar inga större svårigheter för eleverna menade lärarna.  

Men det är en helt annan grej. Att återberätta i tal och att skriva. Det är ett 

mycket enklare språk när man talar. Och man behöver inte tala i hela meningar 

heller. Det tror jag är skillnaden. Du pratar på ett helt annat sätt när du 

återberättar och när du skriver ner. Då måste du använda ett helt annat språk. 

Att kunna formulera sig skriftligt omfattar många olika tekniker och moment som eleverna inte 

använder sig av när de formulerar sig muntligt. Skriftspråket ställer större krav på variation, 

korrekthet och att hålla en röd tråd men också på förmåga att formulera fullständiga meningar. 

Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna förmår variera sina meningar. 

Att man har den här kunskapen och förmågan att variera sina meningar. Att ha 

den skrivtekniska förmågan. Att skriva skrivtekniskt riktigt, stor bokstav, punkt 

på rätt ställe, styckeindelning, rubriksättning. 

Ordförrådets storlek utgör en faktor som påverkar elevernas förmåga att variera sig. Lärarna 

menade att eleverna inte kunde variera sitt språk eftersom de saknade andra ord.  

Nu när jag jobbar med grammatik så upptäckte jag hur dåligt ordförråd de har, 

eller synonymer. Det är jättemånga som har svårt för det. De har inget ord för 

ordet som står i texten. 

Men svårigheten bestod inte bara i avsaknaden av ord. Lärarna beskriver också elevernas 

svårigheter med att kunna identifiera vilka ord som inte var utbytbara i en text. 

Ja, men hur ska jag göra då liksom säger de [eleverna] då, kan jag ändra det 

ordet? Finns det ett annat ord för det? Nej och för vissa ord finns det inte ett 

annat ord. 

I sina samtal ansåg lärarna att förmågan att variera meningarna genom att ändra ordningsföljd och 

byta ord mot synonymer var underordnad förmågan att skapa distans till texten och att hitta sin 
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egen berättarröst. Att byta ord och ordning gör däremot inte meningen nödvändigtvis till en egen, 

enligt lärarna. 

Föreställning C: Textförståelse  

I föreställningen om textförståelsens betydelse för elevens förmåga att skriva en text med egna ord 

fokuserar lärarna på elevens relation till den ursprungliga textens innehåll. I samtalen om 

begreppet läsförståelse pratade lärarna om elevens förmåga att förstå svåra ord och formuleringar 

som används i texten.  

Det är säkert olika att ha det som svenska som andra språk, att det fattas [ord] 

men det är ju också fackspråk eller nya termer ofta när de läser en faktatext. 

Lärarna menar också att det är viktigt att eleverna får ett sammanhang i texten och att de klarar av 

att läsa mellan raderna. För att kunna ta till sig och förstå ett innehåll betonar lärarna vikten av att 

eleverna kommer ihåg det de läser och förmågan att kunna urskilja vad det är som är viktigast i en 

text. Där relaterar lärarna till den egna förmågan när det gäller att urskilja det viktigaste.  

Ja dels är det ju hur mycket man kommer ihåg, dels hur mycket man har 

förstått. 

Om man ser liksom vad som är viktigt, det behöver inte bero på att jag inte 

förstår. Men att det är svårt för mig att plocka ut vad är viktigast i texten… 

Eleverna kan träna på att plocka ut det viktigaste i texten genom att göra understrykningar eller 

skriva stödord. När förmågan att urskilja det viktigaste innehållet separeras från förmågan att 

formulera sig skriftligt menar lärarna att eleverna visar denna förmåga när de muntligt får redogöra 

för vad som är viktigt i en text. Lärarna pratar också om förförståelsens betydelse och menar att 

den underlättar när man skall läsa en text.  

Har inte det också lite med förförståelse att göra beroende på vad man 

jobbar med. Det kan ju vara svårt att plocka ur fakta ur en text om man inte 

vet någonting om ämnet. 

Förförståelsen ses som en förutsättning för att eleverna skall förstå vad som är viktigt i en text eller 

vad texten handlar om i stort. 

4.1.2 Sammanfattning av det direkta objektet 

Nedan följer en sammanställning av de innehållsliga och strukturella aspekterna av 

föreställningarna om det direkta objektet.  

Direkt objekt Innehållslig aspekt 

 

Strukturell aspect 

Föreställning A Förmågan att skriva en text med egna 

ord återspeglar elevens språkliga 

självständighet. 

Fokuserar författarens distans till 

förlagan. 
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Föreställning B Förmågan att skriva en text med egna 

ord återspeglar elevens skrivtekniska 

förmåga. 

 

Fokuserar reglerna för det skrivna 

språket. 

Föreställning C Förmågan att skriva en text med egna 

ord är relaterat till elevens förmåga 

att ta till sig ett innehåll. 

Fokuserar elevens relation till den 

ursprungliga textens innehåll 

4.1.3 Det indirekta objektet 

Lärarnas föreställningar kring det indirekta objektet utgörs av deras tankar kring elevernas lärande. 

Lärarnas samtal rör inte elevernas lärande i direkt mening utan de samtalar istället om elevernas 

inställning och egenskaper som förutsättningar för lärande. På så sätt ger lärarna uttryck för tre 

olika föreställningar av det indirekta lärandeobjektet under planerings- och analysarbetet. I den 

första föreställningen uttrycks lärande som ett resultat av elevens personliga engagemang. Enligt 

den andra föreställningen ses lärande som ett resultat av elevens personliga egenskaper. Den 

tredje föreställningen beskriver lärande som ett resultat av en elevens arbetsinsats. Det indirekta 

lärandeobjektet påverkar hur lärarna skall organisera sin undervisning för att underlätta elevens 

lärande.  

Föreställning X: Personligt engagemang 

Föreställningen om personligt engagemang fokuserar inspirationens betydelse för lärandet. 

Intresse och motivation är två faktorer som lärarna menar påverkar elevernas möjligheter att 

genomföra och lyckas med sitt arbete. Om eleverna inte vill, om de inte är intresserade av att lära 

sig, så sker ingen inlärning.  

Det handlar ju väldigt mycket om intresse också. Det behöver ju inte vara att 

man ska knäcka någonting tror ju inte jag, utan det har väldigt mycket med 

intresse att göra.  

Elevernas bristande motivation och intresse beskrivs endast i generella ordalag av lärarna. 

Elevernas personliga engagemang relateras av lärarna till såväl uppgifter som situation och innehåll 

men i sina resonemang kopplar inte lärarna till specifika uppgifter, situationer eller innehåll. På så 

sätt blir det svårt för lärarna att anpassa till eller ens använda sig av det engagemanget.   

Men jag kan inte svara på vad det är jag tror att just de som jag tycker 

har kommit långt i sin skrivutveckling, hur de har kommit dit, mer än att 

jag tror att de är intresserade, motiverade och att de tycker det är roligt. 

Det är vanligare att lärarna talar om bristen av engagemang hos eleverna och vilka problem det 

medför men de ger också exempel på hur ett stort engagemang bidrar till en positiv utveckling för 

elevens kunskapsutveckling.  

Föreställning Y: Personliga egenskaper 
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Föreställningen om personliga egenskaper fokuserar elevens personliga förutsättningar. Lärarnas 

samtal domineras av resonemang kring elevers egenskaper.  Det som här betecknas som personliga 

förutsättningar och egenskaper, skulle snarare kunna betecknas som attityder men det sätt som 

lärarna använder begreppen på gör att de får karaktären av egenskaper. Dessa egenskaper menar 

de, utgör oftast hinder för att lyckas med arbetet. Den egenskap som lärarna oftast nämner är 

lathet. Eleverna orkar inte med den kunskapsprocess som det innebär att formulera egna texter. 

Enligt lärarna är det latheten som gör att eleverna faller för frestelsen att med datorernas hjälp 

kopiera och klistra in texter istället för att bearbeta dem eller formulera helt egna texter.  

Det har väldigt mycket med lathet att göra också. 

Fortfarande väljer de ju den enkla vägen. De är ju lata. Det handlar ju om det 

också. De är ju lata. 

Men elever har också positiva personliga egenskaper som bidrar till framgång i deras arbete. 

Talangen ses inte som ett uttryck för ett lärande som ägt rum utan beskrivs i termer av personlig 

egenskap.  

Vissa har den talangen också bara. Det handlar lite om talang också då. 

De personliga egenskaperna beskrivs av lärarna som något som bara finns där, som påverkar deras 

arbete men som står utanför deras påverkansmöjlighet.  

Föreställning Z: Elevens arbetsinsats  

Lärarnas föreställning om elevens arbetsinsats fokuserar på mängden utfört elevarbete. Lärarna 

talar om elevernas erfarenhet och avser då en erfarenhet som till stor del kommer av mängdträning 

snarare än av andra faktorer.  

Ja men de som kan, de som kan det jättebra, de har en helt annan 

erfarenhet av att skriva. De vet hur det ska se ut, de vet hur det ska låta, de 

kan variera sitt språk, de har en helt annan feeling, eller vad kallar man det 

för?  

En variant av att undvika arbetet är när elever låter bli att göra uppgifter för att försöka dölja 

bristande kunskaper eller förmågor. Genom att ingenting göra, så har de heller inte gjort fel. Detta 

skiljer sig från lathet eftersom eleven har ett annat motiv för att inte jobba. I de här situationerna är 

det inte orken som tryter utan det är ett sätt för eleven att inte konfronteras med sina svaga sidor.  

Nu är ju det… han är ju en liten smitare så. Så hela tiden försöker han dölja … 

Vi pratade ju om det, vad är vad? Är det det att man tycker det är svårt och 

då säger man att man orkar inte. 

Att smita ses som en strategi hos eleven för att undvika sina bristande kunskaper eller förmågor. I 

de här resonemangen blir däremot inte dessa brister det primära problemet. Istället fokuserar 

lärarna på de svårigheter som uppstår på lektionerna eller för arbetet när eleven väljer denna 

strategi. 
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4.1.4 Sammanfattning av det indirekta lärandeobjektet 

Nedan följer en sammanställning av de innehållsliga och strukturella aspekterna av 

föreställningarna om det indirekta objektet.  

Indirekt objekt Innehållslig aspekt 

 

Strukturell aspect 

Föreställning X Lärande ses som ett resultat av 

elevens personliga engagemang i form 

av motivation och intresse. 

 

Fokuserar inspirationens betydelse för 

lärandet. 

Föreställning Y Lärande ses som ett resultat av 

elevens personliga egenskaper när det 

gäller förmåga och arbetsdisciplin. 

 

Fokuserar elevens personliga 

förutsättningar.  

Föreställning Z Lärande ses som ett resultat av 

elevens arbetsinsats. 

Fokuserar mängden utfört arbete 

 

 

4.2 Lärarnas lektioner 
Under de analys- och planeringsmöten som hölls fortlöpande utvecklade lärarna mer detaljerade 

planeringar för lektionernas utformning som omfattade såväl stoff som tillvägagångssätt. 

Planeringarna innehåller också de justeringar som lärarna kom överens om mellan de båda 

lektionerna.  Även om en lektion aldrig kan följa en planering till punkt och pricka utgjorde den 

manus för lektionerna samt ram för observationsanteckningarna. Få av lärarnas kommentarer föll 

utanför manus men det säger naturligtvis ingenting om lärarnas kroppsspråk, betoningar eller om 

kvaliteten på interaktionen med eleverna. Planeringarnas manus säger inte heller någonting om 

elevernas situation eller lärande. 

Sammanlagt hölls fyra lektioner av de två lärarna. De två första lektionerna, lektion 1a och lektion 

1b, hölls av Anna som fokuserade på elevernas skrivtekniska förmåga och på förmågan att kunna 

ändra på textens form men med bibehållet innehåll. Lektion 1a pågick i drygt 60 minuter, vilket var 

omkring 25 minuter längre än vad som planerats. Under uppföljningsmötet förändrar lärarna 

lektionen och den kortas därför ner till 44 minuter. De båda lektionerna inleds med ett förtest där 

eleverna får läsa en text om kometer, vilket de har arbetat med tidigare, och som de sedan får i 

uppdrag att formulera om ”med egna ord” och inte skriva av. Uttrycket ”med egna ord” är ett 

uttryck som lärarna själva använt tidigare och som därför används under de här lektionerna. Under 

lektion 1a ber sedan Anna eleverna att komma med förslag om vad som menas med uttrycket. Det 

momentet tar lång tid för eleverna och de tycker att det är svårt. Därför ändrar lärarna på lektionen 

och under lektion 1b ger istället Anna en definition av uttrycket: 
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 Betydelsen finns kvar även om man skriver texten annorlunda 

 Man byter ut ord som man inte förstår eller som inte känns naturligt för en själv att 

använda 

 Man kan byta ord mot synonymer 

 Man lämnar kvar ord som är outbytbara 

 Man kan ändra i ordningen 

Därefter fick eleverna jämföra två texter. Den ena texten är ett utdrag ur en artikel från 

Aftonbladets hemsida och den andra texten är en variant av denna som lärarna omarbetat. Artikeln 

handlar om att flickorna presterar bättre än pojkarna i skolan med undantag för att pojkarna kan 

fler ord på engelska. Enligt artikeln beror detta på att pojkar ägnar mer tid åt dataspel och 

internetanvändning. I den omarbetade versionen har lärarna skrivit om texten men bibehållit 

betydelsen. Lärarna hade bytt ut ord mot synonymer, plockat bort ord som ansågs vara för 

högtravande och de hade också behållit ord som inte var utbytbara.  

Under lektion 1a fick eleverna titta på de två texterna och tillsammans försöka hitta likheter och 

skillnader mellan dem. Under lektion 1 b fick eleverna istället i uppdrag att hitta exempel i den 

omarbetade texten på att ”skriva med egna ord”. Båda lektionerna fortsatte med att eleverna fick 

läsa ett nytt, kort avsnitt ur samma artikel och sedan tillsamman och med läraren skriva ett förslag 

på en omarbetad version skriven med egna ord, där de använde sig av de tekniker som redovisats 

under lektionen. Som avslutning sammanfattade Anna lektionens arbete genom att repetera 

punkterna som beskriver hur man kan bearbeta en text och återkopplade detta till vad de gjort 

under lektionen. 

De två sista lektionerna, lektion 2a och 2b, hölls av Britta som fokuserade på elevernas förståelse av 

textens innehåll. De båda lektionerna var mer lika varandra och lärarna gjorde bara en mindre 

förändring på sitt uppföljningsmöte. Lektion 2a varade i 45 minuter medan lektion 2b varade i 

knappt 40 minuter. Lektionerna inleddes med att Britta återkopplade till lektion 1 om hur man kan 

arbeta med textens form. Britta beskriver sedan för eleverna ett andra sätt där man kan skriva om 

en text ”med egna ord”.  Eleverna får sedan tillsammans läsa en text ur en lärobok som berör de 

fem sinnena. Texten berörde kort de olika sinnenas funktion och delade sedan in dem i sinnen som 

rör kemi och sinnen som rör fysik. Klassen diskuterar vad texten handlar om och vad som är viktigt i 

texten och Britta skriver upp stödord på ett blädderblock. Under lektion 2a skriver Britta orden 

efter varandra och den ordning som eleverna säger något men under lektion 2b skriver Britta 

stödorden i form av en tankekarta på blädderblocket. När klassen är färdig med stödorden 

sammanfattar Britta de två sätten att arbeta på och eleverna får i uppdrag att skriva en faktatext 

om de fem sinnena. Under lektion 2a har eleverna inte tillgång till stödorden, utan skriver utifrån 

vad de kommer ihåg av diskussionerna, men under lektion 2b har eleverna även tillgång till 

tankekartan.  

I lärarnas arbete under lektionerna upptäckte jag fem olika sätt på vilka lärarna gestaltade det 

direkta och det indirekta lärandeobjektet. I kommande avsnitt redogör jag för dessa gestaltningar.  

4.2.1 Gestaltat direkt objekt 
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I det här avsnittet presenterar jag det direkta objektet, innehållet, så som det gestaltades av lärarna 

under observationerna av lektionerna. De två teman som blev synliga under lektioner var språket 

och innehållet.  

Gestaltning I: Språket 

Lektion 1a och lektion 1b handlade om att bearbeta en befintlig text genom att förändra orden och 

ordens ordning i texten. Lärarnas intention var att eleverna skulle hitta sin egen berättarröst och 

det sätt som eleverna skulle göra det på var genom att välja passande ord. Den omskrivna 

tidningsartikeln, som eleverna fick analysera under lektion 1a och 1b, var bearbetad och förändrad 

på flera sätt men det som var lättast för eleverna att upptäcka under lektion 1a var när ord var 

utbytta mot synonymer. De två tydligaste exemplen var orden flickor och pojkar, som var utbytta 

mot tjejer och killar. Genom att ändra på de orden ändrades också textens karaktär och eleverna 

upplevde att den var bättre anpassad till dem och därmed lättare att förstå. Därför kom deras 

förslag också att handla om att byta ut synonymer när klassen gemensamt skulle bearbeta och 

förändra en text. Genom att läraren under lektion 1b gav en tydligare presentation av vilka tekniker 

som kan användas och genom att be eleverna leta efter just dessa tekniker blev variationen i 

elevernas svar större under lektion 1b när de sedan själva skulle ge förslag på förändringar i den 

andra texten. Att språkligt bearbeta och förändra en text kom under lektion 1b även att handla om 

ordningsföljden i texten och om att förenkla språket även om tyngdpunkten fortfarande låg kvar vid 

orden och förmågan att byta ord mot synonymer. Under lektion 1a fällde två pojkar kommentarer 

kring innehållet och att man skrev att flickorna uppvisade ett bättre resultat. Dessa kommentarer 

följdes inte upp av läraren och det fördes inte någon diskussion under lektionen kring själva 

innehållet i artikeln. Även under lektion 1b förekom det kommentarer i klassrummet med 

anledning av artikelns innehåll.  

Gestaltning II: Innehållet 

Lektion 2a och 2b fokuserade på textens innehåll och på att eleverna skulle hitta det som var 

viktigast i den text som lektionen var uppbyggd kring. De språkliga aspekterna av texten berördes i 

princip inte alls under de båda lektionerna. Under lektion 2a var uppdraget för eleverna att hitta 

nyckelord för det centrala budskapet, vilka läraren skrev ned efter varandra på ett blädderblock. 

Under lektion 2b skrev läraren ned nyckelorden i form av en tankekarta på blädderblocket. Det 

innebar att det centrala budskapet, som eleverna identifierade, också strukturerades och 

organiserades. Däremot var det läraren som stod för det arbetet eftersom eleverna inte 

kommenterade eller styrde var orden skulle skrivas. För att hjälpa eleverna ställde läraren frågor 

som kunde hjälpa dem att hitta de centrala delarna i innehållet. Frågorna kunde vara av mer 

generell karaktär: Vad tycker ni är viktigt i texten? De kunde också vara mer specifika för att guida 

och leda eleverna rätt: Vad säger texten om…? Båda grupperna identifierade textens budskap om 

sinnenas funktion och huruvida det var ett sinne som var kopplat till kemi eller fysik. Under 

lektionerna 2a och 2b förekom det inga spontana kommentarer kring textens innehåll, på det sätt 

som det gjorde under lektion 1a och 1b. Detta kan möjligen bero på att innehållet inte upplevdes 

som lika relevant för eleverna som innehållet i artikeln. 

4.2.2 Gestaltat indirekt objekt 
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I avsnittet om det gestaltade indirekta objektet redogör jag för den hänsyn lärarna tog till elevernas 

lärande när de genomförde sina lektioner. De aspekter av lärande som framträdde tydligast var 

jämförelse, fråga och återkoppling. 

Gestaltning III: Att jämföra 

Vid flera tillfällen under lektionerna gjorde lärarna jämförelser för att uppmärksamma eleverna på 

det som lärarna ville lyfta fram som centralt i sin undervisning. Under lektion 1a fick eleverna 

jämföra en artikel från Aftonbladet med en av lärarna bearbetad version. Under lektion 1b var 

denna uppgift modifierad till att omfatta en jämförelse med de kriterier som presenterats för hur 

en text kan bearbetas och förändras. I sista delen av lektion 1a och ett 1b jämfördes också 

elevernas nya text mot de presenterade kriterierna för att bearbeta och förändra en text. Under 

lektion 2a och 2b jämfördes de två olika sätten ”att skriva med egna ord” som de två lektionerna 

tillsammans presenterade. Genom att jämföra de två lektionerna och de två sätten ”att skriva med 

egna ord” gjordes eleverna uppmärksamma på såväl den språkliga som den innehållsliga delen av 

att skriva en egen faktatext.   

Gestaltning IV: Att fråga 

Trots att samtliga lektioner kan karaktäriseras som genomgångar för eleverna, så upprätthöll 

lärarna en samtalston med eleverna under lektionerna. Detta skedde genom att lärarna involverade 

eleverna i genomgången och genom att eleverna, med hjälp av frågor som lärarna ställde, 

formulerade det innehåll som lärarna planerat för lektionerna. Frågorna som ställdes under lektion 

1a och 1b hade karaktären av frågor med givet svar. Syftet med frågorna var inte att 

problematisera ämnet utan snarare ett sätt att komma på det rätta svaret samtidigt som eleverna 

hölls alerta. Under lektion 1a fick eleverna frågan om likheter och skillnader mellan tidningsartikeln 

och den omskrivna versionen. De inledande svaren blev svar av karaktären rätt eller fel men 

eftersom syftet med frågorna var att eleverna skulle hitta en definition av vad det innebär att skriva 

en text ”med egna ord” övergick frågorna till att också omfatta frågor där eleverna fick dra egna 

slutsatser för att kunna svara. I lektion 1b hade det momentet bytts ut och därför fanns inte den 

typen av frågor representerade under den lektionen. Under lektion 2a och 2b handlade lärarens 

frågor enbart om innehållet i den aktuella texten och frågorna ställdes inte i relation till lektionens 

syfte, nämligen att kunna vaska fram det viktigaste i en text. Frågorna handlade om vad som var 

viktigt men följdes inte upp med frågor om hur man kunde veta det. Däremot varierade frågorna på 

så sätt att de omväxlande var öppna och generella till sin karaktär och omväxlande styrande, där 

Britta lotsade fram eleverna till det korrekta svaret.  

Gestaltning V: Att återkoppla 

Under lektionerna återkopplar de båda lärarna på olika sätt. Dels återkopplar lärarna flera gånger 

till det som sagts tidigare under lektionen, dels återkopplar dem till föregående lektion. De avslutar 

också lektionerna med att sammanfatta innehållet och återkoppla till syftet. Detta blir ett 

repetitionsmoment där lärarna genom upprepning försöker befästa innehållet i lektionerna hos 

eleverna. Lärarna återkopplar och refererar också tillbaka till tidigare arbeten som klasserna arbetat 

med. Den typen av återkoppling hjälper till att sätta den aktuella lektionen och dess innehåll i en 

slags referensram och gör det möjligt för eleverna att återkoppla det de gör till tidigare 

erfarenheter och uppgifter. Under lektionen 2b refererar Britta också vid flera tillfällen till var i 

lektionens arbetsprocess eleverna befinner sig just nu. Genom att kontinuerligt berätta för eleverna 
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vad de skall göra under lektionen, vilket moment de jobbar med just för tillfället och vilket moment 

som kommer sedan, får eleverna en känsla för vad det är de gör och vad syftet med uppgifterna är. 

Detta gjorde hon inte under lektion 2a utan det var en av de förändringar som lärarna kom överens 

om under utvärderingssamtalet av lektion 2a.  
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5. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka två lärares föreställningar om innehållet i deras undervisning, 

deras föreställningar om elevernas lärande samt hur detta innehåll gestaltas under en 

lesson/learning study.  I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad det är lärarna säger om 

innehållet i sin undervisning och vad de säger om elevernas lärande under sin planering. Jag 

kommer också att diskutera vad jag kan se att lärarna gör under sina lektioner och som går att 

relatera till frågan om innehåll och lärande. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och några 

tankar kring den fortsatta forskningen i ämnet.  

5.1 Vad lärarna säger 
Lärarnas samtal om lärandeobjektet och vad det är som skall tas upp, styrs i stor utsträckning av 

deras tankar om hur ett ämne skall tas upp. När de formulerar sitt lärandeobjekt, att eleverna 

självständigt och med egna ord skall formulera en faktatext utifrån en given text och ett givet 

innehåll, har lärarna redan bestämt hur det går till när man skall formulera en egen text. För att få 

tillgång till ett stoff måste eleverna läsa redan skrivna texter och därför utgår man från just en 

sådan situation. Det didaktiska perspektivet som lärarna har under planeringen betonar inte stoffet 

och dess del av den didaktiska triangeln, så som den presenteras av Claesson (2009) vilket gör att 

många aspekter av skrivandet och skrivprocessen aldrig kommer fram och diskuteras. Enligt 

Strömquist (2007) utgör skrivstadiet den minsta delen av skrivprocessen. Skrivandet bör föregås av 

ett gediget arbete, där skrivuppgiften analyseras, innehåll samlas in och sovras och struktureras. 

Själva stoffinsamlingen kan gå till på många sätt eller enbart bygga på det eleven vet själv så långt. 

Själva skrivandet bör också följas av en bearbetningsfas där texten korrigeras och korrekturläses. I 

lärarnas samtal lyfts få av dessa aspekter. De aspekter som nämns, förutom textbearbetning och 

innehållsfrågor, för de inget fördjupat resonemang kring eller sätter in i ett sammanhang. Många av 

momenten i skrivprocessen finns inte heller representerade i uppgifterna som lärarna ger eleverna. 

En anledning till detta går säkert att finna i genomförandet av själva studien. Den genomfördes på 

ett mycket begränsat antal lektioner med ett mycket begränsat innehåll men att lektionerna 

genomförs under de här förhållandena är inget som leder till en diskussion hos lärarna vilket skulle 

kunna ses som ett tecken på att det inte är en helt ovanlig situation. Wernberg (2009) menar att 

lärarnas förståelse av lärandeobjektet och de kritiska aspekterna är avgörande för såväl lektionens 

innehåll som dess genomförande. Detta till trots måste frågan väckas om varför lärarnas samtal om 

lärandeobjektet saknade så många aspekter av skrivandet och skrivprocessen. Är det ett uttryck för 

bristande teoretiska ämneskunskaper eller är det uttryck för hur lärarnas planeringsarbete styrs av 

att få det vardagliga arbetet att fungera? I sina samtal nämner lärarna bara de specifika aspekterna 

av innehållet, som är kopplade till ett här och nu. De generella aspekterna formuleras aldrig och 

därmed försvinner grunden för teorianknytning. Om detta är ett uttryck för brister i teoretisk 

kunskap eller ett sätt att praktiskt få det vardagliga arbetet att fungera går inte att besvara inom 

ramen för den här studien men lärarnas samtal under själva planeringsarbetet präglades av brist på 

såväl bredd som djup när det gäller innehåll och kan därför ses som ett uttryck för brister i 

ämneskunskap och eventuellt ämnesdidaktik.   

De två aspekter av skrivandet som lärarna lyfter i sina planeringar, den skrivtekniska förmågan och 

förmågan att förstå och ta till sig ett innehåll, skulle kunna motsvara de två synsätt på svenskämnet 

som Bergöö (2005) menar finns inom den svenska skolan och som går att koppla till skolans dubbla 
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uppdrag. Det ena synsättet ser det som skolans uppdrag att säkerställa marknadens behov av 

kunnig arbetskraft för att säkerställa ekonomisk tillväxt. Det andra synsätt betonar skolans 

demokratiuppdrag, där elevens fostran till demokratisk medborgare betonas. De två synsätten 

skiljer sig åt, inte främst i vad som blir ett centralt innehåll utan i syftet med skolans verksamhet. 

Trots att de två aspekterna av skrivandet som lärarna lyfter skiljer sig går det inte att urskilja vilket 

synsätt som ligger bakom lärarnas planeringar. Även om lektion 1a och lektion 1b hade en tendens 

till att reducera skrivandet till en teknisk färdighet går det inte att avgöra om detta är för att 

tillgodose marknadens behov eller uttryck för ge eleven möjlighet till att förstå sig själv och växa 

som demokratisk medborgare. Det samma gäller för förmågan att ta till sig och förstå ett innehåll. 

Också den förmågan kan anses behövas för att tillfredsställa marknaden eller ses som en del av den 

egna och demokratiska växten. Frågan om skolans dubbla uppdrag och vilket synsätt som ligger 

bakom en given uppgift går inte enkelt att avgöra genom att titta på själva momentet utan är 

beroende av vilket sammanhang det sätts in i av läraren.  

Däremot talar lärarna mycket eleverna och deras egenskaper. Det tycks som om diskussionerna 

kring lärande och lärandeteorier får stå tillbaka till förmån för diskussioner kring elevernas intresse, 

engagemang och attityd. De frågorna upptar mycket av lärarnas tid, energi och engagemang utan 

att det alltid resulterar i några åtgärder. Liksom i Ranagårdens (2009) studie slukar fostransdelen av 

uppdraget mycket av lärarnas tid, trots att den politiska skoldebatten under flera år präglats av en 

diskussion om kunskapsuppdraget. Det måste naturligtvis ses som en brist att det indirekta objektet 

aldrig berörs i egentlig mening under lärarnas planeringsarbete. Kunskap om elevers lärande måste 

trots allt ses som en mycket central del av lärarkompetensen.  

Den avsaknad av diskussion som studien visar skulle också kunna ses som ett resultat av läraryrkets 

komplexitet. Wedin (2007) menar att lärares didaktiska lärande sker i små steg, anpassade till den 

aktuella situationen och i interaktion med eleverna. Hon menar att behovet av pedagogisk 

utveckling ofta uppstår ur svåra situationer med misslyckanden, negativa undervisningssituationer 

eller elevreaktioner. Många gånger kan de genomförda förändringarna och anpassningarna säkert 

också för läraren framstå som tillfälliga lösningar utan någon större förankring. Det innebär att 

lärarna skulle behöva förankra sitt eget arbetssätt i teorier för att på så vis kanske erövra en mer 

generaliserbar kunskap om elevers lärande. Den här studien, så som den är upplagd, säger 

ingenting om lärarnas interaktion med eleverna eller hur deras didaktiska lärande sett ut men man 

kan anta att de förutsättningar som Wedin (2007) beskriver även gäller för lärarna i den här 

studien. Det faktum att så mycket lärande sker ur vad man skulle kunna kalla för negativa 

situationer gör att även faktorer som elevernas egenskaper, intresse och engagemang spelar en 

stor roll.  

5.2 Vad lärarna gör 
Trots att lärarna i sina diskussioner inte lyfter några aspekter av lärandeteorier visar lärarna att de 

tar hänsyn till detta under själva klassrumssituationen. Det indirekta lärandeobjektet, elevers 

lärande, kan därför kanske sägas inte vara en tyst kunskap utan snarare en omedveten kunskap. 

Det väcker naturligtvis frågan vad det skulle innebära för lärandesituationen om denna kunskap 

istället hade en högre grad av medvetenhet hos lärarna. Omedvetenheten skulle också kunna gälla 

ämnet och dess innehåll och karaktär. Madsén (2002) menar att de tankeprocesser som utgör 

själva lärandet är intimt förknippade med ett innehåll och man kan därför anta att en bristande 
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kunskap om ämnet hos lärarna också medför bristande insikter i hur ett innehåll lärs av elever. 

Också Ranagården (2009) lyfter svåra brister hos lärarna i kunskap om lärande och hon visar att 

lärarnas praxis brister i teorianknytning. Dessa kunskapsbrister finns inom flera ämnesområden 

men även i kopplingen till elevers individuella utveckling istället för till gruppen.  

Variationsteorin betonar betydelsen av att urskilja och separera aspekter av lärandeobjektet, 

variera dessa och sedan behandla dem simultant (Runesson, 1999; Marton & Trigwell, 2000; 

Runesson, 2006). Under lektionerna belyser lärarna olika delar av skrivandet separat men gör också 

jämförelser mellan de olika delarna. Att skriva en faktatext med egna ord beskrivs både som en 

skrivteknisk förmåga och som ett resultat av att ha tagit till sig ett innehåll. Dessa båda aspekter 

urskiljs och belyses var för sig men de sätts också i relation till varandra. Lärarnas förmåga att i 

planeringsarbetet inbegripa begreppen urskiljning, simultanitet och variation menar Gustavsson 

(2008) är avgörande för att lärare skall kunna utveckla sin undervisning med hjälp av 

variationsteorin. Det centrala blir då just lärarnas planeringsarbete. Enligt Selander (2006) behöver 

lärarna i sitt planerande ta hänsyn till såväl teoretiska kunskaper i ämnet och i didaktik som till en 

praktisk realitet. För att planeringsarbetet skall lyckas menar Blossing (2006) att lärarna 

tillsammans med kollegor måste planera och genomföra undervisning utifrån den teoretiska och 

praktiska kunskap som finns. Det tycks finnas en god samstämmighet kring behovet av att lärare 

tillsammans fördjupar såväl de teoretiska som de praktiska resonemangen kring den egna 

undervisningen. Den här studien kan sägas bekräfta den bilden och den visar också hur svårt det 

kan vara för lärare att få till dessa diskussioner både när det gäller bredd och djup inom områden 

som berör lärarkompetensen. Detta trots att studien i sig innebär att just de delarna säkerställs i 

lärarnas planeringsarbete. Däremot har studien inte erbjudit den externa forskare som en learning 

study inbegriper enligt Marton (2005). Det innebär att studien i sig inte stått för någon extra 

kompetens eller ett extern utanförperspektiv utan lärarna har själva fått stå för all kompetens, 

vilket är det vanliga när det gäller lärares erfarenhetslärande.  

5.3 Metoddiskussion 
En grundläggande fråga som återkom genom hela arbetet är frågan om innehållet skall ses som ett 

didaktiskt perspektiv eller som en lärandeteori. För att en learning study skall bli mer än didaktisk 

kunskap kring ett enskilt lärandeobjekt och därmed en didaktisk studie krävs en teoretisk 

förankring och att studien bidrar till kunskapsutveckling av teorin (Marton, 2005: Gustavsson & 

Wernberg, 2006).  Inom variationsteorin beskrivs urskiljning, variation och simultanitet som 

centrala mekanismer för hur man kan erfara ett fenomen på ett annorlunda sätt (Wernberg, 2009). 

I studien lyfts dessa centrala mekanismer men inte i relation till elevernas lärande vilket egentligen 

är nödvändigt för att kunna bidra till en utveckling av variationsteorin. Genom att studien istället 

fokuserar på lärarnas föreställningar och gestaltningar åsidosätts möjligheten till denna 

teoriutveckling. Däremot kan upptäckten av att lärarna på en omedveten nivå använde sig av dessa 

mekanismer för att eleverna ska erfara göra att studien ändå bidrar till en utveckling av 

lesson/learning study som modell inom den variationsteoretiska ramen.  

En annan svårighet med den praxisnära forskningen är hänsynen till komplexiteten i vardagen och 

yrkesutövandet (Liberg, 2005). Liberg menar att den praxisnära forskningen aldrig kan erbjuda 

annat än enstaka ögonblicksbilder men att teorianknytningen kan erbjuda ett vidgat 

användningsområde av resultatet. Genom att i den här studiens analys söka såväl den innehållsliga 
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som den strukturella aspekten av lärarnas föreställningar om undervisningens innehåll och deras 

föreställningar om elevernas lärande, erbjuder den ett resultat som sträcker sig utanför den 

ögonblicksbild den praxisnära forskningen kan sägas erbjuda. De brister i lärarnas teorianknytning 

(Ranagården, 2009) och som också framkommer i den här studien visar på behovet av att definiera 

de strukturella aspekterna av ett lärandeobjekt för att möjliggöra teorianknytning.  

I en lesson/learning study forskar lärarna i viss mån på sin egen praktik. Detta kan innebära en brist 

på den kritiska distans som behövs för ett trovärdigt resultat (Berlin, 2004; Marton, 2005). Detta är 

ett förhållande som gäller denna studie i synnerhet. Genom att genomföra studien inom den egna 

verksamheten öppnar det för en kritik av resultatets trovärdighet. En lesson study däremot har 

aldrig inneburit ett krav på en extern forskare eftersom det är en modell anpassad till lärares 

kompetensutveckling inom den egna verksamheten. Trots avsaknaden av en extern forskare kan en 

lesson study bidra positivt till en utveckling av lärarnas erfarenhetslärande genom att den sker i 

grupp och efter en modell. Denna utveckling av lärarnas erfarenhetslärande skulle annars inte vara 

möjlig utan handledning (Ranagården, 2009).   

Det finns nu mycket forskning som pekar på att lärarna brister i sin teorianknytning inom många 

områden som rör läraryrket. Det tycks finnas en stor skillnad mellan det som enkelt uttryckt kan 

kallas skillnaden mellan teori och praktik. Ett ämne för framtida studier kan vara att undersöka om 

en lesson/learning study inte bara bidrar till ett ökat lärande hos eleverna utan kan bidra till utökad 

kompetens hos lärarna där lärarnas teorianknytning stärks.  
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Bilagor 
Lektionsplaneringar för de fyra lektionerna i studien. 

Lektion 1a lärare Anna Lektion 1b lärare Anna 

Lektionen inleds med ett förtest. Instruktionen 
är att de skall läsa och följa den skriftliga 
instruktionen. 

Som lektion 1a 

Läraren presenterar syftet och målet med 
lektionen genom att berätta att hon har sett att 
de tycker det är svårt att skriva om faktatexter 
med egna ord. Hon berättar att det är viktigt att 
lära sig att skriva egna texter och inte bara 
skriva av och att hon vill att de skall hitta sin 
egen berättarröst.  
 

Som lektion 1a 

Läraren introducerar uttrycket ”att skriva med 
egna ord” genom att referera tillbaka till tidigare 
skolarbeten. Eleverna får komma med förslag 
om vad som menas med uttrycket.  

Som lektion 1a men eleverna skall inte själva 
definiera uttrycket utan läraren ger en enkel 
presentation av vad som avses. 

 Betydelsen finns kvar även om man 
skriver texten annorlunda 

 Man byter ut ord som man inte förstår 
eller som inte känns naturligt för en själv 
att använda 

 Man kan byta ord mot synonymer 

 Man lämnar kvar ord som är outbytbara 

 Man kan ändra i ordningen 

 Man förklarar textens innehåll på ett 
enklare sätt utan att ändra på vad det 
betyder. 

Läraren visar två texter med projektorn som 
eleverna skall jämföra. Det ena är ett utdrag ur 
Aftonbladet, det andra en omarbetad variant. 
Eleverna läser själva. 

Som lektion 1 men läraren läser texterna högt.  

Läraren ber eleverna att titta på och identifiera 

 Vilka är skillnaderna mellan de två 
texterna? 

 Vilka är likheterna mellan de två 
texterna? 

Läraren ber eleverna titta på texterna och ge 
exempel på ”att skriva med egna ord” 

Läraren visar några nya meningar ur samma 
tidningsartikel. 

Som lektion 1a 

Läraren och eleverna skriver tillsammans ett 
förslag där de omarbetar meningarna med egna 
ord. 

Som lektion 1a 

Läraren knyter ihop säcken genom att 
återkoppla till sammanställningen och visa vad 
det är de har gjort. 

Läraren knyter ihop säcken genom att koppla 
det nya förslaget på meningar till definitionen av 
”att skriva med egna ord”. 

  



  

Lektion 2a lärare Britta Lektion 2b lärare Britta 

Läraren återkopplar till och sammanfattar förra 

lektionen om att hitta sin egen berättarröst, att 

skriva en faktatext med egna ord. 

 Byta ut ord mot synonymer 

 Byta bort ord som inte känns naturliga 
att använda själv 

 Ändra på ordningen 

 Behålla betydelsen 

Som lektion 2a 

Läraren presenterar syftet och målet med 

lektionen. På lektionen skall de pröva att göra på 

ett annat sätt när det gäller ”att skriva en egen 

text.   

 

Som lektion 2a 

Läraren berättar vad eleverna skall göra: 

 Läsa en text. 

 Diskutera vad den handlar om. 

 Skriva stödord gemensamt. 

 Själva skriva och återberätta texten. 

Som lektion 2a 

Läraren visar en faktatext som eleverna får läsa 

och som läraren läser texten högt.   

Som lektion 2a.  

Läraren frågar eleverna vad som är viktigt att 

veta i texten. 

Läraren skriver stödord på blädderblocket. 

Som lektion 2a men läraren skrivstödorden i 

form av en tankekarta på blädderblocket.   

Läraren jämför de två olika sätten att skriva en 

egen text på.  

 1: där man ”gjorde om ” texten så att 
det blir en egen berättarröst men man 
utgår från texten. 

 2: där man diskuterar innehållet och 
skapar en ”helt egen” text med dem 
man kommer ihåg och det som man 
själv tyckte var viktigt. 

Som lektion 2a 

Läraren sammanfattar texten som en text om de 

fem sinnena. 

Eleverna får uppgiften att utifrån det de läst, 

tänkt och hört under lektionen skriva en 

faktatext med egna ord om det som de tycker är 

viktigt. 

Som lektion 2a.  

Eleverna skriver en text i max 10 minuter utan 

att ha tillgång till stödorden.  

Som lektion 2a men eleverna har tillgång till den 

gemensamma tankekartan. 

 


