
Learning study
elevers lärande i fokus

En teoretiskt förankrad modell för
systematisk utveckling av undervisning

Johan Häggström | IDPP & NCM, Göteborgs Universitet

Innehåll

Vad har betydelse för elevernas lärande?

Vad är en Learning study?

Variationsteori – vad är det?

Några exempel.

Vad har betydelse för elevernas lärande?

John Hattie har vägt samman resultat från fler än 50.000 studier med 80 miljoner elever. 

– Vilken ”effekt” har olika faktorer på resultaten av undervisningen? 

Hattie, J.A.C. (2008). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: New York: Routledge.

”Indeed, one of the fascinating discoveries throughout my research for this book is discovering that 
many of the most debated issues are the ones with the least effects. It is a powerful question to ask why 
such issues as class size, tracking, retention (that is, holding a student back a grade), school choice, 
summer schools, and school uniforms command such heated discussions and strong claims. […].” (s. 33)

”So, for example, reducing class size does not directly influence student learning [...] ... there are few 
policies that directly affect teaching. Most policies are about structural issues such as resources, smaller 
class sizes, choice (or whom you want to send your children to school with), curriculum, and tests and 
high stake assessment. It is rare to find a policy that relates to teaching.” (s. 244)

Enligt Hattie måste man ge sig in i klassrummen för att finna det mest avgörande faktorerna för elevernas 
kunskapsutveckling – faktorer som påverkar undervisningen indirekt har inte särskilt stor betydelse.

”The major message is simple – what teachers do matters [...] ” (p. 22) 

Hiebert & Grouws: 

“What is it, exactly, about teaching that influences students’ learning?”

Hiebert, J. & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students’ learning. In F. K. Lester (Ed.), Second 
handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 371–404). Greenwich: Information Age

Undervisningens beskaffenhet har betydelse för elevernas lärande, men det finns inget 

som talar för att en metod skulle vara mest effektiv oavsett undervisningsmål.

“students learn best when they have the most opportunity to learn”

“opportunity to learn is not the same as being taught”

Komponenter i effektiv undervisning för att få elever att utveckla  begreppslig förståelse:

“explicit attention to concepts – to connections among mathematical facts, procedures and 
ideas in a public way”, 

“the engagement of students in struggling with important mathematical ideas”
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Learning study

”Japansk lesson study” + Variationsteori

Lärandemål

Plan

Genomförande

Utvärdering

Lärare arbetar tillsammans med att utveckla undervisningen. 
Fokus ligger på elevernas lärande i relation till innehållets hantering

Exempel: Olika uppfattningar om ”pris” / ”prisbildning”

Ej ekonomiska aspekter

Inneboende värde

Tillgång Efterfrågan

Tillgång och 
Efterfrågan

Teoretiska utgångspunkter
Samma fenomen, t ex ett matematiskt eller naturvetenskapligt begrepp, kan 

förstås på olika sätt.

Olika drag eller aspekter urskiljs och erfars samtidigt.

Variationsteori

Försöker förklara hur olika sätt att uppfatta samma sak utvecklas

Lärande som differentiering

Att lära innebär att förstå något på ett nytt sätt, att urskilja nya 
aspekter eller kvalitéer

Urskiljande förutsätter ett erfarande av variation med avseende på den 
aktuella aspekten

Variationsteori

Teorin behandlar hur man lär sig innebörder

Grundläggande princip: skillnader erfars

”Röd” kan inte urskiljas om allt är rött!

Exempel: Hur kan ett litet barn lära sig innebörden i begreppet ”röd”?

Röd boll – röd bil – röd stol – ... 

Röd boll – blå boll – gul boll – ...
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Dimension av variation (värden i en dimension)

Minst två värden i en dimension av variation måste erfaras simultant för att 
skillnaden mellan dessa värden ska kunna erfaras (”dimensionen öppnas”).

Dimension av variation: ”färg”

Värden: ”röd” – ”blå” – ”gul” – ... 

Variationsmönster – olika sätt att variera innehållet

– Separation. Variera en aspekt (en dimension), hålla andra konstanta.

– Kontrast. Skapa kontraster, t ex ”motexempel”.

– Fusion. Samtidig variation av kritiska aspekter (flera dimensioner).

– Generalisering. Variera representationen och kontexten.

Variation är relaterat till hur innehållet hanteras, hur det är möjligt för
eleverna att erfara detta – INTE till arbetsform, arbetssätt etc En Learning study tar sin utgångspunkt i “vad” eleverna ska lära (lärandets objekt) 

Vad skall eleverna kunna?

Vad innebär det att kunna detta?

Vilka förmågor skall utvecklas?

Vilka är de kritiska aspekterna?

Hur skall man göra för att eleverna skall få syn på
(urskilja) det som är kritiskt?
Olika sätt att behandla samma innehåll skapar olika möjligheter till lärande.

Urskiljning av (kritiska) aspekter förutsätter en 
erfaren variation av aspekten i fråga.
Hur ser gynnsamma variationsmönster ut?

Lärandemål

Vad eleverna ska kunna, vad de ska kunna göra
Lärandeobjekt

Vad eleverna behöver lära sig för att kunna det som 
lärandemålen beskriver
Beskrivs med hjälp av kritiska aspekter/drag 

Learning study

Val av 
lärandemål

Identifiera ett
lärandeobjekt

Förtest – Elevernas
 förförståelse

Planera en
lektion

Genomför 
och 

filma 
lektionen

Analysera
lektionen i 
relation till 
elevernas 
lärande

Dra 
slutsatser
av studien

Rapportera
resultatet

Specificera 
lärandets 

objekt – Kritiska 
aspekter

Undervisning om ”pris”

Pang, M. F. & Marton, F. (2005). Learning theory as teaching resource: Enhancing students’ understanding 
of economic concepts. Instructional Science, 33, 159–191

Två lärarlag planerar tillsammans undervisningen (VT+ Ej VT) 

Mål för undervisningen
! Att få eleverna att förstå betydelsen av den relativa storleksförändringen i 

tillgång och efterfrågan för prisbildningen.

Övergripande beskrivning av lektionerna

1. Exempel där efterfrågan förändras och tillgången hålls konstant.

2. Exempel där tillgången förändras och efterfrågan hålls konstant.

3. Exempel där tillgång och efterfrågan förändras samtidigt.

4. Exempel där den relativa storleksförändringen av tillgång och efterfrågan förändras.
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VTVT Ej VTEj VT

Kritisk aspekt Före Efter Före Efter

Inneboende värde 0 0 0 0

Efterfrågan 20 10 40 40

Tillgång 5 0 7 0

Tillgång och efterfrågan 75 25 50 47

Tillgång och efterfrågan
(+ relativ förändring)

0 65 3 13

Resultat för- och eftertest (intervjuer), % 

Undervisning om ”pris” Variationsmönster

Begreppet vinkel

   1 2       3

(Learning study, Partille)

Höjman, P., mfl (2009). Att sätta lärares och elevers lärande i fokus. Nämnaren, 36(1), 20–24

Vad varierar? Vad är konstant? Vad varierar? Vad är konstant?

Höjman, P., mfl (2009). Att sätta lärares och elevers lärande i fokus. Nämnaren, 36(1), 20–24
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Variationsmönster i Shanghai
(The Learner’s Perspective Study)

1. Är något av talparen lösning till ekvationssystemet?

a) (-25, 18)!! b) (12, 15)!! ! c) (20, -18)!! d) (-25, -18)

2. Har något av ekvationssystemen lösningen (x, y) = (2, 5)?

3. Konstruera ett ekvationssystem med lösningen (x, y) = (1, -2)?

Skapa kontraster

Palm, A. (2008). Missuppfattningar i algebra - problem för läraren eller eleven? Nämnaren, 35(3), 38–42.

Sammanfattning

I en Learning study får lärare möjlighet att tillsammans arbeta med frågor som
”Varför lär dom sig inte det vi tänkt?” och ”Hur får vi dom att göra det?”

En Learning study kan betraktas som ett forskningsprojekt med syfte att förbättra elevernas 
lärande, i vilket lärare tillsammans genom systematisk reflektion, revidering och utprövning 
beforskar sin egen undervisning. Arbetet är fokuserat på elevernas lärande och betydelsen av 
olika sätt att behandla innehållet.

Undervisningen kan förbättras om vi kan ta reda på vad som krävs för att eleverna ska förstå 
innehållet på ett visst sätt, vilka de kritiska aspekterna är, samt hur vi ska göra de möjligt för 
eleverna att urskilja de kritiska aspekterna.

I en Learning study blir lärare tvungna att själva sätta sig in i ämnesinnehållet – vad betyder 
olika begrepp ”egentligen” – och ges möjlighet att få syn på och omvärdera saker man tagit 
för givet.

Arbetet är krävande – ofta ”svårt” att identifiera och uttrycka vad/vilka de kritiska aspekterna är 
– men givande och roligt.
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