


Efter decennier av mer och mer elevstyrt eget arbete i skolan 
i Sverige ökar nu intresset för lärarledd undervisning. Ett 
sätt att utveckla både den egna yrkeskompetensen och 
elevernas lärande är att arbeta med den japansk-influerade 
undervisningsmodellen Learning Study.
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 Ä
r den lärarledda 
undervisningen på 
väg tillbaka i svenska 
klassrum? Det började 
som en fråga när jag 
inledde arbetet med 
den här artikeln, men 

slutade som ett svar: Ja, det förefaller så. 
Det finns idag ett stort och delvis nyväckt 
intresse för lärarstyrd undervisning inom 
åtminstone delar av både lärarkåren och 
forskarsamhället. Men vad är det då som 
försvunnit? Varför? Och vad är det för 
slags undervisning som efterfrågas idag, 
och av vilka skäl? Jag tog frågorna med 
mig och påbörjade en resa via telefon 
och tåg runt delar av Skolsverige. Jag fick 
många intressanta svar. Och jag fick, så 
småningom, en för mig begriplig bild 
av vad som varit vad gäller relationen 
mellan läraryrket och synen på under-
visning, liksom av en möjlig riktning 
framåt. Följ med på resan och se om den 
beskriver även din verklighet!

»Det märkliga är inte att det på senare 
tid har börjat föras en diskussion om 
undervisning, och om bristen på den-
samma. Det märkliga är att tron på att 
eleverna skulle lära sig i alla fall har varit 
så stark som den har: tron på att barn 
lär sig det vi vuxna vill och har bestämt 
att de ska lära sig i skolan utan att de för 
den skull undervisas på ett för den efter-
strävansvärda kunskapen eller förmågan 
medvetet och anpassat sätt.« 

Den som först formulerade ovanstå-
ende tanke åt mig var Ingrid Carlgren, 
professor vid Stockholms universitet, när 

jag telefonpratade med henne om under-
visning i allmänhet, och om positionen 
som undervisare i skolan i Sverige idag 
i synnerhet. När vi lagt på luren stan-
nade hennes uttalande kvar. För hur är 
det egentligen möjligt att tron på att det 
skulle gå i alla fall har varit så stark som 
den har, och under så lång tid?   

Några som redaN för tio år sedan tog 
sig an den frågan och därmed satte hela 
den internationella skol- och forsknings-
världen på undervisningsspåret var de 
amerikanska forskarna James W. Stigler 
och James Hiebert som i sin bok »The 
Teaching Gap« 1999 jämförde matema-
tikundervisningen i årskurs åtta (eller 
motsvarande) i USA, Tyskland och Japan 
– och konstaterade, för det första, att 
undervisning är kulturellt betingad och, 
för det andra, att den japanska var alla 
kategorier bäst eftersom de japanska 
eleverna lärde sig det deras lärare ville att 
de skulle lära sig i betydligt högre grad 
än de amerikanska och tyska. Liksom 
att detta sannolikt berodde på lärarnas 
förmåga att undervisa dem på ett sådant 
sätt att de gjorde det.

»Den här boken…«, skriver Stigler och 
Hiebert i förordet, »är… inte ytterligare 
ett försök att puckla på lärare eller ge 
dem skuld… Den är en hyllning till vikten 
av undervisning, och till den nyckelroll 
som lärare måste spela vid utvecklingen 
av den«. Vad de vill, skriver Stigler och 
Hiebert, är att ge lärare möjligheten att 
öka effektiviteten i de undervisningsme-
toder som de använder.

Och det har de gjort. Genom att rikta 
fokus på de japanska lärarnas undervis-
ning och deras metoder för att hela tiden 
utveckla den – liksom på deras elevers 
goda resultat i internationella studier 
– visade Stigler och Hiebert att samban-
det är tydligt: undervisning spelar roll. 
Undervisningens beskaffenhet spelar till 
och med den enskilt största rollen för 
hur elever lyckas i skolan (och därmed 
placerar sig i internationella resultatstu-
dier som till exempel Timss och PISA). 

Enligt en rapport gjord av det stora ame-
rikanska konsultföretaget Mc Kinsey & 
Co år 2007, där man analyserat vad de tio 
länder som placerar sig bäst i internatio-
nella undersökningar har gemensamt, 
beror världens bästa elevers resultat på 
kvaliteten i den undervisning de erbjuds, 
liksom på de lärare som undervisar dem.

Ference Marton, professor emeritus i 
Göteborg, som ägnat ett långt yrkesliv åt 
inlärnings- och undervisningsforskning, 
bekräftar Mc Kinseyrapportens slutsats:

– Studie efter studie visar att undervis-
ningen, och lärarnas möjlighet att för-
djupa sig i den, gör mycket stor skillnad 
för vad eleverna lär sig – vida större än 
klasstorlek, resurstillgång och skolors 
organisation.

Det är alltså – till den allra största 
delen – undervisningen det hänger på 
när det gäller huruvida barn lär sig det 
de ska i skolan. Hur kommer det sig då 
att det är så lätt hänt att tro att det ska 
gå bra i alla fall? Varför är det så svårt att 
sätta fingret på hur en riktigt ändamåls-
enlig undervisning egentligen ser ut och 
går till? 

LÄrare har förvisso alltid undervisat. 
Och vissa lärare har, av någon anledning, 
fått sina elever att förstå just det läraren 
föresatt sig att förmedla. Alla som på 
något sätt rört sig i skolans värld under 
tid och kunnat iaktta lärare som jobbar 
har stött på dem: de som, med elevernas 
ord, är »jättebra på att lära ut«. 

» studie efter 
studie visar att 
undervisningen, och 
lärarnas möjlighet att 
fördjupa sig i den, gör 
mycket stor skillnad.«

» världens bästa 
elevers  
resultat beror på 
kvaliteten i den under
visning de erbjuds, 
liksom på de lärare 
som undervisar dem.«

! ◆ PISA (Programme for International Student 
Assessment) är en oECd-undersökning som 
genomförs vart tredje år. Syftet med PISA är 
att undersöka i vilken grad respektive lands 
utbildningssystem bidrar till att femtonåriga 
elever är rustade att möta framtiden. I PISA 
2006 deltog 57 länder.

matematik
1. finland
2. Sydkorea
3. Nederländerna

15. Sverige
rESULtAt PISA 2006
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Vad är det då för slags kunskap som 
dessa extremt kompetenta lärare besit-
ter? För att inte säga läraryrkets själva 
kärna?

För det är nämligen det som det måste 
vara om barnen ska lära sig det vi vill 
att de ska, menar både Ingrid Carlgren 
och Ference Marton. I boken »Lärare av 
i morgon« från år 2000 hävdar de att 
läraryrket för närvarande håller på att 
– och ska! – förändras från en hur- till en 
vad-kultur. Mindre fokus kommer i fram-
tiden att ligga på hur en lärare ska utöva 
sitt yrke och mer på vad hon eller han ska 
åstadkomma, det vill säga vad barnen ska 
lära sig. Eller på undervisningsinnehållet.

Jag tänker när jag läser det att det var  
därför jag aldrig hade reflekterat över 
det som Ingrid Carlgren sa när vi talades 
vid, att det är därför jag också trott att 
det skulle gå i alla fall: för att jag också är 
ett barn av hur-kulturen. För att jag vid 
det här laget gjort hundratals intervjuer 
med skolfolk genom åren om teorier 
och metoder och svårigheterna med att 
tolka mål och värdera resultat. Men bara 
undantagsvis om pudelns, eller lärarpro-
fessionens egentliga glödande kärna, det 
vill säga exakt vad det är lärarna lär ut, 
och eleverna in – eller inte.

Ference Marton verifierar att jag inte är 
ensam om min blinda fläck:

– Skoldebatten i Sverige handlar å den 
ena sidan om sociala frågor och å den 
andra om lärarnas egna ämneskunska-
per. Men undervisningen och innehållet 
i den förblir osynligt för de flesta. Det 
pedagogiska kunnandet om hur man 

NEDSLAG

» mindre fokus kommer 
att ligga på hur en 
lärare ska utöva sitt 
yrke och mer på vad 
hon eller han ska 
åstadkomma.«

Flickklass i en skolsal på 1940-talet. Idag ägnas knappt hälften av lektionstiden åt helklass-
undervisning. Lärarrollen har förskjutits från undervisare till mentor eller handledare.
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behandlar ett innehåll så att eleverna lär 
sig det de ska diskuteras inte. Trots att 
det är det som verkligen spelar roll för 
hur de lyckas.   

hurkuLtureNs uppkomst och fortsatta 
utveckling på undervisningsinnehållets 
bekostnad är åtminstone delvis möjlig att 
förstå utifrån införandet av folkskolan 
1842. För utbildningen av folkskollärare 
infördes folkskoleseminarier. Att alla 
barn skulle gå i skolan uppfattades vid 
den här tiden som både rätt, riktigt och 
nödvändigt av de allra flesta, men hos 

eliten fanns en utbredd rädsla för att 
»halvbildade« folkskollärare skulle sprida 
irrläror och orsaka oro i (arbetar)leden. 
Lösningen ansågs vara att folkskollärarna 
inte kunde någonting utöver det de 
skulle lära ut. Undervisningens innehåll 
togs för givet. Fokus kom att riktas på hur 
lärarna skulle göra jobbet.

Ändå kan den som vill se tiden före och 
efter förra sekelskiftet som ett slags lärar-
nas och läraryrkets guldålder. Många, om 
än inte alla, folkskollärare drev sin egen 
professionella utveckling framåt genom 
att anordna och delta i konferenser, sam-
arbeta med de forskare som fanns, ge ut 
tidskrifter och delta aktivt i det offentliga 
samtalet om skolfrågor. 

– Folkskollärarna representerade 
pondus, status och stolthet, och kunde 
i kraft av sitt uppdrag se sig själva som 

representanter för kunskap och moral, 
säger Sara Irisdotter Aldenmyr, forskare 
vid Stockholms universitet, som analyse-
rat lärares syn på sig själva i spännings-
fältet mellan skoltraditioner, demokra-
tiuppdrag och dagens marknadsvillkor i 
sin doktorsavhandling från år 2006.

Ett exempel på folkskollärarnas engage-
mang och utvecklingsvilja är de Nordiska 
skolmötena, som var ett slags stora och 
med några års mellanrum återkom-
mande yrkeskonferenser och hölls från 
år 1870 och ända in på 1970-talet. De 
Nordiska skolmötena hade sin storhetstid 
mellan 1870 och 1950, då de samlade 
tusentals, flera gånger uppemot 7 000, 
deltagare. 

  

 o
mkring 1950 inleddes 
så den lärarhistoriska 
era då denna sedan 
länge inarbetade 
stolthet och status 
började naggas i 
kanten. Enhetsskole-

reformen som påbörjades 1950 och avslu-
tades genom att grundskolan infördes 
1962 medförde att ämbetsverket Skolöver-
styrelsen expanderade kraftigt. Staten tog 
över ansvaret för lärarnas fortbildning 
från fackförbunden, och forskningen 
skildes från lärarna och deras verksamhet 
i skolan och knöts till skolpolitiska och 
centraladministrativa frågor och perspek-
tiv. Ingrid Carlgren beskriver det som 
hände som att lärarkåren vid den här 
tiden påbörjade en 40 år lång deprofes-
sionalisering. 

Även Sofia Persson anser att lärarkåren 
förlorade en del av sitt självbestämmande 
vid denna tid. Sofia Persson är sociolog 
och universitetslektor vid Göteborgs 
universitet och disputerade i mars i år 
med en doktorsavhandling om hur lärar-

yrket förändrats under de 200 senaste 
åren. Hon menar att yrket alltid styrts 
av övriga tids- och samhällsförändringar. 
Att staten tog över så pass kraftfullt 
just på 1950-talet förklarar hon med det 
pågående folkhemsbygget på samtliga 
samhällsarenor.

– Socialdemokratin och fackförbun-
den var starka. Dessutom ville lärarna 
ha staten i ryggen. Det gav både status, 
trygghet och garanterade lönetrappor. 

Sofia Persson vill inte kalla den föränd-
ring som tog fart vid den här tiden för 
deprofessionalisering eller ens passivise-
ring. 

– Det som eftersträvades var väl snarare 
standardisering.

– Att börja prata om en passiv, deprofes-
sionaliserad och förändringsobenägen 
lärarkår, vilket var vad som skedde under 
1970- och 1980-talen, var ju ett sätt att 
bana vägen för 1990-talets avregleringar.

Sara Irisdotter Aldenmyr å sin sida 
beskriver det som hände på 1990-talet 
som att en traditionell kunskapssyn och 
nya marknadsideal fann varandra och 
smälte ihop till ett nygammalt mönster 
där resultatinriktning, mätbar kunskap 
och hierarkiska sorteringsmodeller var 
det som gällde.

Även Ingrid Carlgren ser en cirkel som 
sluts på 1990-talet: 

– Vi är tillbaka vid tiden före 1950-talet 
så till vida att lärare idag måste vara, och 
är, involverade i sin egen kunskapsutveck-
ling. 

oavsett utifråN viLket perspektiv man 
ser på de stora förändringarna som inträf-
fade i skolans värld under 1990-talet utgör 
de inget mindre än ett paradigmskifte. 
Decentraliseringen, övergången till mål- 
och resultatstyrning samt det förändrade 
betygssystemet ändrade lärarnas uppdrag 
mer eller mindre över en natt. »Från att 

» förändringarna som 
inträffade i skolans 
värld under 1990talet 
utgör de inget mindre  
än ett paradigmskifte.«

Studier visar att elever som undervisas av lärare 
som tillämpar Learning Study ökar sitt lärande.

! ◆ Läsförståelse
1. Sydkorea
2. finland
3. kanada

8. Sverige

rESULtAt PISA 2006
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ha varit problemen som skulle lösas blev 
lärarna plötsligt lösningen«, skriver Ingrid 
Carlgren och Ference Marton apropå 
saken i »Lärare av i morgon«. Förvisso. 
Fast ofta utan att ha fått vare sig tid eller 
redskap för att sätta sig in i och förstå sitt 
delvis nya uppdrag.  

Ett sätt för lärare att möta den nya mål- 
och resultatstyrningssituationen, liksom 
att hantera de på olika sätt mer hetero-
gena och därmed svårundervisade klasser 
som ökat i antal alltsedan 1970-talet, var 
att använda sig av nya arbetsformer. Både 
grupparbete och så kallat eget arbete har 
dessutom, med något decenniums mel-

lanrum, »legat i tiden«. Undersökningar 
visar att huvuddelen av lektionstiden 
på 1960-talet användes för helklassun-
dervisning, till skillnad från dagens 
knappa hälft av tiden. Det egna arbetet 
ägnas idag ungefär lika mycket tid som 
helklassundervisningen. Lärarrollen har 
förskjutits från undervisare mot mentor 
eller handledare.   

I boken »Eget arbete – en kameleont 
i klassrummet« beskiver dess författare 
Eva Österlind hur eget arbete växte fram 
som ett svar på ett förändrat samhällskli-
mat och en dito människosyn. Både Sara 
 Irisdotter Aldenmyr och Sofia Persson 
beskriver tiden från och med 1990 som 

360förkLarar

◆ Lesson Study är en i framför allt 
Japan sedan länge utbredd och 
etablerad undervisningsutvecklings- 
och lärarfortbildningsmetod, 
vilken anses vara den främsta 
bakomliggande orsaken till 
de japanska elevernas goda 
skolresultat.

◆ Learning Study är en 
vidareutveckling av Lesson Study 
och har utarbetats av professor 
ference marton vid Göteborgs 
universitet och hong kong 
University.

det som skiljer Learning Study 
från Lesson Study är framför allt att 
Learning Study, förutom att vara en 
kompetensutvecklingsmodell för 
lärare, även involverar forskare och 
en vetenskaplig teori som kan, men 
inte måste, vara variationsteorin. 

de båda begreppen Lesson 
Study och Learning Study används 
dock av många synonymt i dagligt 
tal. Begreppen används ibland även 
för att beskriva en specifik attityd till 
undervisning och lärande.

◆ Inom såväl Lesson Study som 
Learning Study är utgångspunkten 
att allt lärande handlar om att lära 
sig något specifikt, och att lärarnas 
fokus när de undervisar ska ligga på 
detta något: hur det är beskaffat och 
vilka aspekter av det som eleverna 
måste förstå för att ha möjlighet att 
lära sig det de ska. modellen går 
att tillämpa på alla skolformer, från 
förskolan och uppåt. 

◆ En fullständig Learning Study 
genomförs på så sätt att de 
deltagande lärarna och forskarna/
handledarna först av allt identifierar 
ett lärandeobjekt, det vill säga vad 
det är en elev(grupp) ska lära sig 
inom det aktuella projektets ram (ett 
sådant lärandeobjekt kan vara vilken 
kunskap som helst, till exempel att 
kunna klockan eller förstå begreppet 
inflation).

Eleverna testas därefter, för att 
lärarna ska veta vad de redan kan 
respektive inte kan rörande det 
valda lärandeobjektet.

Sedan utformar lärarna, eventuellt 

i samarbete med forskarna, en eller 
flera testlektion(er), baserad(e) 
på vad de tillsammans anser är 
lärandeobjektets så kallade kritiska 
aspekter, det vill säga vad som är 
mest kännetecknande och absolut 
viktigast att eleverna förstår om 
lärandeobjektet.

En av de deltagande lärarna 
genomför sedan lektionen eller 
lektionsserien, medan de andra, 
eventuellt tillsammans med de 
deltagande forskarna, iakttar 
hur hon eller han bär sig åt samt 
dokumenterar det hela.

Lärarna och forskarna utvärderar 
efter detta lektionen i syfte att förstå 
i vilken grad eleverna tillägnat sig 
– och fått reell möjlighet att tillägna 
sig – det valda lärandeobjektet (till 
exempel klockan eller inflation).

Utvärderingen dokumenteras 
och en ny, reviderad lektion 
utformas, vilken ska ge eleverna 
ännu större möjligheter att lära sig 
det de ska (tillägna sig det valda 
lärandeobjektet).

◆ Learning Study-modellen finns 
och tillämpas idag i framför allt 
Sverige och hongkong, men även i 
England, finland och Ungern.

◆ forskning omkring Learning 
Study bedrivs i Sverige framför 
allt vid Göteborgs universitet och 
högskolan kristianstad. Lokala 
projekt pågår dessutom över hela 
landet i olika former och under 
varierande namn. 

den första doktorsavhandlingen 
om Learning Study, »Att bli bättre 
lärare. hur undervisningsinnehållets 
behandling blir till samtalsämne 
lärare emellan« av Laila Gustavsson, 
kom i april 2008. forskningsprojeket 
inom förskolan pågår men har ännu 
inte resulterat i några färdiga studier.

den intresserade kan vända sig 
till Nätverket för Learning Studies 
vid högskolan kristianstad för mer 
information. 

◆ det finns inga vedertagna svenska 
översättningar av begreppen Lesson 
Study och Learning Study.

LearNiNg studY 
– så fuNkar det

» undersökningar visar 
att huvuddelen av 
lektionstiden på 1960
talet användes för 
helklassundervisning, 
till skillnad från dagens 
knappa hälft av tiden.«
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starkt präglad av marknadens intrång i 
skolan. 

– Jag ser både en marknadscynism och 
en mera medveten, reflekterande lära-
ridentitet med stora möjligheter, säger 
Sara Irisdotter Aldenmyr.

Och möjligen som ett svar på detta 
samtidiga, nya intresse å den ena sidan 
för mätbar kunskap och resultat och å 
den andra mot det egna arbetets närmast 
lavinartade expansion dök den upp: dis-
kussionen om undervisningens möjliga, 
kanske till och med nödvändiga, åter-
komst.

vid samma tid som skolan organisera-
des om som bäst i Sverige och James W. 
Stigler och James Hiebert publicerade 
»The Teaching Gap« och boken påbörjade 
sitt segertåg som samtalsämne bland 
världens skolforskare, -politiker och 
debattörer, befann sig Ference Marton 
vid universitetet i Hongkong i egenskap 
av gästprofessor. Ference Marton hade, 
innan han kom till Hongkong, ägnat ett 
långt yrkesliv åt att på olika sätt studera 
barns inlärning. Väl på plats klev han 
rakt in i ett av Hongkongs regering ini-
tierat reformarbete och började studera 
varför lärare, trots att de använde sig 
av samma arbetsformer, nådde så olika 
resultat som de gjorde. Vilket visade sig 
bero på hur de hanterade ämnesinnehål-
let i det de skulle lära ut och barnen in. 
Det visade sig till och med att mycket 
små skillnader i undervisningen ledde 
till stora skillnader avseende elevernas 
lärande och därpå följande resultat i 
tester. 

Skolan i framför allt Japan och Kina 
är sedan åtminstone 50 år uppbyggd 
omkring vad som kallas Lesson Study, 
vilket är både en undervisningsutveck-
lings- och lärarfortbildningsmetod. 
Lesson Study går mycket kortfattat ut 
på att lärare tillsammans analyserar det 
ämnesinnehåll de ska undervisa om, 
liksom formulerar vad som är svårt i det. 
De iakttar därefter varandra i undervis-
ningssituationer för att se huruvida elev-
erna verkligen får veta det de behöver för 

att kunna förstå det de ska – eller inte.   
Ference Martons möte med skolan i 

Hongkong och med lärarnas sätt att för-
hålla sig till sitt ämnesinnehåll och sin 
undervisning ledde till att han fick upp 
ögonen för och förstod vad Lesson Study-
metoden hade för potential, och att det 
sannolikt var det utbredda tillämpandet 
av den som låg bakom de asiatiska elever-
nas internationella framgångar. 

– Kinesiska lärare idag använder den 
största delen av sin arbetstid åt att dis-
kutera och mejsla fram undervisningens 
utformning så att eleverna ska kunna 
lära sig det de ska på absolut bästa sätt. 
Jag skulle bli mycket förvånad om inte 
Kina inom en snar framtid hamnar 
främst i de internationella resultatunder-
sökningar som finns.

Ference Marton tog, efter förrättat värv 
i Hongkong, Lesson Study-idéerna med 
sig hem till Göteborg och utvecklade en 
egen variant, Learning Study, som är ett 
försök att förädla, och beforska, Lesson 
Study.

– Att ta undervisningsinnehållet på 
djupaste allvar och intressera sig för och 
engagera sig i hur man lär ut någonting 
är som jag ser det läraryrkets kärna. Och 
helt nödvändigt för att eleverna ska få 
möjlighet att lära sig det vi vill att de ska.

Och detta, alltså, oavsett vilken metod 
eller modell man använder sig av för att 
göra det. Att just Learning Study fungerar 
finns det dock vetenskapliga belägg för.

Laila Gustavsson, universitetslektor 
vid Högskolan Kristianstad, disputerade i 

april i år med den första svenska doktors-
avhandlingen om Learning Study. Laila 
Gustavsson har i sin avhandling följt 
tre svensklärare som tillämpat Learning 
Study i sina klasser, med mycket goda 
resultat. Både Laila Gustavssons avhand-
ling och andra studier visar att elever 
som undervisas av lärare som tillämpar 
Learning Study ökar sitt lärande. Dess-
utom förbättras barnens resultat över tid. 
Och de som förbättrar sig mest av alla är 
de »svagaste« eleverna. Förklaringen till 
det är antagligen att när läraren fokuse-
rar på det som är svårast att förstå inom 
ett ämnesområde – så är det de med de 
sämsta förkunskaperna som erfar den 
största skillnaden rörande möjligheterna 
att lära sig. Att resultaten dessutom för-
bättras över tid beror antagligen på att 
eleverna genom Learning Study tillägnar 
sig en strategi som de sedan fortsätter att 
använda sig av – över huvud taget.

LaiLa gustavssoN tror starkt på Lear-
ning Study som en möjlig kompetens- 
och undervisningsutvecklingsmodell på 
svenska skolor:

– Att lära sig urskilja ett ämnesinnehåll 
och tillsammans med andra analysera 
fram hur man bäst ska lära ut det till 
eleverna är en avancerad sak. Men när 
lärarna väl kom in i tänket blev de mer 
eller mindre självgående.   

– Mitt mål är att Learning Study ska 
ingå i lärarutbildningen framöver. Då 
skulle både studenter, lärare på fältet och 
lärare på högskolan kunna öka sin kom-
petens, samtidigt.

Och de sammanlagt 13 lärare jag träf-
fade och intervjuade på skolorna Öjersjö 
Brunn och Öjersjö Storegård i Partille, 
där Learning Study erbjudits som kom-
petensutveckling för lärarna sedan 2001, 
håller alla med om modellens rika möj-
ligheter.

– Det funkar! Det är stort men konkret 
och den bästa kompetensutvecklingen 
jag har deltagit i under mina 40 år som 
lärare, säger Inga-Lill Carlsson. 

Mer av vad lärarna i Öjersjö gjort för 
erfarenheter och hur de arbetar med 

! ◆ Naturvetenskap
1. finland
2. kanada
3. Japan

16. Sverige
rESULtAt PISA 2006

» att ta undervisnings
innehållet på djupaste 
allvar och intressera 
sig för och engagera 
sig i hur man lär 
ut någonting är 
läraryrkets kärna.« ! vill du veta mer om Learning 

study? 
Skolporten arrangerar ett seminarium 
med Laila Gustavsson på  temat 
»Learning Study – en praktisk 
kompetensmodell för lärare«, 18/11  
kl 14–16.30, Åsö gymnasium, 
Stockholm. Läs mer på  
www.skolportenkompetens.com.
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Learning Study finns att läsa i reportaget 
därifrån som börjar på nästa sida.

Och så till sist:  En sak som till en 
början förvånade Laila Gustavsson när 
hon arbetade med sin avhandling var 
uppgiften om att lärare för hundra år 
sedan och fram till 1950-talet, i relativt 
stor omfattning och ofta genom sina 
egna föreningar träffades och diskute-
rade sina ämnen, samt hur man bäst 
undervisade om dem.

– De studerade hur omvittnat skickliga 
kollegor bar sig åt och försökte förstå 
exakt vad deras skicklighet berodde på. 
De ägnade sig helt enkelt åt kompetens-
utveckling genom ett slags Lesson Studies 
redan då. 

– Ja, visst är det på sin plats att tala om 
en undervisningens återkomst idag, efter 
ett antal decennier av avpedagogisering i 
skolan, säger Ference Marton. Fast en ny 
sorts undervisning.

Av alla de lärare som jag intervjuat 
men också talat mera informellt med 
under den här artikelresans gång har jag 
– faktiskt – inte stött på en enda som inte 
hållit med.  ◆

I Learning Study identifieras ett lärandeobjekt sedan utformas testlektioner som baseras på 
vad som är det viktigaste att eleverna förstår om lärandeobjektet. Här har Jens Gerhardsson 
på Öjersjö Storegård i Partille en mattelektion. Läs mer om hur han arbetar med Learning 
Study på s nästa sida.

Böcker: Ingrid Carlgren och ference marton, »Lärare av i morgon«. 2000. | Laila Gustavsson, »Att bli bättre lärare. hur 
undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan«, 2008. | James W. Stigler och James hiebert, »the teaching Gap«. 
1999. | Eva Österlind, »Eget arbete – en kameleont i klassrummet«. 2005. undersökningar: »how the World´s Best-Performing School 
Systems Come out on top«, mc kinsey & Co. 2007. 
artiklar etc: Ingrid Carlgren och ference marton, »Läraren har nyckeln till framtiden«. Pedagogiska magasinet 2/00. | kjell Granström, 
»Ensamt arbete i stora klasser«. forskning och framtid 7/03. | mona holmqvist, »Lärandets pedagogik«. vetenskapsrådets rapportserie 
15:2006. | ference marton och Lo mun Ling, »Learning from ’the Learning Study’«. tidskrift för lärarutbildning och forskning 14 (1).
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 J
ag viLL få dem att SE att det 
inte är någon skillnad här, 
säger Tuula Maunula och pekar 
med pennan på ett speciellt 
ställe i det sifferfyllda kolle-
gieblocket som ligger mitt på 
bordet.

– Om man tar upp ett resonemang om 
talsystemet så ser man ju att det funkar, 
säger Jens Gerhardsson. Jag hade en elev 
som ville jämföra 1003 och 103 – det ser 
ju tio gånger större ut, fast det är 1 000 
gånger…

– Den är snygg, säger Tuula Maunula. 
Den är riktigt snygg!

Det är veckomöte för några av matema-
tiklärarna på F-9-skolan Öjersjö Storegård 
i Partille utanför Göteborg. Inne i det lilla 
sammanträdesrummet där vi sitter disku-
teras potenser.  

– Det är till och med borttaget ur 
kursplanen idag, men vi undervisar om 
det i alla fall eftersom vi tycker att det 
ger eleverna så stora fördelar på andra 
områden om de kan det här, säger Jens 
Gerhardsson.

– Matematik är traditionellt sett så 
snuttifierat, men vi penetrerar området 
rakt igenom. Det är därför vi inte använ-
der oss av läromedel annat än stötvis.

– Läromedel bygger på repetition och 
innötning och inte nödvändigtvis på 
förståelse, säger Tuula Maunula.

– Grejen är att eleverna lär sig så 
inihe… mycket mer när man presenterar 
det de ska lära sig på ett sådant sätt att 
de kan förstå, säger Tobias Sundin.

– Och man blir väldigt mycket säkrare 
som lärare genom att jobba intensivt inne-
hållsmässigt och inte styras av något annat 
än kursplanen, säger Jens Gerhardsson.

– Inte minst i kontakten med föräldrar, 
säger Tobias Sundin. Det inträffar aldrig 

nuförtiden att jag inte kan svara tydligt 
på varför vi gör det vi gör på lektionerna.

– Det är dessutom väldigt mycket roli-
gare att jobba i läraryrket när det får vara 
den kreativa process som det faktiskt är, 
säger Tuula Maunula.

Både tuuLa mauNuLa, Tobias Sundin och 
Jens Gerhardsson är starkt inspirerade av 
Lerning Study-modellen i sin undervis-
ning. Tuula Maunula är dessutom Lear-
ning Study-handledare och var den som 
tog med sig arbetssättet från Göteborgs 
universitet till Öjersjö för sju år sedan. 
Idag leder hon eller någon annan av de 
handledarutbildade lärarna på Öjersjö 
Storegård/Öjersjö Brunn minst en Lear-
ning Study-cykel per år för sina kollegor, 

vilket fått till följd att undervisningsmo-
dellen, liksom det synsätt som genom-
syrar den, kommit att sätta sin prägel 
på stora delar av såväl lärarkåren som 
undervisningen. Ungefär en tredjedel av 
skolornas totalt sett cirka 75 lärare har 
deltagit i minst en cykel. Sju lärare har 
dessutom varit i Hongkong på studieresa 
och i december är det dags för ytterligare 
sex att åka.

– Ok, säger Tuula Maunula när tiden 
för mattemötet börjar rinna ut och elev-
erna väntar. Vad kör vi idag?

– Jag tar potenslagarna, säger Tobias 
Sundin. Som 103 gånger 10–3. 

– Så kan inte jag brassa på, säger Tuula 
Maunula. Mitt mål är att nå fram till 3 
plus 5 gånger 2, och så kommer räknela-
garna där: som »varför funkar detta men 
inte detta«. Det de måste förstå är att det 
spelar roll för resultatet vilket de gör 
först.

– Det enda som är svårt med att jobba 
så här, säger Tobias Sundin och vänder 
sig till mig, är att hitta tid för att göra det 
vi gör nu, nämligen prata ämnesinnehåll. 
Det är svårt att upprätthålla Learning 
Study-tänket ensam i längden.

det haN sÄger bekräftas av såväl lärare 
som forskare som fördjupat sig i Learning 
Study, eller ämnesinnehållets betydelse 
för undervisningen över huvud taget. 
Skolan i Sverige idag är i regel organise-
rad på ett sådant sätt att lärare träffar 
de kollegor som ingår i samma arbets-
lag regelbundet, men saknar tillfällen 
att möta och fördjupa sig i något slags 
ämnesgrupper.

Marianne Burénius, rektor på Öjersjö 
Storegård och Öjersjö Brunn, håller med:

– Så fort vi började med Learning 
Study här på skolan förstod jag att det 
är en form av kompetensutveckling som 
lärarna verkligen tycker fungerar och 
som ger dem väldigt mycket. 

– Den enda nackdelen är att det tar 
mycket tid.

Maria Bergqvist och Henrik Hansson 
som är 1–7-lärare på Öjersjö Storegård 
bekräftar att de skulle kunna lägga ner 
nästan hur många timmar som helst på 
att fördjupa sig vidare i Learning Study. 

– När vi åkte till Hongkong på studie-
resa för ett par år sedan satt vi på hotellet 
och pratade ämnesinnehåll hela nät-

INNEHåLLET I CENTRUM

på öjersjö storegård/öjersjö Brunn i partille arbetar många 
lärare enligt Learning studymodellen. ett ökat fokus på 
ämnesinnehållet och på hur barnen bäst ska kunna tillägna 
sig det har gett lärarna undervisningsredskap och ökad 
yrkestillfredsställelse – och barnen bättre resultat.     

tExt: ANNA LYtSY  foto: mELkEr dAhLStrANd

» innan jag började 
med Learning study 
prioriterade jag formen 
högst. Nu sätter jag 
ämnesinnehållet 
främst.«
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terna. Då sattes min lärarroll. Det var då 
jag förstod att den yttre formen för det 
jag gjorde inte hade den betydelse jag 
tidigare hade tillskrivit den, säger Maria 
Bergqvist.

– Jag hade varit lärare i fyra år innan 
vi åkte och trivts jättebra, främst för att 
barnen tyckte om mig. Nu vet jag att jag 
kan gå in i klassrummet och göra ett bra 
jobb genom att hålla en lektion där majo-
riteten av ungarna fattar grejen med det 
de ska lära sig.

Henrik Hansson var elitfotbollsspelare 
innan han blev lärare och valde yrket för 
att han ville arbeta socialt och vara en 
förebild för unga människor. 

– Innan jag började med Learning 
Study prioriterade jag formen och det 
sociala högst. Nu sätter jag ämnesin-
nehållet främst, och frågar mig sedan 
vilken form som passar för att lära ut det.

– Grejen är att de här sakerna går hand 
i hand! Det ligger en sådan trygghet i att 
jag kan innehållet och vet hur jag ska få 
ungarna att förstå det, och den spiller 
över på dem.

– Ja, det sociala påverkas väldigt mycket 
av känslan i klassen av att lyckas tillsam-
mans, säger Maria Bergqvist.

– Du hör hur nördiga vi har blivit! säger 
Henrik Hansson.

Ja, det gör jag. Och grejen är att samt-
liga 13 lärare på Öjersjö Storegård/Öjersjö 
Brunn som jag talar med säger ungefär 
samma sak: att få tillgång till Learning 
Study-modellen och anamma det syn-

sätt den är uppbyggd omkring med ett 
mycket stort fokus på ämnesinnehållet 
och vad som kan vara svårt för barnen 
att förstå angående det har inneburit ett 
yrkesmässigt lyft. Och ett rejält sådant, 
dessutom.

iNgaLiLL CarLssoN, lärare sedan 40 år, 
beskriver saken så här:

– Jag har varit på så många fortbild-
ningar genom åren som antingen svävat 
högt över vardagen i skolan eller varit så 
konkreta att de bara berört en liten, liten 
del av jobbet. Men Learning Study täcker 
in så många nivåer på en gång. Det är det 
som skiljer det från en modefluga.

– Vad som kan vara tufft i början är 
att lämna ut sig så mycket som man gör 
inför sina kollegor, säger Maria Bergqvist. 
Det kan ju vara jobbigt att tillstå att man 
inte har koll på vad som är svårt för ung-
arna med till exempel… addition.

– Men man får släppa på prestigen och 
komma ihåg varför vi gör det vi gör, säger 
Henrik Hansson. Vi är i skolan för bar-
nens skull!

Inne i Tuula Maunulas klassrum har 
åttondeklassarna satt sig tillrätta. De 
har papper och penna med sig, men inga 
läroböcker. 

– Idag har jag två grejor med mig som 
ni ska göra två helt olika saker med, säger 
Tuula Maunula och skriver upp talen 102 
plus 105 gånger 102, samt 3,2 gånger 10 
gånger 103 på tavlan. 

– Vad gäller det första talet så vill jag få 
in så många olika svar som möjligt från 
er, och vad gäller det andra vill jag främst 
veta vilka fällor man kan hamna i när 
man ska räkna ut det.

Barnen arbetar på vid sina bord. Och 
börjar så småningom leverera möjliga 
svar på talen Tuula Maunula skrivit upp. 

– Ok, säger Tuula Maunula när sex 
olika, tänkbara lösningar står uppskrivna 
framför klassen att diskutera. Nu kör vi 
Robinson! Linus, var snäll och ta bort ett 
svar som du anser är fel och motivera 
varför det är det!

Ett efter ett försvinner de oriktiga 
svaren från tavlan, alltunder mer eller 
mindre kreativa förklaringar på varför 
de inte fungerar. Det som premieras av 
fröken är tänkande och mod att förklara 
hur man tänkte – inte rätta svar.

fotograf meLker oCh Jag sitter tysta 
och tittar på. Ingen av oss har sett något 
liknande tidigare: en matematiklektion 
där lärarens fokus ligger på matematiskt 
tänkande istället för på rätt svar, liksom 
15 högstadieelever som – samtliga – är 
inbegripna i en engagerad gruppdis-
kussion om matematik. Känslan av att 
barnen har lärt sig något under lektions-
timmen är stark. 

– Jo, vi ligger en bra bit över betygssnit-
tet i landet och jo, vi har optimerat våra 
resultat sedan vi började med Learning 
Study här på skolan, svarade Jens Ger-
hardsson redan på morgonmötet när jag 
frågade honom om saken då.

Jag ställer samma fråga om hur 
elevernas resultat påverkats till Öjer-
sjö Storegård/Öjersjö Brunns rektor 
 Marianne Burénius: 

– Jag vågar säga så mycket som att 
åtminstone en del av vår resultatmässiga 
förbättring beror på att så många lärare 
arbetat med Learning Study och har 
spritt det synsättet här på skolan, ja.  ◆

» det här är kompetens
utveckling som 
fungerar.«

Learning Study har gjort läraryrket mer kreativt, 
tycker Tuula Maunula, matematiklärare och 
 Learning Study-handledare.
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Eleverna i  högstadieskolan 
K S Lo College utanför Hong-
kong är vana vid att utomstå-
ende iakttar lektionen.

 det det råder eN foku-
serad men lättsam 
stämning när eleverna 
i klassrum 604 har lek-
tion i kinesiska. Lärare 
Tong antecknar medan 
två lag sitter vid tavlan 

och debatterar. Övriga elever sitter tysta 
och lyssnar. När tidtagaruret piper till tar 
den efterföljande diskussionen vid. Tong 
ställer frågor och eleverna deltar ivrigt i 
debatten. Det skrattas ofta. Ingen tycks 
reagera på att en utländsk journalist 
sitter i klassrummet och iakttar lektio-
nen.

På högstadieskolan K S Lo College i för-
orten Tin Shui Wai utanför Hongkong är 
man van vid besök i klassrummet. Skolan 
ingår sedan 2003 i ett av flera projekt att 
sprida en version av Lesson Study-meto-
den i den numera kinesiska staden.

Professor Lo Mun Ling, en kort, glasö-
gonprydd kvinna, är en av initiativta-
garna till projektet. På sitt kontor med 
utsikt över de gröna kullarna kring lärar-
högskolan Hong Kong Institute of Edu-
cation, beskriver hon metodens snabba 
spridning i staden. 

– Allt började 1999 då det kom nya 
studier som visade att asiatiska elever 
var bättre på matematik än elever i väst. 
Samma år genomfördes stora reformer 
av utbildningssystemet här i Hongkong, 
förklarar professor Lo Mun Ling.

Nyfikenhet på asiatiska elevers kun-
skap och behovet av nya undervisnings-
modeller ledde till att professor Lo Mun 
Ling fick upp ögonen för vad som i Japan 
kallas Lesson Study och som där praktise-
rats i närmare 100 år.

– Skillnaden var att vi inte har 100 år 
på oss att arbeta fram en modell som 
fungerar här i Hongkong. Därför valde vi 
att kombinera Lesson Study med Ference 
Martons variationsteori för att arbeta 
inom ett teoretiskt ramverk. Vi valde att 
kalla vår version Learning Study.

iNLedNiNgsvis utBiLdades lärare på två 
lågstadieskolor i metoden. Men snart 
uppmärksammades projektet av stadens 
myndigheter som tillförde ekonomiska 
medel. I dagsläget har lärare från över 
200 skolor fått utbildning i Learning 
Study och sedan år 2000 har antalet pro-
jekt vuxit från ett till sex. Tiotusentals 
lärare och rektorer har kommit i kontakt 
med Learning Study genom universitetets 
seminarier och kurser. Idag är metoden 

I hongkong har intresset för Learning Study 
snabbt vuxit sig populärt bland stadens lärare. 
det är till och med en del av lärarutbildningen.

– DET KäNNS I KLASSRUMMEN

METoDEN 
fUNGERAR

tExt oCh foto: oSCAr BErGEr
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Professor Lo Mun Ling vid 
Hong Kong Institute of 

 Education är en av initiativ-
tagarna till spridningen av 

Learning Study i Hongkongs 
skolor. På åtta år har över 200 
skolor fått träning i metoden.
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! ◆ Learning Studies introducerades i hongkong år 2000.

◆ Idag har tusentals lärare vid över 200 skolor i hongkong 
fått utbildning i Learning Studies.

◆ Grundskolesystemet i hongkong liknar det brittiska med 
sex år »primary school« följt av tre år »secondary school«.

◆ Systemet är mycket resultatcentrerat. Betyg delas ut 
redan i förskolan.

◆ Eleverna har från låg ålder långa skoldagar med mycket 
läxor. många har även privatlektioner efter skoltid.

◆ ta del av Learning Study-lektioner utvecklade av lärare i 
hongkong på www.learningstudies.hk.

Lärarinnan Tong lyssnar då eleverna debat-
terar under lektionen i kinesiska. Skolsys-
temet i Hongkong har reformerats sedan 
1999. Nu satsar man mer på förståelse än 
på att memorera fakta. Learning Study ses 
av lärarna som ett bra sätt att kombinera 
de två.
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även en obligatorisk del av lärarutbild-
ningen vid Hong Kong Institute of Edu-
cation.

ÄNdå Är framtideN för Learning Study i 
Hongkong oviss.

– Intresset för metoden har spridit sig 
enormt fort. Problemet är att den tar tid 
och därför kostar mycket pengar. Univer-
siteten kan inte själva leda utvecklingen 
och skolorna har inte alltid resurser nog. 
Vår förhoppning är nu att kunna skapa 
en plattform där skolorna kan mötas och 
lära sig om Learning Study av varandra, 
konstaterar professor Lo Mun Ling.

Teddy Tang, K S Lo Colleges ständigt 
leende rektor, är en av dem som valt att 
efter samarbetet med universitetet fort-
sätta med Learning Study på egen hand. 
Inledningsvis var delar av hans lärarkår 
skeptisk till metoden. Många uppfattade 
det som slöseri med tid; att fem-sex lärare 
skulle träffas ett tiotal gånger för att pla-
nera en lektion tycktes galet i ett system 
där lärarna redan undervisar 28 lektioner 
i veckan. Men lärarna i kinesiska och 
matematik som först deltog i projektet 
var entusiastiska. Därefter spreds meto-
den snabbt till andra lärare i skolan.

Teddy Tang medger att det trots pre- 
och posttestning är svårt att veta exakt 
hur mycket mer eleverna lär sig än 
genom traditionellt planerade lektioner.

– Men att metoden fungerar »känns« i 
klassrummen. Framför allt har Learning 
Study gett lärarna nya perspektiv på 
undervisningen. Förr ansågs misslyckan-
den som ett bevis på att eleverna hade 
problem. Genom Learning Study har 
lärarna tvingats lyssna på eleverna och på 
så vis förbättrat sin undervisning, konsta-
terar Teddy Lang över en kopp te på sitt 
lilla kontor.

Eleverna Hui Kim Fai, Fung Ki Kin 
och Kong Suet Yi är några av dem som 
deltagit i skolans Learning Studies-base-

rade lektioner. Deras förståelse för själva 
processen är förvisso rätt vag. De nämner 
mest att lektionerna filmats och att man 
fått besök i klassrummen. Samtidigt 
poängterar de att lärarna i skolan är bra 
och att de på senare år märkt en över-
gång från traditionell inmatning av fakta 
till mer fokus på förståelse.

samma argumeNt aNförs av matematik-
läraren Leung, en av två lärare på skolan 
som förutom praktisk erfarenhet av Lear-
ning Study även gått en magisterkurs i 
ämnet. Han berättar att undervisningen 
i Hongkong, likt övriga Ostasien, tradi-
tionellt byggt på inlärning av fakta. Men 
de senaste åren har fokus flyttats alltmer 
mot förståelse och kritiskt tänkande.

– Learning Study, genom sitt fokus på 
såväl innehåll som förståelse, har visat 
sig vara ett bra redskap i den reformen.

Hans kollega, vice rektor och geografi-
lärare Ip, var en av dem som till en början 
var skeptisk till den tidskrävande proces-
sen. Idag arbetar han för att samtliga sko-
lans lärare ska genomgå åtminstone en 
Learning Study-cykel för att på egen hand 
erfara metoden.

– Jag har varit lärare i 30 år. Under alla 
dessa år har jag ständigt frågat mig själv: 
hur kommer det sig att vissa elever lär sig 
medan andra inte gör det, resonerar den i 
övrigt lugna Ip med extra kraft.

– Med Learning Study har jag fått 
svaret. Jag känner själv att jag blivit en 
bättre lärare för jag förstår bättre vad 
som menas med just lärande.  ◆

» idag är metoden en 
obligatorisk del av 
lärarutbildningen.«

Vice rektor och geografilärare Ip har undervi-
sat i över 30 år. I början var han skeptisk till 
den tidskrävande Learning Study-metoden. Nu 
vill han att alla kollegor ska testa den. »Genom 
Learning Studies har jag äntligen svaret på 
varför vissa elever lär sig medan andra inte 
gör det«.
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