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Förord

Förord

Dagligen möts miljoner elever och lärare i undervisningssammanhang. 
Stora delar av våra liv tillbringar vi inom institutionen skola 
och utbildning. Det finns mycket forskning och kunskap om 

villkor, processer och resultat av denna verksamhet. Det didaktiska 
forskningsfältet är ingen ny upptäckt. Tvärtom finns det långa historiska 
linjer i kunskapsbildningen om undervisning och lärande. Men fFält som 
försummas växer igen. Därför behöver det bestånd, den karaktäristika och 
de gränsdagningar som gjorts på det kunskapsfält som forskningen om 
undervisning och lärande utgör återupptäckas. 

Det finns en ymnig kunskapsflora på det didaktiska fältet att botanisera 
i. Föreliggande översiktsprojektet, CARL, har vi lämpligt nog uppkallat 
efter Linné. Projektet startade samtidigt som vi invigde Linnéuniversitetet 
i Småland. Carl von Linné var en forskare som sökte systematisera 
florabeståndet på sin tid. Därtill var Linné också en framstående pedagog 
som lyckades väl i att kommunicera sin forskning långt utanför akademins 
gränser. En växts namn är inte en enskildhet utan får sin mening när det sätts 
in i större familjemönster, var hans tes. Man brukar framhålla att Linné var 
den förste företrädaren som kombinerade sin forskar- och lärarroll. Vi har 
haft ambitionen att arbeta i samma anda. 

Alla pedagogiskt yrkesverksamma förutsätts vara bevandrade i frågor om 
undervisning och lärande i sin professionella gärning. Vi har sett det som 
en av forskningens centrala uppgifter att rita kartor över undervisningens 
kunskapsområde och kommunicera vad forskningen kommit fram till. 

Samtidigt som vi möts av ständigt nya rön om metoder för lärande (inte 
minst ’tips och trix’), finns det få översikter över den empiriska forskningen och 
dess resultat när det gäller didaktikens forskningsfält. Orsaken är naturligtvis 
att det är ett svårt och riskfyllt projekt att försöka rita upp kartor över ett så 
mångfasetterat fält. Vi vill dock framhålla att det är viktigt att försöka ’zooma’ 
ut från det vardagliga och beskåda kunskaper om undervisning och lärande 
från olika håll för att därigenom kunna navigera på ett förhoppningsvis 
klokare sätt. Resultat från aktuell forskning har svårt att nå ut till dem som 
arbetar med frågorna dagligen, vilket är ytterligare ett behov som denna 
rapport kan fylla. 

Om forskning kan beskrivas som strövtåg i ett okänt landskap eller 
fält, har arbetet med översikten varit ett exempel på en sådan vandring. Vi 
har försökt kombinera en metodisk systematik med ett öppet sonderande 
och explorativt undersökande av forskningsfältet. Att beskriva forskningen 
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och kunskapsbildningen om undervisning och lärande som fält innebär ett 
antagande om att det måste finnas någon intern kommunikation och reglering 
som gör fältet självständigt, autonomt, i förhållande till andra fält. Det måste 
finnas värden som olika specialiserade aktörer strider om att definiera. 

Vår ambition med föreliggande översikt var att identifiera hur olika 
positioner på fältet kan beskrivas, vilka resultat som de har kommit 
fram till men också hur de märker ut kunskapsområdet och hur dessa 
gränsdragningar förändrats de två senaste decennierna. Här har vi tagit hjälp 
av vetenskapshistorikern Thomas Gieryn som skrivit om det gränsarbete 
som hela tiden pågår i all forskning och kunskapsbildning. Det gäller i allra 
högsta grad för gränsobjekten undervisning och lärande som ett stort antal 
människor betraktar som sina hemmamarker, trots att färre ägnar sig närmare 
åt systematisera kunskapsfältet.
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I det följande avsnittet kommer syftet och några grundläggande utgångspunkter 
för översikten att redovisas. Det handlar först om att ge en kort historik om 
kunskapsfältets formering. Systematisk kunskapsbildning om undervisning 

och lärande har en mycket rik och omfattande historia. För att förstå den samtida 
forskningen är det nödvändigt att förstå hur olika terminologier är starkt inskrivna 
i olika utbildningstraditioner. En rad problem med att jämföra forskning från olika 
traditioner, ansatser och metoder behandlas. Det handlar t.ex. om förhållandet 
mellan fältet och olika subfält, om kontextens betydelse, om normativitet och frågan 
om evidens. Därefter behandlas metodfrågor kopplade till forskningsöversikter mer 
allmänt, men också mer specifikt i relation till den metodologi som här har använts, 
den kvalitativa metasyntesen. Avslutningsvis i detta inledande kapitel redogörs för 
genomförandet av översikten (avgränsningar, urvals- och relevanskriterier) och en 
kritisk diskussion om vald metod.

Introduktion och syfte
Forskningen om undervisning och lärande är ett mångfasetterat, 
expanderande och alltmer uppmärksammat område. Det har också skett stora 
förändringar i synen på undervisning och lärande. Forskningen har brutit ny 
mark och bidragit med ny och viktig kunskap men har haft svårt att nå fram 
till utbildningspolitiker, lärarutbildare och professionella praktiker. Det är 
vår förhoppning att föreliggande översikt kan bidra med en översiktlig karta 
som ger en bild av hur forskningen inom området ser ut och visa en del av de 
resultat som framkommit.

Det finns naturligtvis många olika sätt att beskriva och redogöra för ett 
forskningsfält. Att använda sig av forskningsöversikter som ett raster för 
att studera ett fälts formering och utveckling, är bara en möjlighet bland 
många andra. Det finns dock skäl till varför översikter utgör ett särskilt 
intressant raster. De har kommit att spela en betydande roll i framväxten av 
ett transnationellt forskningsfält genom att representera och konstruera vissa 
gränser mellan olika forskningsansatser i förhållande till policy och praktik. 
I en tid av ökande forskningsvolymer och samtidigt ökad specialisering finns 
det stor efterfrågan på översikter som kan ge resultatbilder av forskningsläget 
(Sundberg, 2009). Vi argumenterar för att sofistikerade forskningsöversikter 
är särskilt viktiga inom utbildningsforskningen för att stimulera en mer 
kvalificerad dialog och kunskapsbildning. Föreliggande rapport är en kritisk 
granskning och jämförelse mellan ett urval av sådana forskningsöversikter.

Internationella forskningsöversikter utgör också ett särskilt intressant 
studieobjekt då de explicit eller implicit inte bara representerar forskning och 
synteser av forskning utan även är centrala komponenter i konstruktionen 
av forskningsfältet. Det blir intressant och viktigt att studera hur de 
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inflytelserika forskningsöversikterna definierar, avgränsar, klassificerar och 
ramar in fältet. Ett viktigt syfte med föreliggande översikt är att stimulera till 
en bred diskussion omkring undervisning och lärande genom att inkludera 
en stor mängd olika ansatser och dra upp centrala skiljelinjer inom området.

Kunskap om undervisning och lärande –  didaktik –  är i hög grad svar 
på praktiska frågor, vilket säkert är relativt okontroversiellt att konstatera. I 
alla pedagogiska sammanhang ställs man inför frågor till exempel om urval 
av innehåll som ska läras, hur lärandemiljöer och situationer kan skapas, 
vilken strukturering och organisering av lärandeprocesser som är att föredra, 
hur deltagande i lärandeprocesser kan stimuleras, vilken återkoppling på 
lärandeutfall som är mest framgångsrik eller om hur önskvärda lärandeutfall 
kan tillförsäkras. 

Dessa frågors praktiska art, tillsammans med att de dagligen berör väldigt 
många människor, gör också att det finns väldigt många utbredda common 
sense-föreställningar om hur undervisning och lärande går till och bör gå till. 
Sådana föreställningar är lätta att övergeneralisera; vad som visat sig fungera 
i en undervisningskontext antas kunna gälla i andra kontexter. Personliga 
erfarenheter görs ofta till allmängiltiga lagar. Det innebär också att det finns 
en stor marknad för mer eller mindre forskningsunderstödda metoder och 
tekniker för optimerat lärande. 

För att ge hållbara svar på undervisningens och lärandets praktiska frågor 
behövs en erfarenhetsbaserad men också kritisk blick på etablerade svar samt 
robust forskning om lärarens arbete, elevens lärande liksom kunskap om 
undervisningsinnehållet. Fältet är således att betrakta både som ett praktiskt/
professionellt och ett teoretiskt forskningsfält, ett handlingsfält såväl som 
ett reflektionsfält. Det har blivit alltmer uppenbart (dock inte alltid erkänt) 
att kunskapsutveckling inom området undervisning och lärande bygger på 
en interaktiv, ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad 
och teoretiskt grundad kunskap, mellan lärare och forskare. Föreliggande 
forskningsöversikt avser vara ett bidrag till en sådan dialog. Som karta gör 
den naturligtvis inte anspråk på att beskriva detta artrika och svårnavigerade 
fält med någon fullständighet, utan bara på att märka ut dess centrala objekt 
och gränser.

Syftet med föreliggande forskningsöversikt kan alltså sammanfattas vara 
att för det första explorativt identifiera några dominerande forskningspositioner 
och forskningstrender i det internationella och nationella forskningsfältet 
undervisning och lärande under de två senaste decennierna såsom de 
framträder i översikter inom området. För det andra är syftet att jämföra de 
resultatbilder som framkommer i analyser av översikter. För det tredje syftar 
rapporten till att göra en syntes på basis av de jämförande analyserna och dra 
slutsatser om de forskningsresultat som syntesen genererar1. 

1  Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag från Skolinspektionen att presentera 
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Undervisning och lärande som forsknings- och kunskapsfält
Finns det ett internationellt forsknings- och kunskapsfält över undervisning 
och lärande och finns det ett motsvarande nationellt forsknings- och 
kunskapsfält? Vid en första anblick kan varje land se ut att ha egen specifik 
uppsättning av terminologier, utgångspunkter och metoder som är nationellt 
och kulturellt specifika. Att sätta en etikett på mängder av separata heterogena 
kluster kan tyckas vara av ringa kunskapsvinst. Å andra sidan förefaller 
det finnas tydliga tecken på att internationella terminologier håller på att 
etableras, inte minst utifrån ett ökat internationellt kunskapsutbyte och de 
internationella kunskapsmätningarna. 

I denna översikt avser vi försöka besvara ovanstående frågor, dock 
utan krav på vare sig fullständighet eller slutgiltighet. Syftet är snarare 
att föra en diskussion om möjliga gränsdragningar av forskningen kring 
kunskapsobjekten undervisning och lärande utifrån en internationell utblick 
och genomgång av internationella forskningsöversikter samt ställa denna mot 
en genomgång av svenska översikter inom området. När man ritar upp en 
kartbild är man inte mycket betjänt av att addera positioner och riktningar 
och låta dem presentera sig själva. Tvärtom måste ett fruktbart angreppssätt 
vara att analysera vad de bestående och förändrade gränsdragningar som 
gjorts historiskt över tid och komparativt mellan olika kulturella kontexter 
innebär. Kartan kan ses som en översiktlig eller synoptisk karta (Shulman, 
1990) som naturligtvis bara märker ut vissa valda delar av topografin.  

Lee Shulman gör ett viktigt påpekande, i en av de mest systematiskt 
genomlysande forskningsöversikterna inom området, när han säger att: ”To 
understand the methods of research on teaching, therefore, requires that the 
reader appreciate the varities of ways in which such questions are formulated” 
(Shulman, 1990, s. 1). För att förstå de resultat som kommer att lyftas fram 
i denna rapport är det avgörande att läsaren förstår vilka frågor som ställts 
och hur dessa frågor ramats in begreppsligt och metodologiskt. Vi kommer 
därför inledningsvis att ta upp en del historiska utbildningstraditioner som 
ger förståelse av de forskningsansatser som sedan kommer att beskrivas.

Medan frågor om lärares undervisning, elevers lärande, läroplaner 
och ämnesinnehåll är gemensamma för alla utbildningsaktörer i alla olika 
nationella och kulturella kontexter har samtalen omkring dessa frågor i hög 
grad varit sporadiska och fragmentariska. Denna diskrepans kan ytterligare 
förstärkas genom olika system, policyinriktningar och dominerande diskurser. 

en karta och redovisa forskningsläget inom fältet. Rapporten är en uppföljning och 
fördjupning av projektet ”Vad påverkar resultaten i grundskolan?” (Skolverket, 2009). I 
kunskapsöversikten identifierades undervisnings- och lärandeprocesser som ett av de mest 
centrala för att förstå och förklara skolors och elevers resultat. I denna uppföljande översikt 
har syftet varit att både gräva djupare inom detta specifika fält och samtidigt jämföra det 
svenska forskningsläget med det internationella.  



12

1. Forskning om undervisning och lärande – utgångspunkter och metod

En större internationell skiljelinje går mellan anglosaxisk ”curriculum and 
instruction” och kontinental/nordisk ”didaktik”. Det finns dock tydliga 
tecken på att flera olika tendenser i samtiden verkar för att överkomma 
historiskt etablerade murar. Ett exempel är det europeiska forskarnätverket 
”Didactics – Learning and Teaching” (EERA Network 27) som tillskapades 
2007 för att långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt hålla dialogerna vid 
liv mellan nationella traditioner, men också mellan forskare som kommit att 
ingå i åtskilda subfält: läroplansforskning, ämnesdidaktik, lärarforskning, 
lärandeforskning etc. 

Utbildningstraditioner och terminologier
För att förstå undervisning och lärande som forskningsfält måste man 
för det första beakta svårigheterna med terminologierna. Det finns goda 
skäl att skilja mellan den nordiska, den kontinentala och den anglosaxiska 
traditionen2. Inom och mellan dessa traditioner finns naturligtvis en mängd 
olika didaktiska konceptioner och positioner. De stora skiljelinjerna följer 
dock dessa nationella, kulturella och språkliga traditioner. I den kontinentala 
faller kunskap och forskning om undervisning och lärande under didaktik. 
Denna term undviks vanligtvis inom anglosaxiska utbildningsdiskurser 
då den konnoterar till praktiska och metodiska problem i konkret 
undervisningsförmedling och inte heller kan göra anspråk på att täcka ett 
självständigt forskningsområde eller program (Gundem, 2000). 

Ordet didaktik har emellertid en lång kontinental historia. Stamordet 
är det grekiska didáskein som betyder att lära ut, undervisa, analysera och 
bevisa. Betydelsen sträcker sig över både undervisning och lärande i denna 
ursprungsmening. Det har dock varit långt ifrån ett eget kunskapsområde. 
Från början betecknade begreppet snarast en genre i det grekiska eposet, 
pekandet på det goda och lärorika exemplet. I mer pedagogisk mening 
dyker det upp med de stora reformatorerna under 1600-talet. Framförallt 
hos Johan Amos Comenius (1592-1670) i hans verk Didactica Magna från 
1657. Det är med Comenius som didaktiken börjar formeras som ett specifikt 
pedagogiskt problemområde. Curriculum har också det som begrepp en lång 
historik och användes också av barockpedagogerna under 1600-talet. Det 
försvann därefter från det tyska språkområdet, men har sedan återupptagits i 
anglosaxisk litteratur.

Några ord om didaktikens grundare är på sin plats. Comenius teoribygge 
syftade till att utveckla en generell metod för att undervisa och främja 
lärande. Didaktik var fram till Comenius en praktisk och normativ doktrin 

2  Det finns naturligtvis traditioner från andra delar av världen. Anledningen till att de 
inte räknas upp är att dessa inte är representerade i den internationella utgivningen av 
forskning, vilket har varit ett av våra urvalskriterier. 
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(Lehrkunst). Med Johann Friedrich Herbart (1776-1841) kom didaktik 
att inta en central position i utbildningssfären. Med sina formalnivåer och 
undervisningsprinciper fick didaktiken en systematisk överbyggnad och blev 
vidare erkänd som vetenskapligt fält (Wissenschaft). Herbart själv betonade 
samspelet mellan läraren, innehållet och eleven, men hans senare uttolkare 
kom att reducera systematiken till en formell överföringsmodell som skulle 
följa de fem stegen: förberedelse, presentation, association, generalisering 
och tillämpning. Arvet efter Herbart blev således i hög grad en rigid och 
schematisk ansats till undervisning (Westbury, Hopmann & Riquarts, 2000). 
Det har sedermera omprövats. Men även om olika skolbildningar därefter 
har utvecklats inom den kontinentala didaktiktraditionen, som t.ex. teoretisk 
geisteswissenschaftliche Didaktik (t.ex. Herman Nohl, Erich Weniger 
& Wolfgang Klafki) empirisk-analytisk orientering (t.ex. Paul Heimann, 
Wolfgang Schulz & Gunther Otto) och kritisk-kommunikativ (Jürgen 
Habermas och kritisk teori), har didaktik alltid varit filosofisk, teoretiserande 
och byggd på teoretiska modeller (Kaansanen, 2002). Sammantaget bildar 
didaktiken en tradition som utgör grundfundamentet för utbildning och 
skola i norden och Nordeuropa. Vill man förstå undervisning och lärande 
är det omöjligt att inte förhålla sig till detta historiska arv (Westbury et al, 
2000).  

Den anglosaxiska idétraditionen har inte samma långa forskningshistoria. 
Forskning om undervisning och lärande, om vi intar en amerikansk 
utkikspunkt, kan spåras till pragmatismen och slutet på 1800-talet. 
Herbert Spencer och Williams James kan ses som två betydande tidiga 
representanter. John Dewey och William Heard Kilpatrick kom att ha ett 
särskilt betydande inflytande. Samtidigt växte, inte sällan i polemik till 
pragmatismen, utvecklingspsykologin med Edward L Thorndike sig stark 
och intog en central position i forskningen om undervisning och lärande. 
Med Lagemanns ord: Thorndike vann och Dewey förlorade 1900-talets 
stora amerikanska utbildningsdebatt. Intresset blev i hög grad praktiskt och 
empiriskt. Forskningen försökte bestämma de faktorer som var avgörande, 
effektiv och rationell för att nå skolans målsättningar. ”Mastery learning” var 
ett tidigt exempel som baserades på John B Carorolls och Benjamin S Blooms 
taxonomiska modeller. Även om en sådan empirisk-analytisk forskning med 
process-produkt-orientering varit dominerande finns det idag flera olika 
paradigm och forskningsansatser. Det är dock möjligt att hävda, enligt 
Kaansanen, att tyngdpunkten fortfarande ligger på pedagogisk psykologi, 
inom amerikansk såväl som brittisk forskning och undervisning och lärande. 
William Reid poängterar:

”For a curricular tradition England has substituted a multiplicity of 
traditions of subject teaching, under the banner of Method, which for 
the most part have been only marginally and incidentally concerned 
with purposes or principles fundamental to the overall enterprise of 
education”. (Reid 1997, s. 679) 



14

1. Forskning om undervisning och lärande – utgångspunkter och metod

Westbury, Hopmann och Riquarts (2000) menar att även om det funnits en 
export av didaktik till Amerika, är det endast vissa delar av t.ex. Herbarts 
utbildningsfilosofi som har överförts.

Med utgångspunkt i Herbart grundade G. Stanley Hall och John Dewey 
framförallt pedagogik som en tillämpning av utvecklingspsykologin. Det fanns 
helt enkelt (a. a.) inte något behov av en helhetsteori som kopplade samman 
statliga läroplaner och lokala undervisningsförhållanden i det amerikanska 
decentraliserade skolsystemet vid denna tid. Det är en av anledningarna till 
att innehållsfrågorna och pedagogik som samhällsvetenskap sällan behandlats 
inom forskningsfältet undervisning och lärande i USA. 

Alexanders (2001) internationella jämförande studier av det inre arbetet 
i grundskolor i fem olika länder (Frankrike, Ryssland, Indien, USA och 
England) gör tydligt att undervisning och lärande har starka kulturella 
inbäddningar. Inte desto mindre visar studien att det trots språkliga och 
kulturella skillnader är möjligt att se paralleller och likheter och analytiskt 
ställa dem mot varandra för att utveckla kontextöverskridande kunskap. 
Begreppen Didaktika i Ryssland, la didactique i Frankrike, die Didaktik i 
Tyskland är således inte omedelbart översättningsbara, men det finns mycket 
att vinna på att studera och jämföra hur de olika kulturella kontexterna 
ramar in och färgar de frågor och kunskapsobjekt som rör undervisning och 
lärande. På liknande sätt har Sivesind (2008) historiskt och komparativt 
studerat förbindelserna mellan den nordiska (framförallt den norsk-danska 
och norsk-svenska) didaktiken och den tyska. Hennes analyser pekar på att 
det didaktiska språket har vilat tungt på en kulturell och filantropisk grund 
(där lärarprofessionen sågs som ett kall). Det har sedermera successivt rört 
sig från substantiella och värdeorienterade didaktiska vokabulärer (och 
läroplaner) mot formella och instrumentella, där språket och terminologier 
avkontextualiseras för att kunna göras jämförbara.   

Intagen tolkningsposition och avgränsningar
Det didaktiska fältet har många gränsytor och det är inte möjligt att beakta 
alla. Gränsdragningarna är också under förändring. Det är dock viktigt, 
inte minst för att stimulera kunskapsbildningen, att centrala skiljelinjer 
lyfts fram och diskuteras. Inte minst gäller det mellan de ovan nämnda 
forskningstraditionerna, den kontinentala och den angloamerikanska.

Det går även skiljelinjer mellan olika skolbildningar och forskningsansatser 
inom respektive tradition. Föreliggande översikt utgår från en viss 
tolkningsposition och gör inte anspråk på att vara helt obunden till olika 
skolbildningar. Den svenska forskningen om undervisning och lärande har 
som sagts varit mer historiskt bunden till den kontinentala, men samtidigt 
har de senaste decennierna kommit att förändra bilden avsevärt. Ett syfte 
med föreliggande rapport är att försöka förstå på vilka sätt och med vilka 
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följder sådana förskjutningar kan avspeglas i forskningslitteraturen.
Det har särskilt de senaste två decennierna efterlysts jämförelser mellan 

de olika forskningstraditionerna (Hopmann & Riquarts, 2000; Autio, 2006). 
Det har uppmärksammats som ett stort problem inom forskningsfältet 
att begrepp och termer har dekontextualiserats och använts utan att den 
nödvändiga bakgrunden till begreppen har tagits i beaktande. Lundgrens 
(1992) artikel om didaktikens namn var långt före sin tid i beskrivningen av hur 
det didaktiska forskningsfältet senare skulle splittras upp och styras av olika 
intressen som inte var sprungna ur vetenskapen utan snarare ur politik och 
ekonomi. Lundgrens beskriver hur ordet didaktik tar makten över begreppet. 
Av detta följer behovet av en medvetenhet om diskursen om undervisning 
och lärande, vilka regler som var med och styrde språket – hur man talar samt 
vem som definierar begreppen och på vilka grunder. Lundgren poängterar 
att fältet behöver organiseras och struktureras på forskningens villkor, för att 
det ska kunna vara möjligt att bygga vidare på tidigare forskning och ha en 
fungerande kommunikation inom fältet.

Didaktikens frågor (eller curriculum/läroplansteorins) som t.ex. vad”vi” ska 
välja att undervisa om, varför”vi” ska välja just detta, vilka”vi” är att bestämma 
detta, hur den beslutade undervisningen ska gå till etc., kan sägas vara tidlösa. 
De handlar således i såväl nordiska, kontinentala som anglosaxiska traditioner 
om undervisnings- och lärandemål, det innehåll som följer av dessa, de 
organisatoriska formerna och undervisningsarrangemangen, undervisnings- 
och lärandemedia, förutsättningar och oönskade påverkansfaktorer för 
önskvärt lärande samt de sätt på vilka lärandeutfall kan kontrolleras och 
bedömas. Didaktik kan alltså stå för (i sin vidaste mening) en generell 
teoriram för undervisning och lärande allmänt (läroplansteori) men även i sin 
snävaste mening för tillämpning av utvecklings- och lärandepsykologisk teori. 
I rapporten gör vi en avgränsning av fältet utifrån den didaktiska triangeln, 
dvs. undervisning och lärandeprocesser i institutionaliserad skolverksamhet 
(klassrumskontext, se figur nedan). För att göra redovisningen hanterbar har 
vi således valt att inte väga in de vidare samhälleliga, historiska eller politiska 
aspekterna av urval, organisering och bedömning, utan att istället hålla oss 
inom den didaktiska triangeln inom en snäv klassrumskontext. Detta är 
naturligtvis en reduktion av fältet.

Künzli (2002) menar att den didaktiska triangeln är:
”the most appropriate schematic representation of the various models 
of Didaktik (and its roots). It is an explanatory and classifying 
arrangement and relates the general elements of any teaching – 
the teacher, the subject matter and the student – to each other”  
(a. a., s. 35). 

Det finns flera olika varianter av den didaktiska triangeln och vi har valt 
att låta det övre hörnet beteckna både innehåll och form samt att låta 
klassrumskontext rama in den didaktiska situationen.
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Klassrums-
kontext

Undervisningsinnehåll/form

Lärare Elev

Fig. 1. Den didaktiska triangeln

Även om den didaktiska triangeln kan ses som den i västerlandet historiskt 
mest grundläggande och välspridda modellen, skiljer sig de olika traditionerna 
åt beträffande hur de integrerar undervisnings- och lärandedimensionerna 
och var tyngdpunkterna ligger. I den tyska kontexten kan didaktik, i dess 
olika former, beskrivas som en systematisk reflektion om hur undervisningen 
bör organiseras för att åstadkomma den enskilda elevens utveckling och 
bildning. Det innebär att ämnesinnehåll kan erfaras och ha olika meningar 
för olika elever. Av detta följer att undervisning och lärande inte är omedelbart 
sammankopplade på något givet sätt utan kan följa olika åtskilda banor. 

I den amerikanska utbildningstraditionen är undervisning och lärande 
ofta strängt separerade från varandra i olika faser. I första skedet skapas 
en läroplan ”curriculum matrix” (Reid, 2002, s. 18). I det andra skedet ska 
denna paketeras i program som ska tillämpas i skola/klassrum (”instructional 
packages”). Vad- och hur- frågorna hålls isär. Den tyska utbildningstraditionen 
sätter personen som ska bildas i kulturen i förgrunden (bildung) medan den 
amerikanska sätter effektiv måluppfyllelse (instrumentalism) i förgrunden 
(Reid, 2002). Undervisningsteknologin kännetecknas av detaljerade 
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målbeskrivningar som både ska vara utgångspunkter och kriterier för 
prestationer, värdefria och tekniska planer för genomförande, med fokus på 
metoder och mätbarhet för att kunna ge entydiga svar på måluppfyllelse som 
är kontextoberoende. I den första internationella forskningsöversikten inom 
undervisningsområdet (Gage, 1963) är det egentligen få kapitel som fokuserar 
på faktisk undervisning i skola/klassrum. Huvuddelen av översikten tar upp 
modeller från beteendevetenskap och psykologisk forskning och hur de skulle 
kunna användas för att effektivisera undervisningen. 

Didaktik har, som framgår av det sagda, såväl en teoretisk som en 
normativ/praktisk sida och kan betyda både vetenskapen om undervisning och 
föreskrifter för undervisning. I masskolans framväxt och under den lutherska 
reformationen i Europa blev kontinental didaktik den dominerande ansatsen 
för lektionsplanering och för att legitimera undervisningen (Gundem, 2000; 
Sivesind, 2008). Särskilt betydelsefulla blev de statliga läroplanstexterna och 
organiseringen av lärarutbildningen, där didaktiktexter kom att spridas till 
större målgrupper. Just metodaspekter (i en vidare mening än idag) kring 
undervisningen blev på detta sätt uppmärksammade. Herbart blev en 
portalgestalt för en typ av systematisk reflektion. 

Under en lång tid efter Herbart likställdes undervisning och lärande. 
Elevernas lärande uppfattades som en direkt konsekvens av lärarens agerande, 
beteende och mål. Fram till efterkrigstiden var just den enskilda läraren 
som moralisk förebild med personliga egenskaper en normativ och icke-
ifrågasatt person. I samband med de genomgripande skolreformerna under 
efterkrigsperioden kom emellertid forskningen också att innefatta externa 
mätningar av lärarbeteenden. Det var egentligen inte förrän Philip Jacksons 
banbrytande studie ”Life in Classrooms” från 1968 som mer fullödiga 
undersökningar inifrån klassrummet, där såväl lärare och elevers perspektiv 
och erfarenheter, kom att mer systematiskt relateras och få internationell 
spridning till utbildningsintressenter. 

Den kontinentala didaktiktraditionen har alltid haft lärarutbildningen 
och undervisande lärare som sina givna utgångspunkter. Den har sin historiska 
kontext och bygger på en antagen pedagogisk autonomi och expertkunskap 
i utbildningsfrågor. Den har dock kritiserats för att negligera medierings-, 
metod- och lärandefrågor (Kaansanen, 2002). Fram till 1980-talet kom just 
utgångspunkten i läraren att prägla mycket av forskningen om undervisning 
och lärande i skola/klassrum (Klette, 2007). Från mitten av 1980-talet 
kom den lärandes perspektiv också att till del införlivas, då undersökningar 
av interaktion och kommunikationsmönster i klassrummet växte fram, 
inte minst med hjälp av olika kvalitativa metoder. Olika traditioner och 
forskningsansatser har lagt skilda  tyngdpunkter på undervisningens preaktiva 
(förberedelse), aktiva (genomförande) respektive postaktiva faser (uppföljning 
och bedömning).
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I föreliggande forskningsöversikt har vi intagit positionen mellan empiricism 
(hård vetenskap –  det går oproblematiskt att generalisera resultat) och 
perspektivism (mjuk vetenskap – allt är kontextuella tolkningar som inte 
går att jämföra med varandra). Ytterlighetsståndpunkter åt ettdera hållet 
är numera sällsynta, men påfallande sällan görs medvetna och explicita 
ställningstaganden. Här utgår vi från empirisk forskning och söker genom 
serier av översättningar generera ny förståelse och nya förklaringar i i en sådan 
process. Det handlar dock inte om att reducera delarna till oigenkännlighet, 
utan om att samtidigt påvisa konvergenser och divergenser liksom att påvisa 
de multipla lager och komplexiteter som framträder i resultatbilderna. I 
föreliggande översikt betyder detta att vi söker identifiera vissa grundläggande 
problem och frågeställningar (konvergenser), men samtidigt är angelägna 
om att redogöra för olika begreppsarsenaler som används för att studera 
dem (divergenser). För att kunna göra detta på ett rättvisande sätt krävs 
medvetenhet om den kontextbundenhet som kännetecknar kunskap inom 
fältet.  

Kontextbundenheten
En viktig skiljelinje handlar om didaktikens kontextberoende – hur bunden 
är kunskap om undervisning och lärande till de rådande samhälleliga 
och kulturella förhållandena? I vad mån kan man finna generella och 
allmängiltiga svar på didaktikens frågor? Det är få forskare inom fältet som 
driver idén om att kontextfrågan skulle vara onödig. Snarare handlar de 
samtida diskussionerna mellan olika forskare och forskningspositioner om 
grader av kontextbundenhet, skillnader i kontextbundenhet mellan olika 
delområden samt om hur man  forskningsmässigt ska bearbeta och förklara 
kontextbundenheten. 

Med humanvetenskapernas framväxt och hermeneutiken som motor 
kom den kontinentala didaktiken i hög grad att få en förstående tolkande 
utgångspunkt. Inte minst med de tyska didaktikerna som arbetade i 
Wilhelm Diltheys anda, Spranger och Litt Flitner Weniger. Dessa 
betonade de didaktiska spörsmålen som bundna till sin kontext. Utifrån 
detta humanvetenskapliga perspektiv följer vissa grundantaganden, enligt 
Gundem (2000). Den pedagogiska praktiken är utgångspunkten, ii) 
begreppsutvecklingen sker utifrån denna praktik, iii) undervisningens och 
lärandets historicitet, dåtid, nutid och framtid aktualiseras, iv) medvetenhet 
om den komplexitet som alltid kringgärdar undervisning och lärande är 
nödvändig (Gundem, 2000, s. 241).

Samtida tyska didaktiker som Weniger, Blankertz och Klafki har också 
tydliggjort just hur frågor om undervisning och lärande omöjligen kan ställas 
och besvaras utan hänsyn tagen till sociohistoriska och kontextuella villkor. 
De är alltid sammanvävda med ’bildung’ och människans kulturalisering. 
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Kritiken mot denna humanvetenskapliga tolkande tradition av didaktik 
kom framförallt från behavioristisk forskning. En ’realistisk vändning’ 
blev uppenbar under 1960-talet. Fokus kom att läggas mer och mer på 
undervisningsmetoder, hur undervisningen borde läggas upp och genomföras. 

Vändningen kom framförallt från anglosaxiskt (amerikanskt) håll och 
kretsade kring undervisningens organisation som dominerande idé. En rad 
olika forskningsbaserade undervisningsmodeller arbetades fram, som t.ex. 
Flanders Interaction Analyses (FIAS, 1960). En stark reaktion mot den 
humanvetenskapliga/kulturella positionen blev undervisningsteknologin, 
som i Sverige kulminerade på 1960-talet. I Sverige lanserade Urban Dahllöf 
ramfaktorteorin som en vidareutveckling av idén om att grupperingar av elever 
styr tidsreglering och tempo i undervisningen. Ramfaktorteorin öppnade upp 
empirisk klassrumsforskning för samhällsvetenskaperna.

Blankertz införde en distinktion mellan humanvetenskaplig-
hermeneutisk, empirisk-positivistisk respektive  normativ didaktik. Den 
sistnämnda består av föreskrifter om innehåll, inlärningssteg och metodiska 
medel som framförs isolerade ”berövade sina förutsättningar och utan varje 
reflexion” (Blankertz, 1987, s. 24). Förmodligen, skriver Blankertz, har 
de varit giltiga I den situation där erfarenheterna vunnits, men lösgjorda 
från sina sammanhang och framställda som normativa, generellt gällande 
handlingsanvisningar är de alldeles meningslösa” (a.a., s. 24). Blankertz 
poängterade att dessa olika didaktiska skolbildningar behöver problematiseras 
och att det troligtvis ligger något korn av sanning i dem. Men de kan inte tas 
för givna. Frågan om kontextbundenheten är ofrånkomlig och behöver ställas 
oavsett forskningsposition.

Den kontextbundenhet, normativitet och komplexitet som kännetecknar 
kunskapsbildning på fältet gör det naturligtvis svårare att rita rättvisande 
forskningskartor. Det talar emellertid inte emot översikter som sådana, 
utan påkallar snarare att bättre metoder behöver utvecklas. Det finns få 
klara kumulativa forskningsprogram inom undervisning och lärande. 
Av den anledningen är det svårt att tillämpa en sträng systematik i 
forskningsgenomgångarna. Det är emellertid viktigt att det görs vidare 
översikter där försök till synteser presenteras. Med mödosam vaskning och 
kontinuerliga jämförelser kan kontextöverskridande kunskaper utvinnas.

Allmän och särskild didaktik
Den didaktiska triangeln kan nog ses som den mest allmänt omfattade och 
spridda modellen inom fältet. Den beskriver att varje undervisningssituation 
måste utgå från en lärare som har kunskap om det undervisningsinnehåll 
som behandlas och kan relatera denna till eleven/-erna på ett adekvat sätt. I 
Tyskland och i de nordiska länderna har sedan början på 1900-talet frågorna 
om mål och syften, urval, organisering, förmedling såväl som undervisnings- 
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och lärandeteorier fallit under beteckningen allmän didaktik (Allgemeine 
Didaktik, almenn didaktikk). I Sverige var termen emellertid borta under 
stora delar av 1900-talet (Lundgren, 1992) för att sedan återlanseras under 
1980-talet. I Finland talas det också om skoldidaktik (Uljens, 1997). Sedan 
1980-talet har särskild didaktik, ämnesdidaktik,  yrkesorienterad didaktik 
och förskoledidaktik förekommit.

Ämnesdidaktiken (jfr begreppet ”fackdidaktik”, vilket har anknytning 
till danskans och norskans ”fag-didaktik” och tyskans ”fach-didaktik”) kan 
riktas mot specifika avgränsningar, bl.a. mot olika universitetsdiscipliner, 
t.ex. matematikdidaktik, mot skolämnen, t.ex. svenskämnets didaktik, mot 
områden, t.ex. informationsteknologins didaktik, mot temaområden, t.ex. 
lekens didaktik, mot fackområden, t.ex. lärares didaktik, mot en särskild 
skolform, t.ex. vuxenutbildningens didaktik eller mot lärande organisationer 
(inom t.ex. privat näringsliv). 

Fackdidaktik (Marton, 1986) är också en speciell form av särskild didaktik 
som intresserat sig för undervisning och lärande av begrepp som relaterar 
till olika ämnesinnehåll, såväl mer allmänt som mer specifikt. Även om en 
distinktion mellan allmän och särskild didaktik kan spåras ända tillbaka till 
Helvig, 1619, som skilde mellan didactica generalis och didactica specialis är det 
först från 1980-talet som det ämnesdidaktiska forskningsfältet etableras. 

Inom anglosaxisk utbildnings- och skolforskning behandlades dock 
länge, fram till mitten på 1970-talet, innehållsaspekten (vad) i stort sett 
antingen som given eller som en bakgrundsvariabel (Klette, 2007). Det 
fanns få tidigare empiriska studier som undersökte hur olika ämnesinnehåll 
behandlades i klassrummet. I den kontinentala traditionen fanns i och för 
sig ett sedan länge tillbaka pågående samtal i termer av ’bildungspotential’ 
men samtalet var inte utvecklat till ett empiriskt forskningsfält (a.a.). Under 
1970-talet kom dock ämnesinnehåll mer aktivt in i analyserna och då inte 
minst i den framväxande läroplansteorin och ’the new sociology of education’. 
Ämnesdidaktiska studier växte fram i mitten på 1980-talet som ett 
internationellt forskningsfält. Shulmans arbeten kring ’pedagogical content 
knowledge’ (1986) och senare i ”Knowledge growth in teaching” (1988) blev 
ett landmärke och en internationell agendasättare i gränszonen mellan allmän 
och ämnesspecifik didaktik.

Inom den kontinentala didaktiktraditionen har man sökt integrera vad, 
vem, hur och varför-frågor. Samtidigt har traditionen haft problem med att 
relatera detta ramverk till empiriska klassrumsstudier. Den anglosaxiska 
traditionen har tvärtom haft svårt att relatera undervisningens metodiska 
aspekter eller den lärandes individuella tillägnan till kontextuella villkor och 
förutsättningar eller till olika ämnesinnehåll. Allmän didaktik eller bara 
didaktik har i Sverige varit nära sammankopplad med den läroplansteoretiska 
forskningen alternativt med den andra änden av undervisningsprocessen, 
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elevens uppfattningar (fenomenografi). Den har i mer eller mindre utsträckning 
explicit hanterat sina gränsytor mot vetenskap, politik och klassrumspraktik.

Frågan om normativitet – didaktik mellan vetenskap, politik och 
praktik
Undervisning och lärande ingår alltid i vissa värde- och normsystem. All 
utbildning syftar till att bibringa samhället och individen något värdefullt. 
Kunskapen om didaktikens frågor är också relaterad till denna värdedimension 
som är nära förknippad med samhällets kultur och politik. Forskningen 
inom fältet undervisning och lärande har sällan löpt i harmoni mellan olika 
skolbildningar. Det är snarare så att fältet historiskt har genererat många 
intellektuella men också ideologiska kontroverser. Vissa har handlat om 
i grunden olika synsätt och värderingar kopplade till utbildning och skola 
mer generellt. Andra har handlat om hur gränsdragningar ska göras mellan 
vetenskap och politik. Vissa forskningsansatser har tryckt på behovet av att 
göra ideologiska antaganden/ställningstaganden explicita, medan andra 
menar att forskning måste stå utanför alla typer av värderingar. Å ena sedan 
har kritik riktats mot alltför starka ideologiska positioner inom fältet, å andra 
sedan har förmenta neutrala och icke-ideologiska positioner också kritiserats. 
Inom ramen för denna synoptiska karta kommer en alternativ position att 
intas. Den innebär att forskningen är potentiellt ideologisk och att den därför 
måste undersökas med en kritiskt granskande blick så öppet och reflexivt 
som möjligt. Vi kommer inte att i forskningsöversikten ta ställning till värdet 
av olika forskningsansatser/program. Där flera forskningsresultat från olika 
typer av perspektiv konvergerar finns det dock anledning att dra slutsatser. 
Syftet med översikten är emellertid inte att värdera forskningen inom fältet, 
utan att tolka och beskriva rörelser och positioner inom fältet over tid och 
rum. 

Ett sådant syfte är emellertid baserat på ett antagande om hur 
kunskapsutveckling och forskningsprogression inom fältet går till. 
Antaganden står i kontrast till ett newtonskt vetenskapsideal om en strängt 
adderande eller kumulativ kunskapsbildning. Den intagna positionen innebär 
att forskningen kring kunskapsobjekten undervisning och lärande kan 
översättas och rekonstrueras. Genom s.k. ömsesidiga översättningar utvecklas 
språk, termer och  begrepp (metaforer) som överskrider de enskilda studiernas 
förklaringsvärde och istället bildar mer hållbara, kvalitativt nyanserade 
och flerkontextuella förklaringar. Även om alltså en sträng kumulativ 
kunskapsbildning avvisas, bygger översikten på att kunskaper mellan 
kontexter kan jämföras och att ny kunskap kan vinnas ur dessa jämförelser 
– rekonstruktiv kunskap (Sundberg, 2012). Syntetiseringen innebär alltid en 
reduktion genom urvalet av det empiriska materialet. Den kan, och bör, alltid 
kritiseras. Men den kan också bidra till mer robusta förklaringar och svar på 
undervisningens och lärandets frågor. 
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Den åtskillnad som funnits inom forskningsfältet undervisning mellan 
normer och värden å ena sidan och vetenskaplig kunskap å andra sidan 
är väl etablerad, samtidigt som den, efter kritiken mot positivismen inom 
vetenskapsteorin, har luckrats upp avsevärt. Det är få forskare inom fältet 
idag som vill göra en ensidig icke-normativ positionering. Undervisning 
och lärande är inte möjliga utan att val görs beträffande mål, innehåll, 
undervisningsmetoder antingen explicit eller implicit. Dessa val görs på såväl 
internationell, nationell som konkret klassrumsnivå. Av tradition har, som 
tidigare påpekats, reflektioner kring normativa system ingått i de didaktiska 
problemställningarna i den tyska bildningsteoretiska didaktiken. Dessa 
reflektioner är emellertid inte givna i all empirisk forskning om undervisning 
och lärande. Vårt ställningstagande är att fältet måste erkännas som ett 
komplext fält med normativa laddningar. Man bör således vara medveten om 
hur normer och värden är inskrivna i kunskapsbildningen och att filosofiska 
och begreppsliga analyser av värdepositioner är av största vikt för fältets 
utveckling. Samtidigt är det både möjligt och önskvärt att empirisk forskning 
på fältet inte enbart tillskrivs särskilda värdeperspektiv som är exklusiva, dvs. 
är sig själva nog. Det finns ett stort behov av en metadidaktik som ställer 
olika positioner och resultatbilder från fältet i relation till varandra för att 
identifiera evidens inom området och utveckla fältets kunskapsbas.

Forskningsansatser, forskningsresultat och frågan om evidens
En stor del av fältet bygger helt uppenbart på praktisk kunskap, sedvänjor, 
common sensetraditioner och personliga erfarenheter. Inom fältet har det 
pågått en diskussion under i stort sett hela dess historia om möjligheterna att 
systematisera och göra kunskaperna allmänt tillgängliga (hos t.ex. Comenius 
och Herbart). Under 1980- och 90-talen pågick i Sverige t.ex. en diskussion 
om didaktik som konst eller vetenskap. 

Frågan om evidens i utbildnings- och skolforskning har blivit en stor 
internationell diskussionsfråga det senaste decenniet. Diskussionen har haft 
påtagliga angloamerikanska förtecken. Inom utbildningsevidensrörelsen har 
ett snävt evidensbegrepp fått kritik. Generaliseringsmodeller som enbart 
bygger på en entydig representationskunskap och som utgår från lineära 
orsakssamband missar ofta den dynamik och komplexitet som kännetecknar 
undervisning och lärande, menar kritiker. Sökandet efter universella metoder 
och entydiga förklaringsmodeller är i bästa fall naiva, i sämsta fall direkt 
vilseledande. Många kritiker har därför velat se undervisning och lärande 
som interaktiva kategorier som delvis är kontextuellt bestämda. Av ett sådant 
antagande följer att forskning och kunskapsbildning kring fenomenen 
undervisning och lärande har olika ursprung, intressen och syften. 
Översiktligt kan vi skilja mellan föreskrivande syften, förklarings-, förståelse-, 
förändrings- respektive beskrivningssyften, . Flera olika och legitima typer av 
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evidens kan således vara aktuella beroende på bakomliggande syften.
Samtidigt som ingen forskare inom fältet längre tror på att finna en 

metod som kan uppfattas som den bästa finns det också en otillfredsställelse 
bland forskare. Många efterlyser mer av jämförande analyser mellan olika 
ansatser och lärande över olika teoretiska ansatser, metod och kontexter. 
Forskningsöversikter är i ett sådant perspektiv intressanta som metod och 
mötesplats. Det är dock viktigt att poängtera att olika forskningsansatser 
producerar olika typer av kunskap som inte tillåter förenklade jämförelser. 
Inom fältet finns det empiriska kunskapsanspråk som har generaliserats utifrån 
olika typer av statistiska data, moraliska kunskapsanspråk som har generaliserats 
utifrån värdepositioner, etiska analyser eller ideologiska ställningstaganden, 
begreppsliga bidrag (begreppsutredningar, förtydliganden och fruktbara 
distinktioner, kritiska begreppsanalyser etc.) som allmänt formuleras för att 
förbättra vår förståelse, fallbeskrivningar som inte nödvändigtvis gör anspråk 
på generell giltighet, utan bidrar med fylliga beskrivningar av undervisning 
och lärande, samt interventioner där olika typer av insatser/program har 
dokumenterats och utvärderats i syftet att dra generaliserade slutsatser. 
I föreliggande översikt föreslår vi distinktioner mellan kontextuella, 
a-kontextuella och transkontextuella kunskaper inom fältet. Vissa 
forskningsbidrag är strängt kontextbundna, andra är oberoende av kontext 
och ytterligare bidrag kan vara översättningsbara mellan olika kontexter 
(transkontextuella). I föreliggande översikt har vi riktat in oss på empirisk 
och begreppslig kunskap som är av sådan transkontextuell karaktär. Evidens 
svarar, när det gäller denna typ av kunskap, för den sammanlagda styrkan i 
slutledningskedjorna. Viktigt att påpeka är att man i översikter inte sysslar 
med primärforskning (first order knowledge), utan endast har att förlita sig 
på sekundärforskning (second order). Det innebär å ena sidan svårigheter att 
ta ställning till kvaliteten i den forskning som översikten grundar sig på. Å 
andra sidan har kunskaperna i och med detta redan ingått i ett första steg av 
”avkontextualisering” och vaskats fram som transkontextuellt giltig.  

Som beskrivits ovan har den kontinentala didaktiken varit mer 
process- och kontextorienterad och den anglosaxiska mer produkt- 
och evidensorienterad av tradition. När t.ex. Gage (1963) i den första 
internationella forskningsöversikten inom fältet undervisning och lärande 
definierade forskning om undervisning heter det ”Research in which at least 
one variable consists of a behaviour or characteristic of teachers” (Gage, 1963, 
s. 97). Forskning skulle relativt självklart sysselsätta sig med mätning och 
manipulering av variabler. Tyngdpunkten inom den pedagogiska psykologin 
har varit och är alltjämt på beteenden och mätbar evidens. De senaste 
decennierna har emellertid den bilden förändrats (Hopmann, 2007). Det 
finns ett allt större erkännande på fältet av att kunskapsbildningen sällan är 
helt kontextbunden eller för den delen helt kontextoberoende. Istället måste 
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kontextfrågan hela tiden vägas in och möjligheterna till transkontextuella 
jämförelser beaktas. Snarare än en instrumentell användning av forskningen, 
framstår ett upplyst samtal mellan kontextuella positioner allt viktigare. Här 
kan forskningsöversikter bli medlet . Det ligger med andra ord en viktig 
kunskapsvinst i att inte bara rikta in synteser mot bidrag som löper i harmoni, 
utan också påvisa skillnader och vari det svårjämförbara mellan olika ansatser, 
metodologier, skolbildningar och teorier består. Den kvalitativa metasyntesen, 
som här har använts, är inte enbart ute efter konsensusbeskrivningar utan 
även efter att påvisa grundläggande skiljelinjer och oenigheter. I föreliggande 
översikt har vi arbetat i enlighet med sådana rekonstruktiva utgångspunkter, 
vilka kommer att förklaras i nästa avsnitt. 

Forskningsöversikter som metod och som empiriskt material
Forskningsöversikter förekommer i allt vetenskapligt arbete. Man kan 
förhålla sig på olika sätt till forskningsöversikter som metod. Ett är att se 
dem som enkla sammanställningar och sammanfattningar av forskning inom 
ett område. Det framstår då som en relativt okomplicerad administrativ 
uppgift. Ett radikalt annorlunda förhållningssätt är att se det som en 
avancerad forskningsuppgift för att kritiskt, aktivt syntetisera texter på olika 
analysnivåer (även då kallat sekundärforskning). Booth (2005) hänvisar till 
tre kriterier för det senare synsättet: synteser klargör för det första de problem 
inom fältet som studeras, snarare än bara sveper förbi dem. För det andra 
bidrar de till konstruktivt problemskifte, där de kastar nytt ljus över fältet 
och bidrar genom att ställa olika resultatbilder mot varandra att förbättra 
förklaringarna över fältets problemställningar. För det tredje arbetar synteser 
också mot vad som kännetecknar en god teori, dvs. konsistens, enkelhet, 
elegans och fruktbarhet. Översikter och synteser ställer därför minst lika 
höga krav på forskaren som primärforskning gör.

Booth (2005) diskuterar vilka kriterier som kan tillämpas när det gäller 
forskningsöversikter och synteser inom utbildningsforskningen. De urskiljer 
fem övergripande kriterier:

i) täckning ii) syntes iii) metodologi, iv) betydelse v) retorik. Täckning 
handlar om att man redogör för och rättfärdigar vad som inkluderas och 
exkluderas på ett trovärdigt sätt. Syntes handlar om att kritiskt undersöka 
kunskapsläget inom fältet, placera det aktuella ämnet inom ett bredare 
vetenskapligt fält, placera forskningen inom en historisk kontext, diskutera och 
skärskåda terminologin inom ämnet , artikulera viktiga variabler och fenomen 
relevanta för ämnet samt att nå nya perspektiv på forskningen inom ämnet. 
Metodologi handlar om att identifiera och kritisera metodologier inom fältet 
(förtjänster och nackdelar) samt relatera teorier och kunskapsanspråk till de 
forskningsmetodologier som används. Betydelse handlar om att kritisera den 
praktiska relevansen av forskningen samt även den vetenskapliga teoretiska 
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betydelsen. Retorik, slutligen, handlar om att översikten är koherent, 
välutvecklad och strukturerad. 

Sammantaget kan de fem punkterna generera en rekonstruktion av det 
fält som studeras och ge en översikt över kunskapen inom området. För 
denna översikt betyder det att betydelsestrukturer inom och mellan studier/
översikter fokuseras. Ambitionen är att upptäcka en helhet (rita en så rik 
karta över fältet som möjligt). Översikten är holistisk i den meningen att 
den rekonstruerar en tolkning av alla ingående studier, deras relationer och 
deras olika kontexter. Översikten baseras på en historisk framskrivning och 
beskrivning av den egna tids-rumspositionen i denna historiska konstruktion. 
Den är vidare jämförande till sin karaktär genom att den rekonstruerar 
analogier av relationer mellan andra översikter (det empiriska underlaget). I 
nästa avsnitt kommer den metod som använts att presenteras mer utförligt.

Metod och genomförande av 
forskningsöversikten
Kvalitativ metasyntes
I genomförandet av forskningsöversikten har vi utgått från och försökt 
vidareutveckla vad som har kallats kvalitativ metasyntes. Denna baseras på 
tolkande, jämförande och integrerande analyser av rörelser, positioner och 
resultatbilder inom, i detta fall, fältet undervisning och lärande. Metaanalysens 
validitet och kvalitet bygger inte på replikeringar eller en kvantitativ 
summering av effektstorlekar, utan på konstruktion av slutledningskedjor 
från olika källor för att successivt stärka jämförande analyser och skapa mer 
informerade och sofistikerade rekonstruktioner (McCormick et al, 2003). 
Vi har således arbetat kritiskt med översikter och forskningsresultat och 
betraktat dem som inlägg i pågående diskurs om undervisning och lärande. I 
detta metodologiska upplägg följer vi Thorne et al.: 

“”Meta syntheses are integrations that are more than the sum of 
its parts, in that they offer novel interpretations of findings. These 
interpretations will not be found in any one research reports but, 
rather, are inferences derived from taking all of the reports in a 
sample as a whole” (Thorne et al, 2004, s. 1358). 

Tillvägagångssättet i föreliggande översikt är integrativt och tolkande, till 
skillnad från ett adderande och summerande angreppssätt. Syftet med denna 
typ av kvalitativt jämförande metasyntes är inte att förenkla, extrahera och nå 
en konsensusbild av forskningsfältet. Syftet är att ta utgångspunkt i skillnader 
och den mångfald av ansatser som förekommer samt att jämföra skillnader och 
komplexa samband. Syftet är upplysning och inte instrumentell tillämpning. 
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I skapandet av en sådan översikt har vi månat om att vara öppna och 
systematiskt redogöra för våra bedömningar löpande samtidigt som vi beaktat 
de kontexter/paradigm inom vilka forskningen verkar (Thorne et al., 2004). 
Ambitionen är att översätta och rekonstruera partikulära forskningsansatser 
och forskningsresultat inom en vidare tolkningsram för att nå en rikare 
förståelse för kunskapsbildningen inom fältet (utvecklas utförligt i Sundberg, 
2012). Ett nyckelproblem i denna typ av översikter är frågan om översättning 
av begrepp från olika forskningsansatser. 

Metodologin är inom utbildningsvetenskaperna ännu relativt outvecklad. 
Föreliggande översikt är att betrakta som ett pilotprojekt för att utveckla 
kvalitativa metasynteser inom området. Några av fördelarna som McCormick 
et al (2003) lyfter fram är att i) översikten arbetar med olika typer av 
ansatser och metodologier vilket kan stärka validiteten om konvergenser kan 
identifieras, ii) metoden strävar efter att vara kontextkänslig (jfr kritiken mot 
dekontextualiseringen av data i översikter), iii) en högre grad av abstraktion 
genom syntetiseringen uppnås vilket gör det möjligt att adressera vidare frågor 
än vad som är möjligt i enskilda studier. Ny förståelse av enskilda resultat 
pekar på komplexiteten samt genererar nya frågor. Till svårigheterna hör bl.a. 
risken för att inte tillräckligt beakta det partikulära i ansatser, metoder och 
resultat. Översikter är mycket tids- och arbetskrävande, det finns risker för 
felkällor hos dem som genomför dem och de kan ge sken av att det råder en 
mer samstämmig bild än vad som egentligen är fallet. Metaforskare bör också 
vara primärforskare enligt McCormick et al (2003) för att ha den nödvändig 
kontextförtrogenheten med forskningsfältet. 

Ett centralt begrepp i den kvalitativa metasyntesen är översättning 
(translation). Detta begrepp ska inte förstås bokstavligt (ord för ord) utan 
idiomatiskt (översättning av textens mening). När syntetiseringen av olika 
studier påbörjas finns det tre möjligheter för översättningar: i) studierna 
är direkt jämförbara och det är möjligt att göra reciproka översättningar, 
ii) studierna står i relativ motsättning till varandra och är repellerande 
iii) studierna kan sammantaget bilda en argumentationslinje, en serie av 
slutledningar. (Noblit & Hare, 1988)

De översikter som ingår i de empiriska analyserna kan alltså ses som 
fall och synteserna som försök att hitta mönster i variationen mellan olika 
fall. Genom att successivt analysera de olika översikterna kan så småningom 
de viktigaste och de mest betydelsefulla faktorerna identifieras (dock inte 
mätas). Detta komparativa förfaringssätt bygger således mer på skillnaderna 
än likheterna mellan forskningspositioner och forskningsresultat. Den typ 
av generalisering som är möjlig bygger på en mönstergeneralisering som 
identifierar både konvergenser och divergenser på forskningsfältet och 
möjliggör uppritandet av en nyanserad karta över centrala faktorer och 
komponenter som samspelar i undervisning och lärande.  
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Ett nyckelproblem som vi särskilt har ägnat uppmärksamhet är frågan om 
översättning av begrepp från olika forskningsansatser. Syftet med föreliggande 
översikt är dock som påpekats inte att nå en så korrekt översättning ord för 
ord som möjligt, utan att skapa menings- och betydelsestrukturer för att nå 
en vidgad, nyanserad och fördjupad diskurs och dialog inom forskningsfältet, 
också i förhållande till praktiker och beslutsfattare: ”The entire point of 
approaching synthesis as a comparative translation is not to acheive closure, 
but to enable discourse” (Noblit & Hare, 1988, s. 77). Vår förhoppning är att 
översikten stimulerar till diskussion, kritik och alternativa angreppssätt.  

AVGRÄNSNINGAR
En karta utgörs av motiverade gränsdragningar. För att skapa någon rättvisa 
av ett så komplext område som undervisning och lärande, behöver ett antal 
avgränsningar göras. 

Om vi följer Gieryn (1999), kan de vetenskapshistoriska kartorna studeras 
utifrån positioner i fältet och hur dessa upprätthåller gränser. Av en sådan 
teoretisk utgångspunkt följer ett betydligt mer dynamiskt angreppssätt, än av 
t.ex. Thomas Kuhns paradigmteori. Teorin erkänner också en pluralism och 
mångfald som Kuhns teori svårligen kan göra rättvisa åt. För att genomföra 
en forskningsöversikt måste emellertid ett antal yttre avgränsningar göras av 
praktiska skäl. Nedan följer några:

Översikten avser visa på dominerande forskningspositioner, men 
täcker inte in forskningens akademiska eller organisatoriska 
anknytningar.
Översikten fokuserar övergripande förskjutningar i epistemiska 
positioneringar och täcker inte enskilda forskare, forskargrupper, 
metoder, forskningsprojekt etc. Vi har heller inte haft möjlighet och 
utrymme att redovisa metoder som har använts i enskilda studier/
undersökningar.
Översikten är inriktad på robusta resultatbilder som har 
framkommit i många studier, vilket innebär att enskilda innovativa 
studier inte kan ges något större utrymme. 
Översikten gör en avgränsning av det didaktiska fältet (nödvändig 
av tids- och utrymmesskäl) i relation till klassrumskontexten. Vi 
är väl medvetna om reduktionerna och begränsningarna i denna 
avgränsning. 
Den internationella genomgången (del 2) baseras på översikter 
som gör anspråk på att redovisa fronten i det internationella 
forskningsläget. Det finns dock en klar begränsning i att många 
andra översikter med internationell relevans, men som inte möter 
upp kriterierna nedan, skulle kunna ha gett andra och väl så 
kvalificerade resultat. 
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URVALSKRITERIER
I analyserna av de forskningsöversikter som valts för våra empiriska 
undersökningar har tre större forskningskluster ingått: lärare, innehåll 
och elever (baserat på den didaktiska triangeln). Urvalet av internationella 
forskningsöversikter har gjorts utifrån följande kriterier: 

(i) Nyckelord inom forskningsfältet didaktik/undervisning och lärande
(ii) Översikter av forskning

(iii) Publikationsår 1990-2010
(iv) Internationell orientering och omfång
(v) Anspråk på att (re-)presentera den aktuella fronten i den internationella 

forskningen inom området
(vi) Skriven på engelska och svarar mot det formella utbildningssystemet

(vii) Fokus på generella och generaliserbara empiriska forskningsresultat  
(viii) Representation i de större internationella utbildningsdatabaserna, 

internationella utbildningsförlagen och/eller de internationella 
organisationerna inom utbildningsområdet

Urvalet av de svenska översikterna har också baserats på urvalskriterierna 
ovan (ej iv, vii, viii), men har hanterats något mer pragmatiskt. Systematiska 
sökningar har i och för sig genomförts i relevanta svenska databaser och via 
vår egen databas från tidigare översiktsarbete (Skolverket, 2009), men urvalet 
har inte kunnat genomföras lika strikt som på det internationella fältet. Som 
vi uppfattar det är den svenska utgivningen av systematiska översikter än så 
länge relativt begränsad och i viss mån metodologisk outvecklad, varför några 
publikationer som snarare kan betraktas som antologier och översiktsartiklar 
än som systematiska översikter också har inkluderats i urvalet. Det innebär 
att selektionen av vissa referenser i det svenska urvalet delvis utgått från 
urvalskriterierna ovan, men den har också byggt på kvalitativa bedömningar i 
relation till vårt forskningsintresse (se nedan om ”didaktiskt centreringstest”). 
I anslutning till genomgången av det svenska didaktiska forskningsfältet 
motiveras i fotnoter urvalet av källor ytterligare något.

RELEVANSKRITERIER – ETT ”DIDAKTISKT CENTRERINGSTEST”
Föreliggande metasyntes har, som redogjorts för, sin fokus riktat mot 
undervisning och lärande utifrån en klassrumskontext. Det didaktiska 
forskningsintresset och bidraget ligger i kunskap om hur samspelet mellan 
delarna i triangeln ser ut och det påverkas av det pedagogiska sammanhanget. 
I urvalet av empiriskt material (forskningsöversikter) har vi tillämpat ett 
”didaktiskt centreringstest”. Det har i korthet inneburit att vi har testat hur 
väl översikterna i sin intresseriktning, fokus och täckning placerat sig i den 
didaktiska triangeln. Ju närmare centrum, dvs. att såväl lärare, innehåll/
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metod och elevers lärande behandlas utifrån en klassrumskontext, desto 
bättre faller den ut i vårt urval. Om vi tar ett exempel utifrån det närliggande 
fältet pedagogisk psykologi, innebär vårt didaktiska centreringstest att endast 
översikter som explicit behandlar elevers lärande i förhållanden till lärares 
undervisning och arbetsformer/innehåll i klassrummet har kommit i fråga. 
Argumentet lyder att även om vi hade haft fullständig kunskap om elevers 
kognitiva processer vid lärande, återstår den avgörande frågan, från ett 
didaktiskt håll, om hur undervisningen i klassrummet ska förhålla sig till 
dessa kunskaper. 

Steg i genomförandet
Genomförandet av metasyntesen bygger på följande metodiska steg (Noblit 
& Hare, 1988):

 
1. Identifiering av intressena till översikten

Översiktens syfte, fokus och avgränsningar formulerades. Den didaktiska 
triangeln och de tre klustren lärare, innehåll/metod och elev användes för 
att avgränsa sökområdena för översikten. 

2. Utformning av inkluderings/exkluderingskriterier baserad på identifierade 
intressen

De ovan angivna sökkriterierna prövades gentemot olika internationella 
publiceringsdatabaser som t.ex. ERIC, ISI Web of Science, Academic 
search elite (EBSCO), Science Direct, Google scholar, Scopus etc. 

3. Utformning av relevanskriterier
Relevanskriterier för urval av översikter utvecklades baserade på att de 
väger in lärar- elev och innehållsaspekter (placerar sig i mitten av den 
didaktiska triangeln). De fick alltså inte ensidigt betona bara en av dessa 
aspekter (lärare, elev, eller innehåll/metod utan ska behandla dem som 
integrerade delar i undervisning och lärande. Vidare inkluderades bara 
forskning med avseende på undervisning i klassrummet. 

4. Läsning, scanning och skrivande av protokoll 
Läsningen och scanningen  utmynnade i deskriptiva redogörelser för 
innehållet i översikterna enligt ett uppgjort protokoll för att få en så 
likvärdig behandling av de olika översikterna som möjligt.

5. Översättning
Utifrån skrivna protokoll extraherades analytiska teman som 
sammanförde olika delar i ett analytiskt ramverk. Översättningen innebar 
att hitta analogier mellan de olika empiriska delarna, genom att relatera 
dem till övergripande metaforer/begrepp och referensramar. Momentet 
inkluderade tolkning och omtolkning samt rekontextualiseringar av 
ingående studier.
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6. Syntetisering av översättningar – jämförande analyser
I det andra steget av översättningarna gjordes jämförande analyser av 
olika tolkningar med målsättningen att nå en samlande rekonstruktion. 
De jämförande analyserna grundade sig på tre viktiga antaganden:

(a) Syntetiseringarna är gjorda på tolknings- och inte på datanivå. Detta 
leder till att olikheter bevaras och äpplen och päron inte jämförs. 
Ambitionen är inte att mäta effekter mellan variabler, utan att utvidga 
och kvalificera diskursen omkring undervisning och lärande genom att 
ställa olika ansatser mot varandra.

(b) Analyserna syftar inte till beskrivande representationer av fältet och 
dess olika positioner, utan är en form av jämförande översättningar. 
Forskningen som har studerats rekontextualiseras inom en alternativ 
tolkningsram som kan ge vissa komparativa fördelar (över tid, rum och 
positioner) jämfört med en betraktelse av undervisning och lärande 
endast utifrån ett perspektiv.  

(c) Syntesen strävar inte efter att hitta minsta gemensamma nämnare som kan 
identifieras över tid, geokulturella rum eller olika forskningsansatser, 
utan avser identifiera både konvergenser och divergenser inom fältet. 
De positioner som kan identifieras är relativa till tid och rum och 
förändras diskursivt relativt intellektuella, men också sociala, kulturella 
och politiska förändringar. 

7. Kommunicering av syntetiseringen
Vi har försökt att översätta den kvalitativa metasyntesen till de diskurser 
som översikten är tänkt att vara ett bidrag till. Projektet avser utmynna 
i ett antal publikationer som kan fungera som brobryggare och samlade 
rekonstruktioner för att förstå och förklara det didaktiska forskningsfältets 
utveckling.

Genomförande och tidsplan
STEG 1 INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 
I det första steget av genomförandet har ett antal (20) internationella 
systematiska forskningsöversikter av dignitet inom området undervisning 
och lärande identifierats och behandlats. Även forskningshandböcker s.k. 
”handbooks of research” inom relevanta forskningsområden har ingått. I 
upplägget av det metodologiska arbetet har tre internationella forskarteam 
genomfört forskningsöversikter och tidigare etablerade samarbetspartners 
har konsulterats (Cambridge Primary Review, EPPI-center, University 
of London, DC, University of Copenhagen). Delresultat från steg ett har 
presenterats vid forskningsseminarium där beskrivningar och analyser av det 
internationella forskningsfältet (fältfokus), rörelser och positioner inom fältet 
(teori/metodologifokus) samt resultatbilder från forskningen diskuterats.
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STEG 2  SVENSK FORSKNING OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE
I det andra steget har systematiska sökningar och identifieringar av svenska 
forskningsöversikter inom nämnda områden genomförts. Ett urval på 
23 översikter har gjorts i syftet att kartlägga trender och huvudsakliga 
resultatbilder av olika forskningsansatser/skolbildningar i Sverige 1990-2010. 
STEG 3 JÄMFÖRANDE ANALYSER OCH SAMMANSTÄLLNING
I det tredje steget har resultatbilderna från steg ett och två  jämförts. I 
fokus för analyserna står likheter och skillnader mellan den svenska och 
den internationella forskningen och orsaker därtill. Resultaten av det tredje 
genomförandesteget innehåller jämförelser mellan internationella och svenska 
rörelser och positioner inom det didaktiska forskningslandskapet., I detta steg 
har också generella slutsatser av forskningen om undervisning och lärande 
sammanställts och identifierade forsknings- och kunskapsbehov presenterats. 
Metoddiskussion
Det har riktats kritik  mot översikter, inte så mycket metoden, utan snarare 
mot den användning som de har kommit att få. Kritiken har handlat om den 
avkontextualisering som görs och behovet av att kontextualisera översikterna 
som produceras: Varför denna översikt? Varför dessa frågor? Vilka är 
involverade och med vad avser översikten att bidra? Som vi ser det drabbar 
denna kritik framförallt kvantitativa ansatser med anspråk på att täcka 
kunskapsläget. Annan kritik har handlat om att forskningsöversikter oftast 
dras mot ett alltför konsensusartat beskrivningsspråk som slätar ut motstridiga 
grundläggande antaganden mellan skolbildningar och forskningsansatser. 
Det finns all anledning att uppmärksamma sådan kritik.

Ytterligare kritiska punkter från forskarsamhället (Sundberg, 2009) 
har handlat om de mer långsiktiga konsekvenserna av att forskning och 
forskningsresultat kommuniceras i form av översikter. Traditionellt har 
metoden använts i första hand internt inom vetenskapssamhället för att 
kartlägga ett forskningsfält eller forskning kring en frågeställning, eller som 
metod för att popularisera forskning och sprida dess resultat för en vidare 
allmän medborgerlig upplysning. Den senare tidens utveckling av metoden 
innebär emellertid att den brukas mer aktivt i samspelet mellan forskning, 
praktik och politik. De ”risker” och svårigheter som företrädare för den 
utbildningsvetenskapliga forskningen har sett i denna utveckling är t.ex. att:

Det kan finnas risker för att diskvalificera forskning som inte enkelt 
låter sig användas för en systematisk kunskapsöversikt.
Evidensfokus kan leda till att forskare i alltför hög grad siktar in 
sig på resultat som är entydiga och att ovälkomna eller komplexa 
resultatbilder undviks. 
Externa påtryckningar sätter begränsningar för hur frågor 
formuleras, metoder väljs, resultat presenteras och analyser 
genomförs. 
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Forskningens tidtabeller tvingas att anpassas till politikens behov av 
snabba svar.
Forskningsresultat frånkopplas sitt teoretiska sammanhang och 
vidare tolkningsramar och därmed förlorar man den större bilden av 
problemet (Sundberg, 2009)

Andra kritiska punkter som framkommit i diskussionerna kring 
forskningsöversikter som metod är felkällor beroende på tillgänglighet 
(resultatet styrs i alltför hög grad av lättillgängligt material), ’garbage in, garbage 
out’ (en forskningsöversikt kan aldrig bli bättre än de det grundmaterial den 
består av), att man jämför äpplen och päron (jämförbarheten mellan studier 
är alltid mer problematisk än vad översikter ger uttryck för) och slutligen kan 
den analytiska variationen bli stor (vissa förhållanden blir mer deskriptiva och 
andra mer analytiska). Ur dessa kritiska synpunkter på översikter har behovet 
av att arbeta med metodutveckling växt. Företrädare för forskningsöversikter 
som metod menar att man kan komma till rätta med en del av dessa problem 
genom att utveckla metodiken och göra den mer systematisk, explicit och 
transparent. Många sekundärforskare har också försökt utveckla en mer 
enhetligt och allmänt etablerad terminologi omkring forskningsöversikter. 

Tillvägagångssättet i föreliggande översikt är som sagt integrativt och 
tolkande, till skillnad från ett adderande och summerande angreppssätt. 
Den kvalitativa metasyntesen som vi arbetat med som metod innebär att 
kvalitativt jämföra positioner och resultatbilder på det didaktiska fältet. I en 
sådan ansats föreligger alltid risken för att förenklingar blir överförenklingar 
och att överensstämmelser betonas mer än skillnader. För att undvika 
dessa fallgropar, har vi tillämpat vad Noblit och Hare kallat ’Line-of-
argument’-strategi. Snarare än att eftersträva en så fullständig täckning 
av ett kunskapsobjekt eller en fråga som möjligt handlar det om att driva 
en linje av argument och motargument utifrån de empiriska källorna och 
påvisa skillnader, komplexa samband och förändringar över tid. Det är alltså 
argument i termer av empiriska kunskapsanspråk som står i förgrunden och inte 
enskilda vetenskapsteoretiska positioner, forskningsprogram, teorier, metoder 
etc. Tillvägagångssättet bygger på att skapa andra ordningens slutledningar, 
dvs. att ur de enskilda studierna utveckla argumentationskedjor som kan 
underbygga vidgad förståelse och starkare förklaringar. Vi utgår i det avseendet 
från Turners begrepp översättning (translation) som den mest adekvata formen 
av förklaring inom samhällsvetenskaperna (Turner, 1980). Turner påminner 
också om att forskaren själv måste adressera sin egen roll i konstruktionerna 
och slutledningskedjorna. Forskningsöversikter (Handbooks on research, 
synteser, reviews etc.) kan sägas inte bara återrapportera resultat från aktuell 
forskning utan även legitimera forskningsfält, metoder etc. De kan sägas dra 
gränser och tjäna som grindvakter (Gieryn, 1999). Som sekundärforskare 
(författare till översikter) ingår man alltid i sådana grindvaktsverksamheter. 
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I skapandet av en sådan slutledningskedja har vi varit måna om att vara 
öppna och systematiskt redovisa våra bedömningar löpande samtidigt 
som vi har beaktat de kontexter/paradigm inom vilka forskningen verkar 
(Thorne et al., 2004). En så bred och inkluderande hållning kan också, som 
sagt, kritiseras utifrån att äpplen blandas med päron. Till skillnad från mer 
traditionella metaanalyser syftar den kvalitativa metasyntesen inte primärt till 
att representera ett fält, utan till att översätta partikulära forskningsansatser 
och forskningsresultat samt rekonstruera en vidare förståelse för 
kunskapsbildningen inom fältet (utvecklas teoretiskt i Sundberg, 2012). 
Naturligtvis kan det också riktas kritik mot metodiken i en sådan ansats. Det 
är omöjligt att fullt ut systematiskt redovisa de olika löpande översättningarna. 
De måste istället vinna trovärdighet genom att slutresultaten kan påvisa en 
vidgad förståelsehorisont och nyanserade förklaringar. 

Metaöversikter och synteser drivs av möjligheterna att generalisera, 
eller mer precist att nå transkontextuell giltighet. Sträng, mätbar evidens 
är inte möjlig att belägga med kvalitativa metasynteser av föreliggande 
slag. En transkontextuell giltighet uppnås bäst, som vi ser det, genom att 
erkänna kunskapsbildningens gränser och band inom temporala, rumsliga 
och empistemiska lokaliseringar. En befogad kritik kan riktas mot en för 
långt dragen dekontextualisering. En mycket viktig aspekt är därför att 
skapa en genomskinlighet i hur man har gått till väga i genomförandet och i 
tolkningarna. 

I översikten har vi valt att enbart arbeta med sekundärdata, vilket 
naturligtvis har sina begränsningar. Vad man vinner i överblick riskerar man 
att förlora i nyanser av närbilder. Föreliggande översikt är att betrakta som ett 
pilotprojekt för att utveckla kvalitativa metasynteser inom utbildningsområdet. 
Metodologin är inom detta fält ännu relativt outvecklad och inte sällan 
överentusiastisk när det gäller möjligheterna. Några av fördelarna som 
McCormick et al (2003) lyfter fram är att: i) översikten arbetar med olika typer 
av ansatser och metodologier vilket kan stärka validiteten om konvergenser 
kan identifieras, ii) metoden strävar efter att vara kontextkänslig (jfr kritiken 
mot dekontextualiseringen av data i översikter) och iii) man uppnår en högre 
grad av abstraktion genom syntetiseringen vilket gör det möjligt att adressera 
vidare frågor än vad enskilda studier tillåter, ny förståelse av enskilda resultat 
som pekar på komplexiteten och generera nya frågor skapas. Till svagheterna 
hör bl.a. risken för att inte beakta det partikulära i ansatser, metoder och 
resultat Det är mycket tids- och arbetskrävande och det finns risker för 
subjektivitet hos dem som genomför översikterna, dvs. de kan ge sken av att 
det råder en mer samstämmig, entydig och enkel bild än vad som egentligen 
är fallet. I föreliggande översikt har vi försökt bemöta kritiken som funnits 
och arbetat med att vidareutveckla forskningsöversikten som metod. 
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Disposition och läsanvisningar
Den första delen av föreliggande rapport har tagit upp centrala utgångspunkter 
för forskningsöversikten. Det har handlat om att redovisa vår tolkningsposition 
och några centrala gränsdragningar att ta hänsyn till för att förstå fältets 
utveckling. Metod och genomförande har också presenterats. 

I den följande andra delen, resultatredovisningen, redovisas det 
internationella forskningsläget, såsom det framträder i centrala översikter 
inom området. Först kommer en presentation av de dominerande 
forskningspositionerna under 1990-talet att göras. Denna presentation 
baseras på de forskningsöversikter som publicerades i början på 1990-talet 
i första hand av AERA (the American Educational Research Association). 
Här finns också återgivet en del av de diskussioner som fördes av forskare 
inom forskningsfältet när det gäller olika metodansatser för att förstå och 
förklara undervisning och lärande. Vi redogör för och analyserar i korthet 
några av de mer genomgripande och övergripande förskjutningar som 
kännetecknar förändringar i forskningspositioner inom fältet för att ge en 
bakgrundförståelse för de resultatbilder som sedan följer. Analyserna baseras 
på Shulman och Erikson (1990), Biddle et al. (1997) och i viss utsträckning 
Richardson (2001).

Efter det inledande avsnittet om förändrade forskningspositioner inom 
fältet, följer redovisning av resultatbilder från forskningen. De handlar 
framförallt om förändringar i grundläggande antaganden om lärare, 
undervisning och lärande. I det efterföljande avsnittet (Forskningspositioner 
under 2000-talet) redovisas en del av förskjutningarna vad gäller 
forskningspositioner inom fältet under 2000-talets första decennium såsom 
de återges i utvalda forskningsöversikter. Det är framförallt den femte 
internationella forskningshandboken inom undervisningsområdet, Saha 
och Dworkin (2009), som utgör källan. Avsnittet handlar bl.a. om de nya 
perspektiv som introduceras, fältets ökade politiska uppmärksamhet samt det 
globala fokus på utfall av undervisning och lärande som slår igenom på fältet. 

Efter denna presentation av några övergripande förskjutningar när det 
gäller forskningsansatser inom fältet följer den kvantitativt mest omfattande 
avdelningen av resultatbilder från forskningen under 2000-talet. Här 
utgör senare forskningsöversikter inom fältet undervisning och lärande det 
empiriska underlaget, som t.ex. ”Cambridge Primary Review” (2010) och 
John Hatties ”Visible learning” (2008). 

I del tre redogörs för det nationella didaktiska forskningsfältet. 
Redovisningen följer samma disposition som den i del två. Först presenteras 
betydelsefulla positionsförskjutningar som har ägt rum inom fältet under 
1990-talet. Några resultatbilder från denna forskning ges också. Därefter följer 
positionsförskjutningar under 2000-talet. Källorna till dessa beskrivningar 
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är framförallt översiktsartiklar skrivna av initierade forskare på fältet. Vissa 
översiktliga mönster och tendenser identifieras och analyseras i avsnittens 
sammanfattningar. 

De empiriska resultatbilder som presenteras från 2000-talets forskning 
på fältet är referat från svenska forskningsöversikter. Från mer än tio olika 
översikter rekonstrueras viktiga resultat utifrån följande teman (de samma 
som i del 2): undervisning mer generellt, lärare och deras undervisning, 
undervisning och elevers lärande samt aktuella teman och frågeställningar 
bland forskarna på fältet kopplade till olika typer av undervisningskontexter.

I del fyra presenteras sedan de jämförande analyserna från den 
internationella (del 2) respektive den svenska forskningsgenomgången (del 
3). Frågan om evidens adresseras inledningsvis varefter varje tema (se ovan) 
behandlas. Analyserna bygger på centrala konvergenser och divergenser som 
har identifierats i de jämförande analyserna. Slutligen redovisas 20 slutsatser 
från översikten som framträder som starka konvergenser från forskningen på 
fältet.

En viktig läsanvisning när det gäller innehållet i denna rapport är att 
de slutsatser som dras i redovisningarna av forskningsöversikterna är 
översiktsförfattarnas egna. Vi har valt att mer deskriptivt redogöra för hur 
översikterna beskriver forskningspositioner, metodansatser och resultatbilder 
från fältet. Efter varje sådant redovisande avsnitt ligger sammanfattande 
analyser där vi bygger slutledningskedjor av delarna i det empiriska materialet 
på basis av jämförelserna. I det avslutande kapitlet (del 4) sker syntetiseringen, 
eller rekonstruktionen av de empiriska delarna, dvs. av alla översikter som 
ingått i urvalet.
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Forskningsfältet undervisning och lärande 
under 1990-talet

I avsnittet som följer kommer vi att beskriva vissa övergripande 
forskningspositioner och förskjutningar på fältet om undervisning och lärande 
i mer generella termer. Som empiriskt underlag har översikterna ”Research in 

teaching and learning: a Project of the American Educational Research Association” 
(Shulman, 1990; Erickson & Linn, 1990) samt ”International Handbook 
of Teachers andTeaching” (Biddle et al, 1997) och ”Handbook of Research on 
Teaching” (Richardson, 2001) ingått. Centrala frågor under 1990-talet har varit 
vilka metodologiska angreppssätt som är önskvärda att utveckla, samt lärarens och 
elevernas förändrade roller utifrån den framväxande lärandeforskningen. Några 
centrala resultatbilder från den framträdande forskningen redovisas. 

FÖRÄNDRADE FORSKNINGSPOSITIONER
En viktig översikt av fältet, Research in teaching and learning: a project of the 
American Educational Research Association. Vol. 1, Paradigms and program,. 
gjordes av Lee Shulman i slutet av 1980-talet på uppdrag av AERA 1990). . 
Syftet med översikten var att förstå resultat och metoder inom forskningen om 
undervisning. Schulman som var redaktör betonar inledningsvis att fältet är 
mycket mångfasetterat och pluralistiskt och att detta inte enbart behöver förstås 
på ett negativt sätt. Tvärtom finns det skäl att också poängtera rikedomen av 
de olika sätt på vilka frågor om undervisning och lärande är formulerade. 
Shulman menar att inget annat samtida tillämpat samhällsvetenskapligt 
forskningsfält har tilldragit sig så mycket olika disciplinära ansträngningar 
och försök för att besvara sina frågor som fältet om undervisning. Frånvaron 
av ett entydigt singulärt forskningsparadigm ska alltså inte uppfattas som 
en patologi inom fältet, enligt Shulman. De aktiva och tillfälligt drivna 
t.o.m. upphetsade diskussionerna mellan olika forskningsläger signalerar 
ingen fara för fältet som sådant. Översikten finner fältet vara i ett tillstånd av 
önskvärda och lovande framsteg i början på 1990-talet. Det är inte fråga om 
någon newtonsk progression, menar redaktören, men det är precis den typ av 
framsteg som är lämplig för forskning inom utbildning (a.a.). 

Översikten liknar Shulman vid en synoptisk karta vars poäng är att 
gestalta ett omfattande pågående samtal och därigenom bidra till en fördjupad 
dialog mellan olika forskare/ansatser som ägnar sig åt att förstå och förbättra 
undervisning. Det är emellertid nästan uteslutande amerikansk forskning 
som redovisas i översikten (som visserligen i sig rymmer internationella 
referenser). När Shulman beskriver de dominerande forskningspositionerna 
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inom fältet i början av 1990-talet, tar han hjälp av Dunkin och Biddles 
”Study in Teaching” (1974) och den modell som där konstruerades av 
undervisning (byggde i sin tur på Mitzel, 1960). Dessa forskare särskilde fyra 
klasser av variabler: förutsättningsvariabler (lärarkaraktäristika, erfarenheter, 
utbildning och andra förhållanden som påverkar undervisningsbeteenden), 
kontextvariabler (elevegenskaper, skolan och närsamhället, klassrummet), 
processvariabler (observerbara handlingar av lärare och elever i klassrummet) 
samt produktvariabler (omedelbara och långsiktiga effekter av undervisning på 
intellektuell, social, emotionell utveckling). Denna klassifikation och modell 
hade ett enormt genomslag för forskning på fältet under en lång tid. Fokus på 
process-produkt förhållanden startade inte med Dunkin och Biddles studie, 
men deras bok gav modellen en stark skjuts framåt och underbyggde den som 
en teoretisk matris.

Process-produktmodellen som också kommit att kallas 
undervisningseffektivitetsansatsen) kom att bli den mest vitala och produktiva 
modellen/programmet för forskning om undervisning under flera decennier, 
enligt Shulman (1990). Mitzel (1960) definierade tidigt modellen som ett 
försök att: 

”… define relationships between what teachers do in the classroom 
(the processes of teaching) and what happens to their students (the 
products of learning). One product that has received much attention 
is achievement in the basic skills…. Research in this tradition assumes 
that greater knowledge of such relationships will lead to improved 
instruction: once effective instruction is described, then supposedly 
programs can be designed to promote those effective practices”.  
(a.a., s. 193)

I tidigare forskningsöversikter har lärares kunskap i linje med process-produkt-
modellen framförallt setts, implicit eller explicit, som en oproblematisk fråga 
om överföring. I Gages översikt (1963) och tjugo år framåt har den logiska 
positivismen varit en central premissleverantör. I Travers andra översikt 
(1973) finns emellertid tre kapitel som visar på att alternativa positioner/
ansatser introducerats i fältet. Dels Lights kapitel om analyser av kvalitativa 
data, Dreebens om skolan som arbetsplats och dels Lorties kapitel om 
undervisning som yrke. För första gången får också lärarutbildningen ett 
eget kapitel i en samlande forskningsöversikt på forskningsfältet (Floden, I: 
Richardson, 2001).

Just denna process-produktforskning var konsistent med en redan stark 
forskningsgren, nämligen tillämpad behavioristisk psykologi och dess 
uppgiftsanalytiska träningstradition (task-analytic training tradition). I 
reaktion mot denna ansats växte sig vad Shulman kallar klassrumsekologi 
(classroom ecology) fram under 1980-talet. Denna byggde på helt andra 
antaganden, nämligen: (1) den drar uppmärksamheten mot interaktionen 
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mellan människor och deras miljöer, särskilt den ömsesidiga snarare än mot 
en enkel entydig linjär kausalitet från lärare till studenter/elever, (2) den 
behandlar undervisning och lärande som pågående interaktiva processer 
snarare än att försöka isolera några få faktorer i systemet och etikettera dem 
som ”orsak” och ”verkan”, (3) den ser klassrumskontexten som inflätad i andra 
kontexter som skolan, det omgivande samhället, familjen, kulturen – vilka 
alla påverkar vad som kan observeras i klassummet, (4) den behandlar icke-
observerbara processer så som tankar, attityder, känslor eller uppfattningar av 
deltagarna som viktiga datakällor (Shulman, 1990).

Den tredje forskningshandboken eller översikten som ges ut av AERA 
(Handbook, 1986) visar på fältets omformering i nämnda riktning. Lärares 
tänkande blir en viktig fråga tillsammans med kvalitativa metoder som 
introduceras på bredare front. De får systematiska behandlingar i flera 
kapitel och förståelse för lärares olika kvalitativa strategier i klassrummet 
ges uppmärksamhet. Under 1990-talet behandlar översikterna i) lärares 
existerande försanthållande och kunskap om undervisning, lärande och 
ämneskunskap, ii) lärares möjligheter till pågående ökning och fördjupning 
av sina ämneskunskaper, iii) lärare som lärande aktörer på samma sätt 
som elever som lärande aktörer iv) betydelsen av att grunda lärares lärande 
och reflektion i klassrumspraktik samt v) villkoren för tid och support för 
reflektion, samarbete och kontinuerligt lärande. I enlighet med denna 
utveckling introduceras en rad nya metodansatser inom fältet (a.a.). 

Vilka metodologiska ansatser dominerar fram till 1990-talets början? 
Den andra volymen i översikten Research in teaching and learning: a project of 
the American Educational Research Associatio:. Quantitative methods, Qualitative 
methods från 1990 behandlar metodutvecklingen inom undervisningsfältet 
(Erickson & Linn, 1990. ). I två kapitel redogörs för den kvalitativa 
respektive kvantitativa forskningens grundantaganden och procedurer. I 
början av 1990-talet var denna tudelning och diskussionerna mellan dessa 
två metodologiska läger den dominerande diskursen inom fältet. Kvantitativa 
metoder förknippades vanligen med systematiska mätningar, experimentella 
och kvasiexperimentella metoder, statistiska analyser och matematiska 
modeller. Kvalitativa metoder förknippades med naturalistiska observationer, 
fallstudier, etnografi och narrativa rapporter. Erickson och Linn påtalade 
emellertid att gränserna inte var huggna i sten, utan ibland flytande. De som 
använder kvantitativa metoder måste göra kvalitativa bedömningar av vilka 
frågor som bör ställas, design i genomförande och implementering, vilka 
utfallsmått som ska användas, vilka analytiska procedurer som ska genomföras 
etc. De som använder kvalitativa metoder finner ofta att kvantitativa 
sammanfattningar, klassifikationer och analyser är användbara inslag i 
forskningen. Erickson och Linn drar följaktligen slutsatsen att metoder i båda 
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kategorierna kan bidra till ”disciplinerade utforskningar”. De tillägger dock 
att tyngdpunkter, traditioner och ideal skiljer dem åt. De ”två kulturerna” 
tycks oftare vara i konflikt än komplementära inom forskningsfältet. 
Ericksons och Linns slutsatser är ändå att båda kategorierna av metoder 
bidrar till förståelsen av undervisning och har därför komplementära värden 
som överensstämmer även om det inte pågår medvetna ansträngningar att 
göra dem komplementära vid denna tidpunkt (a.a.). 

Linn (1990) skriver att kvantitativa analyser av primärdata och resultat 
av tidigare forskning är en vital del av forskningen om undervisning. Men 
kvantitativa metoder kan inte stå ensamma. Statistiska justeringar är en fattig 
ersättning för en adekvat forskningsdesign. Valet av vad som är värt att studera 
och de eftersökta generaliseringarna tar oss nästan alltid bortom den interna 
validitetens räckvidd, menar Linn. Utifrån översikten, tillägger Linn, är det 
nödvändigt att involvera kvalitativa bedömningar. Användningen av strängt 
kvantitativa kausala modeller kräver teorier som oftast saknas. Å andra sidan 
behöver teorier kraften av kvantitativa analyser för att finslipas, argumenterar 
Linn. 

Erickson framhåller att även om kvalitativa metoder vid 1990-talets 
början framstod som något relativt nytt, har kvalitativ fältforskning bedrivits 
som metod inom samhällsvetenskaperna i ca 70 år. Fältarbete inkluderar då (1) 
intensivt och långvarigt deltagande på ett fält, (2) noggrann dokumentation 
av vad som händer genom fältnoteringar och insamlande av andra detaljerade 
beskrivningar och evidens samt (3) analytisk reflektion kring insamlad data 
och rapportering med hjälp av detaljerade beskrivningar, narrativa vinjetter 
och direkta citat såväl som mer generella beskrivningar i form av analytiska 
tabeller, sammanfattningar och beskrivande statistik. Denna forskning kan, 
menar Erickson, även om den inte gör anspråk på att tala med en röst om en 
entydig sanning, utgöra användbara förslag till undervisningspraktiker. Den 
kan inte vara entydig som tolkning, men vissa tolkningar kan ändå systematiskt 
visa sig felaktiga. Paradoxalt nog är den viktigaste användningen av kvalitativ 
tolkande forskning, skriver Erickson, att förbättra undervisningspraktiker. 
Den kan utmana oss att tro att vissa sanningar kan fastställas och istället 
grundläggande rekonstruera våra föreställningar om vad undervisning i 
praktiken är. Tolkande forskning om undervisning och lärande är därför inte 
bara en alternativ metod utan ett alternativt synsätt på hur samhället fungerar 
och hur skolor klassrum, lärare och elever arbetar/fungerar i samhället, skriver 
Erickson. 

Erickson (1990) gör vidare en översikt av teorier och metoder inom fältet 
som alternativt kallas etnografi, kvalitativ, deltagande observationer, fallstudier, 
symbolisk interaktionism, fenomenologisk, konstruktivistisk eller tolkande 
interpretativ. Dessa ansatser är alla olika, men har ändå vissa släktskapsband 
sinsemellan. Just att använda de omedelbara och lokala meningarna av 
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handlingar (deltagarnas synsätt) som grundläggande validitetskriterium är 
avgörande för tolkande deltagande observationsforskning till skillnad från 
andra observationstekniker som tolkande forskning ofta sammanblandas med. 
Om tolkande forskning med utförliga beskrivningar ska spela en avgörande 
roll för utbildningsforskningen, menar Erickson, så kommer det att bero på 
vad forskningen har att säga om: (1) karaktären på klassrum som socialt och 
kulturellt organiserade miljöer för lärande (2) karaktären som en, men bara 
en, typ av reflexiv lärandemiljö (3) karaktären och innehållet av lärarens och 
de lärandes meningsperspektiv som internt relaterad till utbildnings- och 
undervisningsprocessen.

Konflikt eller samexistens – forskningsfältets formering 
Mycket få konflikter eller kontroverser inom forskningsfältet rapporterades i 
den tredje större översikten (Handbook of research on teaching, 1986). Den 
kanske största frågan då gällde just metoder för att studera undervisning. Den 
djupgående kontroversen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder hade 
gjort sitt intåg och enligt vissa bedömare åstadkommit ett kaos inom fältet 
(Richardson, 2001). En differentiering av fältet medförde, menade kritikerna, 
ett allt mindre överlapp mellan olika ansatser och att kommunikationsproblem 
skapades mellan teoribildningar. Richardson menar att den turbulens som 
uppstått i perioden mellan 1986 och 2001 är densamma som inom andra 
samhällsvetenskapliga fält. 

Robert Floden gör i ett inledande kapitel i översikten från 2001 om 
undervisningens effekter (”Research on effects of teaching: a continuing 
model for research on teaching”) en kort historik om effektforskningen inom 
undervisningsfältet. Redan den första översikten inom området (Gage, 1963) 
hänvisade till största delen till en effektmodell som sedan också utgjorde 
grund för många bidrag i den andra översikten. Fram till 1970-talet var den 
dominerande delen av forskningen kring undervisning byggd på en sådan 
modell som kopplade utfallsmått av elevers lärande (oftast prestationstester) 
till variabler i klassrummet som lärares handlingar, men också elevers. Vid 
den tredje översikten (1986) hade andra modeller också kommit in i bilden. 
Shulman (1986) beskrev bland annat hur klassrumsekologiska modeller 
och lärares tänkande blivit huvudlinjer i forskningen tillsammans med 
effektmodeller (både process-produktmodeller och modeller som introducerat 
elevers aktiviteter som del av de processer som producerar effekter). Shulman 
konkluderade dock att process-produktmodellen fortfarande i mitten på 
1980-talet var den dominerande och den mest vitala och produktiva ansatsen 
under det gångna decenniet.

Shulman förespråkade emellertid användningen av  alla tillgängliga 
metoder, i form av en ”disciplinerad eklekticism” där man noggrant vägde varje 
ansats, antagande, mål och resultat för att skapa olika metodkombinationer. 
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Shulman var särskilt kritisk till att det inte hade utvecklats en kommunikation 
mellan forskningsprogram inom fältet. ”Programs dwell in intellectual 
ghettos of their own construction” (1986, s. 9) löd en av hans kärnfulla kritiska 
anmärkningar.

FÖRÄNDRADE FORSKNINGSPOSITIONER KRING LÄRARE OCH DERAS 
UNDERVISNING 
I mitten av 1990-talet har forskningsfältet kring lärare och undervisning vuxit 
sig stort och skapat behov av en samlande översikt och ”The International 
Handbook of Teachers and Teaching” publiceras 1997 (Biddle, Good & 
Goodson). Här redovisas det som anses vara de huvudsakliga traditionerna, 
perspektiven, begreppen och insikterna som i ett växande forskningsfält kan 
relateras till lärare och undervisning.

I inledningen av handboken tecknar Biddle, Good och Goodson (1997) 
bilden av förändringens tid när det gäller läraryrket och den rad av aspekter 
som kan relateras till läraren i hans/hennes yrkesutövning. Detta gäller 
såväl tidigare forskning kring lärare, anställda i formella organisationer och 
lärare som hanterar dilemman i skolvardagen, som forskning som vuxit fram 
senare med inriktning mot lärares liv och karriär, lärarroller, ledarskap, 
professionalisering, köns-, ras- och etniska aspekter av läraryrket etc. I takt 
med snabba samhällsförändringar och förändringar av utbildningssystemen 
världen över, behöver forskningen också i motsvarande grad utvecklas, enligt 
författarna.

I en särskild del av översikten uppmärksammas i huvudsak frågor 
som kan relateras till undervisning och lärande. Biddle et al. (1997) pekar 
i inledningen på hur forskningen förändrats över tid, från 1960- och 
70-talets fokus på lärarbeteendet och dess koppling till elevers lärande, till 
forskning som fokuserar effekter av lärares medvetande/tänkande (’teacher 
cognition’). Denna breda ansats inkluderar exempelvis lärarförväntningar på 
elever, lärares uppfattningar om lärarrollen, lärares beslutsfattande, lärares 
uppfattningar om lektioner, idéer om ämnesinnehållet etc. Vid 1990-talets 
mitt har ett starkt forskningsintresse uppstått kring elevers mediering i 
undervisningssituationen.

Även om forskning under lång tid har visat på effekter av 
klassrumsundervisning, argumenterar flera forskare för att djupare 
förståelse av det som händer i klassrummet och implikationerna för elevers 
lärande, är beroende av en förståelse av elevers tänkande och mediering av 
klassrumshändelser. Forskning med en sådan inriktning har innefattat 
studier av social kognition hos elever, elevers lärande i smågrupper, elevers 
uppgiftslitteratur, elevpassivitet, elevers självreglering, elevers vilja och elevers 
målorientering. Andra insikter om klassrumsundervisning har genererats på 
senare tid genom en ström av studier kring lärares liv och arbete (a.a.).
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FÖRÄNDRADE PERSPEKTIV PÅ ELEVERS TÄNKANDE OCH LÄRANDE I 
KLASSRUMMET
I kapitel två pekar Nuthall (1997) på de radikala omsvängningar som skett 
i synen på tankeprocesser och lärande sedan 1980-talet. Från ett perspektiv 
av att se tänkande som en uppsättning separata processer i elevens huvud 
som via undervisning medieras till lärande, till att i större utsträckning 
betona en bredare förståelse av elevers erfarenheter av undervisning. Nya 
perspektiv har introducerats via olika discipliner (lingvistik, sociolingvistik, 
estetik, semiotik, socialantropologi, litteraturkritik), olika metodologier 
(etnometodologi, fenomenografi, diskursanalys, textkritik) och kulturella 
perspektiv (rysk psykologi).

Enligt Nuthall utkristalliserar sig i forskningen kring elevers tänkande 
och lärande tre huvudsakliga kategorier av studier. Den första är företrädesvis 
psykologisk i sin orientering, där lärande och tänkande är införlivat i ett 
bredare kognitionsbegrepp med elever som skapare av sina egna kunskaper 
och färdigheter. Den andra kategorin innefattar studier som i första hand 
är sociokulturella i sin ansats. Lärande och tänkande ses som sociala 
processer i sociala kontexter, snarare mellan än inom individer. I den tredje 
kategorin finns studier som orienterar sig mot språk eller sociolingvistik, 
i vilka klassrumsspråket ses som både innehåll och medium för lärande 
och tänkande. Nuthall menar att dessa kategorier utmanar och tävlar med 
varandra kring ett flertal centrala frågor.

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är det nu allmänt accepterat att 
kunskap är en produkt av det sätt på vilket elevens medvetande är involverat i 
aktiviteter och resurser i klassrummet. Som en konsekvens av detta synsätt är 
det nu inte möjligt att göra antagandet att det kan finnas en direkt koppling 
mellan undervisning och lärande. Sättet på vilket uppgifter struktureras, de 
frågor som läraren ställer, exemplen som eleverna övar på etc., kan bara ha 
indirekta effekter på elevernas lärande. Enligt Nuthall (1997) befinner sig 
forskningen inom det konstruktivistiska perspektivet i ett utvecklingsskede, 
där gränserna prövas med hjälp av forskning om sociala och kulturella 
processer i klassrummet.

Det sociokulturella perspektivet kritiserar konstruktivistiska teorier om 
tänkande och lärande för att i alltför hög grad anknyta till en teknokratisk, 
positivistisk och individualistisk uppfattning om utbildning och samhällelig 
ordning. Bl.a. Lave kritiserar konstruktivisterna och menar att sociala 
relationer, gemenskap och kultur spelar viktiga roller i fråga om kognition 
och lärande. Bakom beskrivningen av lärande som en identitetsskapande 
process i kulturellt strukturerad gemenskap, ligger uppfattningen om 
medvetande och kunskap som processer som visar sig när människor 
interagerar i gemensamma aktiviteter. Gränserna mellan medvetande och 
samhälle, mellan tänkande och interaktion, mellan att kunna och att göra, är 
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av mindre betydelse i ett sådant perspektiv. Kunskap är ”distribuerad” genom 
de kontexter där den förekommer. Nuthall summerar forskningen utifrån 
sociokulturella perspektiv med att den utvecklats från en vilja att se lärande 
i skolan inom en vidare kulturell kontext. Ur ett sådant perspektiv kommer 
sociala grupper eller gemenskaper och de kollektiva aktiviteter de engagerar 
sig i, att stå i fokus för analysen.

Klassrumsforskning som bedrivits utifrån ett språk- eller lingvistiskt 
perspektiv har, enligt Nuthall, klargjort att språket inte är det transparenta eller 
neutrala medium genom vilket förutbestämd kunskap överförs från lärarens 
medvetande till elevernas medvetanden. Vad som dock inte inkluderas i detta 
perspektiv är de kulturella villkoren i klassrumsspråket, men underliggande 
discipliner som analyserar dessa växer snabbt (sociolingvistik, pragmatik, 
diskursanalys och textanalys) (a.a.).

Nuthall identifierar tre områden där dessa perspektiv divergerar. Det 
första, och kanske mest dramatiska, är frågan om mentala processer existerar 
som en egendom i det individuella medvetandet eller om de är lokaliserade 
(ifall de ens existerar) i den sociala interaktionen mellan människor och 
i kommunikationsprocesser. Det andra tvisteämnet är en konsekvens av 
det första, där konstruktivisterna kämpar med problemet med hur elever 
inkorporerar eller översätter erfarenhetsbaserade strukturer och innehåll till 
struktur och innehåll i sitt tänkande. Enligt sociokulturella teoretiker finns 
inget sådant problem eftersom de enda processerna av intresse i fråga om 
lärande uppkommer i elevers möte med lärare eller kamrater. Den tredje 
särskiljande frågan rör kunskapsförändringens eller lärandets plats och natur. 
Återigen placerar de sociokulturella teoretikerna förändring i processerna av 
social interaktion (a.a.).

Enligt Nuthall kan man utifrån de tre perspektiven på tänkande och 
lärande dra slutsatsen att det är helheten av det som pågår i klassrummen 
som avgör hur elever tänker och lär. Vad som är mer oklart utifrån 
forskningen under 1990-talet är hur lärare ska hantera klassrummet som 
en lärande gemenskap. Trots allt har det skett en radikal omtolkning av 
vår förståelse av klassrumslärande och undervisning. Detta kan också ses 
som inget mindre än en kraftig reaktion mot det paradigm som dominerat 
(korrelations- och experimentell forskning) de föregående två decennierna. 
De praktiska konsekvenserna av en allt ökande komplexitet i förståelsen av 
klassrumsprocesser, är att det inte längre finns några enkla svar på frågor om 
hur man ska öka kvaliteterna i elevers tänkande och lärande (a.a.).

Sammanfattande analys av forskningspositioner under 
1990-talet 
Den bild av forskningsfältet som framträder i de utvalda 
forskningshandböckerna/översikterna är att det har blivit alltmer 
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vittförgrenat och successivt har förstärks under 1990-talet. Alltfler olika 
teoretiska och metodologiska ansatser brukas i studierna om undervisning 
och lärande. Under 1990-talet får fältet också ökad uppmärksamhet från 
externa utbildningsintressenter. Forskningen kopplas på det sättet i allt 
högre utsträckning samman med fler politiska policyfält och brännande 
samhällsfrågor av vidare karaktär om t.ex. skola och social inkludering.

Flera forskare skriver att undervisning och lärande har kommit att 
betraktas som mer beroende av den samhälleliga och historiska kontexten. 
Även stränga behaviorister skulle hålla med om att elever måste göras delaktiga 
och att undervisning i hög grad handlar om att elever får möjligheter till 
feedback från läraren. Många kapitel i de behandlade översikterna bygger 
dock i sina grundantaganden på effektforskningens premisser och sökandet 
efter generella samband mellan undervisning och lärande. En betydande 
del av forskningen på fältet söker efter en instrumentell teori som kan guida 
och även till del designa undervisningspraktiker som ökar elevers lärande. 
Detta syfte kan missbrukas i policysammanhang, påtalar forskarna. Men 
uppmärksamheten har skiftat från rena föreskrifter för vad alla lärare måste 
göra (instrumentell tillämpning) till mer av generell upplysning. 

I flera översikter understryks betydelsen av elevers medierande processer 
(student mediating processes) som uppmärksammats i forskningen om 
ämneskunskap och den sociala konstruktionen av kunskap i klassrummet. 
Forskningen har kommit att öppna den svarta klassrumsboxen och fokusera 
på elevers förståelse av undervisningsinnehållet. Detta har i och för sig gjorts 
sedan Piagets dagar, men till en början främst i syfte att demonstrera att elever 
hade robusta uppfattningar av ämnesinnehåll som skiljde sig från de som 
läraren hoppades kunna utveckla. Den sociala konstruktionen av kunskap i 
klasrummet väcker ett allt större intresse. Termer som lärandegemenskaper 
(community of learners), social kognition (social cognition), och 
kunskapskonstruktioner (constructions of knowledge) signalerar ett skifte av 
undervisningsmodeller där läraren inte längre självskrivet står i centrum, utan 
där elever ges uppmärksamhet (i enlighet med Vygotskijs teorier). 
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Resultatbilder från forskningen under 
1990-talet

Förändringar i grundläggande antaganden om undervisning och lärande 
under 1990-talet

När Shulman (1990) sammanfattar och drar konklusioner från de olika 
forskningsprogrammen inom fältet vid 1990-talets inträde, menar han att de 
empiriska, generaliserade forskningsresultaten främst kommer från process-
produkt-modellen. Resultatbilderna från forskningsfältet består emellertid 
också av moraliska förslag till hur undervisningen kan förbättras, normativa 
generaliseringar som har härletts ur olika värdepositioner samt etiska analyser 
eller ideologiska övertygelser. Det finns vidare begreppsliga innovationer, 
förtydliganden och kritik. Detta är begreppsliga utvecklingar som kan 
komma från empiriska arbeten, men som befinner sig på längre distans 
från klassrumsdata. De kan också bygga på kombinationer av empiriska 
generaliseringar från olika källor. Shulman framhåller att Jacksons klassiska 
studie ”Life in Classrooms” var just en sådan uppsättning begreppsliga 
innovationer (t.ex. pre-aktiv, interaktiv och post-aktiv undervisning) som 
bidrog till att upplysa mycket av forskningen om undervisning för de närmaste 
årtiondena. Resultatbilderna från fältet innehåller också exempel på goda och 
dåliga praktiker. Dessa är vanligen fallbeskrivningar av lärare, klassrum eller 
skolor. Dessa gör inte anspråk på empirisk generaliserbarhet. De presenteras 
som exempel, dokumenteringar av hur utbildning och undervisning har 
genomförts av vissa lärare och elever vid ett visst tillfälle. Ytterligare en typ 
av resultat från fältet utgörs av teknologier eller procedurala protokoll. Dessa 
är systematiska ansatser till undervisning i vilka och steg eller sekvenser av 
önskvärd undervisning är specificerade, som t.ex. ”mastery learning”, ”active 
mathematics teaching” etc. De resultatbilder som forskningen inom fältet 
genererar under 1990-talet är således av mångskiftande karaktär. Shulman 
står själv för en av de verkligt inflytelserika begreppsliga distinktionerna 
som får genomslag i den fortsatta forskningen. Shulman (1990) utvecklar 
distinktioner mellan tre olika typer av ämneskunnande (content knowledge): 
ämneskunskap, pedagogisk kunskap och läroplanskunskap (curriculum 
knowledge). 

Ämneskunnande definierar han som förståelsen för ämnet, vilket motsvarar 
vad en specialist på området kan, t.ex. kunskap om fysik motsvaras av vad 
som lärs av specialister på universitet inom detta område, eller kunskap 
om Shakespeare motsvaras av vad som undervisas på universitetskurser 
i ämnet. Pedagogisk kunskap refererar till förståelsen av hur vissa ämnen, 
principer, strategier eller liknande kan förstås eller typiskt missförstås samt 
hur de lärs eller lätt glöms bort. Sådan kunskap inkluderar kategorier inom 
vilka liknande problemtyper eller begrepp kan klassificeras (t.ex. vilka 
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som är de tio mest vanligt förekommande typerna av algebraproblem eller 
de mest vanliga felaktiga grammatiska konstruktionerna) och psykologin 
för att lära dem. Läroplanskunskap innefattar de sätt på vilka kunskap är 
organiserad och arrangerad för undervisning, i olika texter, program, media, 
arbetsböcker eller olika praktiker. Det är den pedagogiska motsvarigheten 
till läkarens kunskap om hur mediciner verkar och om mångfalden av olika 
behandlingsalternativ. Dessa distinktioner blev viktiga referenspunkter i den 
internationella didaktik- och curriculumdiskussionen som var aktiv under 
1990-talet. Inte minst gäller detta debatterna om skillnader mellan olika 
historiska undervisningstraditioner (kontinentala, anglosaxiska, nordiska 
etc.) och förhållanden mellan allmän och ämnesspecifik didaktik (Shulman, 
1990).

I kapitlet ”Undervisningens koreografier –  att brygga mellan undervisning 
och lärande” gör Fritz K Oser och Franz Baeriswyl (Richardson, 2001) 
en genomgång av förskjutningar, utifrån en kontinental och internationell 
horisont. De lyfter fram fyra grundläggande antaganden som forskningen 
visat som nödvändiga element. 

Det första refererar till konstruktivismen som säger att lärares handlande 
alltid är inskrivet i vissa skript för lärande utifrån antaganden om skolbaserade 
begränsningar, utvecklingsmässiga begränsningar, elevernas tidigare 
kunskaper och motivation. Experter reflekterar i förväg kring undervisningen 
och lärandet och har tillgång till en bred uppsättning handlingsmöjligheter. 

Det andra antagandet refererar till föreställningar om att lärare kan göra 
hypoteser om de kognitiva och kunskapsmässiga operationer hos elever som 
aktualiseras vid lärande. Denna föreställning bygger på en piagetansk tradition 
om lärande som en inre individuell aktivitet. En hållbar undervisning bygger 
på att lärandeprocesser kan göras explicita och föremål för reflektion, menar 
Oser och Baeriswyl (2001). 

Det tredje antagandet handlar om bedömning och om att varje steg 
i genomförandet av undervisningen kan bedömas och utgöra underlag för 
revidering av undervisningsprocessen. Den lärande tillskrivs med andra ord 
en hög grad av självstyrning och eget ansvar. Samtidigt finns det skäl att säga 
att läraren har tillgång till flera lager av bedömningar som sträcker sig från 
enkla testsvar till självständiga kritiska förmågor.

Det fjärde antagandet rör distinktionen mellan kvalificerad undervisning 
(expert teaching), som bygger på successivt fördjupat lärande, och icke-
kvalificerad undervisning, som inte beaktar att elever kan komma in på 
sidospår utifrån egna intressen eller begränsas i att bygga verklig kunskap 
inom rimliga tidsramar. Kvalificerad undervisning kännetecknas av att kunna 
rekonstrueras som sammanhängande av flera grundantaganden: i) det finns 
en kedja av handlingar för att främja lärande, ii) den svarar mot olika typer av 
mål iii) den beaktar kontexters betydelse och iv) den baseras på en reflekterad 
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människo-, kunskaps- och lärandesyn.
Dessa fyra grundläggande antaganden som rör relationer mellan 

undervisning och lärande bygger på forskningen inom undervisningsområdet 
och inom lärandeteori. Den har syntetiserats fram och skiljer sig därför från 
traditionell undervisningsmetodisk forskning som t.ex. Gagné och Briggs 
modell (1974). Den process-produkt som Oser och Baeriswyl tar avstånd 
från bygger på följande steg: (1) fånga uppmärksamhet (2) informera den 
lärande om målen (3) stimulera återblick på tidigare lärande (3) presentera 
stimulerande material (4) tillgodose lärandeguidning (5) tillgodose feedback 
på prestationers riktighet (6) bedöma utfallet (7) förbättra progression och 
övergångar (minska drop-out).

I reaktion mot en sådan teknisk modell lyfter Oser och Baeriswyl (2001) 
fram en kontinental integrativ syn. En sådan syn:

1.  har som bas en handlings- och beteendeteori som medierar lärande,
2.  kan användas mot olika typer av lärande och mål,
3.  är kontextuellt medveten, avgränsad och definierad samt
4.  kan kopplas till människosyn och bildningsdimensioner. 

I kapitlet redovisas tolv olika modeller plus vissa varianter inom dessa som 
undervisningen kan baseras på, enligt såväl forskning inom området som 
beprövad erfarenhet. Exempelvis: lärande genom personlig erfarenhet (direkt 
relation till vardagslivets frågeställningar), utveckling som ett utbildningsmål 
(t.ex. genom dilemmadiskussioner), kunskapsbyggande (genom att förklara 
objekt), begreppsbyggande (utveckla ett nätverk av relaterade begrepp), 
socialt lärande (utveckla förmågan att kunskapsbasera ett socialt samspel), 
lärande genom förhandling (koordinera olika intressen och försöka nå 
överenskommelser). Snarare än att förodna någon särskild av dessa modeller, 
poängterar författarna den koreografi som handlar om att sätta samman 
fungerande modeller utifrån de mål, förutsättningar och kontextuella 
förhållanden som föreligger. Oser och Baeriswyl menar att process-produkt-
modellen bör överges till förmån för ett sådant integrativt ramverk där 
olika modeller kan kombineras efter kontextuella villkor och där lärares 
’koreografiska’ kompetenser ställs i förgrunden.

RESULTATBILDER FRÅN FORSKNINGEN OM LÄRARE OCH UNDERVISNING I 
SLUTET AV 1990-TALET 
Biddle et al.(1997) påpekar att det för tjugo år sedan inte fanns något definitivt 
svar på frågan om lärare gör skillnad, men att det vid slutet av 1990-talet finns 
övertygande empiriska belägg för betydande skillnader i undervisningskvalitet 
mellan lärare och klassrum och att dessa skillnader har signifikant inverkan 
på elevers studieprestationer. Redaktörerna för översikten pekar på ett behov 
av radikala förändringar i begreppsliggörandet av undervisning och lärande i 
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klassrummen pga. av synbara förändringar i många länder, t.ex. förändringar 
i ekonomiska och industriella villkor, villkor för informationsutbyte, globala 
beroendeförhållanden, men också förändringar i demografiska karaktäristika 
på elev- och lärargrupper.

Cookson och Shube Luck (i Biddle et al., 1997) avser med begreppet 
”New Politics of Teaching” de snabba förändringarna i anställningsvillkoren 
för lärare, undervisningens politiska kontext och den breda politiska 
miljö som formar definitionerna av skola och elevernas villkor. En av de 
underliggande frågor som strukturerar ”undervisningens politisering” är 
kampen för professionell, personlig och intellektuell autonomi. Enligt 
författarna är lärarprofessionen i ett tillstånd av upplösning. De signalerar en 
osäker framtid för professionens självständighet. De menar att det kommer 
att vara stor skillnad om tjugo år jämfört med nu och förändringarna kommer 
att vara resultatet av den politiska miljö där skolor befinner sig. Deras 
utgångspunkt är att om länder fortsätter att applicera marknadslösningar i 
den offentliga sektorn, finns det all anledning att förvänta att det offentliga 
utbildningssystemet som en förenande och institutionell kraft kommer att 
försvagas kanske till och med att försvinna. Undervisning skulle kunna 
återvända till amatörstatus där den individuella ”läraren/arbetaren” endast 
blir så värdefull som hans eller hennes plats på marknaden är.

Utifrån den förändrade sociala kontexten för undervisning i USA kommer 
lärarrollen i det tjugoförsta århundradet, enligt Darling-Hammond (i Biddle 
et al., 1997), att behöva inrikta sig mot och försäkra sig om att elever lär 
sig hur man lär. Det tjugoförsta århundradets elever behöver bli mycket mer 
uppfinningsrika och flexibla som lärande individer än sina föregångare. Den 
fortgående kunskapsexplosionen och den snabba förändringen av sociala villkor 
betyder att det inte kommer att finnas någon enskild fast kunskapsmassa att 
lägga på minnet eller som kommer att vara tillräcklig för ett liv i det moderna 
samhället. Lärare kan inte förbereda sina elever för förutbestämda yrken med 
en uppsättning färdigheter. Vad de måste göra är att förbereda dem för att 
hantera förändring och manövrera informationssystem. Dessa förmågor är 
mycket viktigare i dagens värld än kunskapen om specifika, enskilda fakta 
och isolerade kunskapsbitar.

Slutsatserna blir, skriver Smyth (i Biddle et al., 1997), att undervisning 
har en legal uppgift som handlar om socialt ansvarstagande. De frågor som 
lyfts i kapitlet nämns, enligt Smyth, sällan i litteratur som behandlar lärares 
arbete och undervisning – trots att lärare både kan och bör vara sociala 
teoretiker och politiska aktörer. Läraryrket har alltid varit en erkänd del av 
en politisk process trots påståendet om motsatsen, dvs. att läraryrket bör vara 
objektivt och neutralt. Undervisningen har under lång tid handlat om vad 
som lärs ut och vad som försummas, vems syn på världen som privilegieras 
och vems som förnekas, vilken pedagogik som är inkluderande och vilken 
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som är exkluderande samt om vems intressen som är tillgodosedda och 
vems som är marginaliserade och exkluderade. Detta är inte längre saker 
som det ska talas tyst om för det står klart att om lärare inte är politiska i 
förhållande till sitt yrke (i meningen att vara kritiskt reflekterande om det, 
och den betydelse det har för elevernas livschanser), är de den enda grupp, 
upptagen av undervisning, som opererar på ett så påstått likgiltigt sätt. 
Undervisningsforskningen bör enligt Smyth vara betydligt mer observant på 
föreställningar om undervisning för demokratisk förändring.

Smyth (i Biddle et al., 1997) skriver bl.a. om lärares strategier för dominans 
i klassrummet. Han nämner då rituellt språk, rutiner för att kontrollera stora 
grupper, kontraster i röstens ljudnivå, dominant stigande tonläge, ickeverbal 
kommunikation för att kontrollera försök att utmana maktstrukturen 
samt strategier för frigörelse och manipulering av diskursstrukturen för att 
förhindra avbrott i undervisningen. Lärare som använder mindre dominanta 
strategier tycker om att utnyttja kamrattrycket, uppmuntra, etablera lång 
ögonkontakt, manipulera diskursen för att stödja eleverna, uppmuntra positivt 
tänkande, be om tjänster, etablera gruppsammanhang, återföra eleverna när 
de tappar uppmärksamheten, visa artighet, ge förslag, bönfalla och ge beröm 
samt använda humor.

När eleverna använder dominanta strategier mot sina lärare brukar de 
inte vara uppmärksamma, gäspa och visa ointresse, påkalla uppmärksamhet, 
inte lyssna på sin lärare, bråka och distrahera andra elever, röra sig och vara 
rastlösa eller inte lyda lärarens instruktioner. När barnen använder mindre 
dominanta strategier, brukar de etablera lång ögonkontakt, le, gilla humor, 
samarbeta, lyssna noga och lyda instruktioner (Smyth, 1997).

Lärares och elevers strategier för dominans i klassrummet är en dimension 
av undervisningens mikropolitik som under 1990-talet blev en framväxande 
gren inom undervisningsforskningen. Undervisningens mikropolitik är 
en betydelsefull delmängd av all utbildning, menar Blase (i Biddle et al., 
1997). Han sammanfattar i ett kapitel studier med en sådan inriktning, 
inklusive studier kring lärares arbete med en mer implicit mikropolitisk 
anknytning. Studierna (än så länge ett relativt begränsat antal) indikerar att 
undervisningens mikropolitik formeras av t.ex. lagstiftning, samhällsnormer, 
skolinspektörers handlingar, policys, innovationer eller rektorers ledarskap. 
Både positiva och negativa effekter på det politiska handlandet och lärares 
syften visar sig som resultat av sådana faktorer. Emellertid har forskningen 
hittills i hög grad fokuserat konfliktperspektiv och negativa effekter på 
exempelvis respekt för lärare, relationer med föräldrar och kvaliteter i fråga 
om undervisning och lärande.

Lärares utveckling av undervisningen 
I ett av kapitlen belyser Randi och Corno (i Biddle et al, 1997) spänningsfältet 
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mellan implementering och förnyelse i en kritisk granskning av litteraturen 
inom området. De identifierar konflikter mellan implementering av nya idéer 
och ”hantverket”, mellan beordrad förändring och de oändliga möjligheterna 
för förändring. De sammanfattar sin genomgång med slutsatsen att flertalet 
studier belyser problemet genom att undersöka lärarnas ”trohet” i förhållande 
till reformerna snarare än att utgå från lärarnas perspektiv och göra fältstudier 
i samverkan. Under tiden som utifrån kommande förändringsagenter har 
kommit in i skolan för att applicera färdiga lösningar, har lärarna fortsatt att 
möta de oföränderliga realiteterna i klassrummet. När reformatorerna försökt 
förändra skolan, har lärarna försökt anpassa sig till de dagliga och oupphörliga 
nödvändigheterna i praktiken. De omedelbara kraven i klassrummen kan inte 
vänta på lösningar från policy och forskning (Randi & Corno, 1997).

Lärares lärande växer också fram som starkt forskningsfält under 
1990-talet. I ett kapitel sammanfattas implikationer utifrån nya perspektiv 
av lärande. De slutsatser Putnam och Borko (i Biddle et al., 1997) drar om 
lärares lärande handlar om att lärare bör behandlas som aktiva konstruktörer 
av sitt eget lärande. Det som lärare vet och kan influerar deras tolkningar och 
tillägnandet av nya idéer för undervisning. Lärares lärande kan dock inte ske 
enskilt och isolerat utan sker bäst i interaktion med andra (a.a.).

En väsentlig del av forskningen om lärares lärande vrider fokus under 
1990-talet mot lärarkulturer och de motsättningar som kan finnas på det 
lokala planet när det gäller lärares utveckling av undervisningen. Hargreaves 
(i Biddle et al., 1997) skriver att undervisningen i merparten av västvärlden 
präglas av ett antal fundamentala paradoxer eller motsägelser:

Många vitala beslut kring läroplaner och kunskapsinnehåll och hur 
elevers prestationer ska bedömas fattas utan lärares medverkan och 
centraliseras. Omvänt skapar decentraliseringen ett kollektivt ansvar 
hos lärarna för de resultat deras elever (och skolor) uppnår.
Individuell skolutveckling belönas och hedras samtidigt som resurser 
och stöd till lärarna minskar.
Det finns ett ökande stöd för lärarprofessionalism bland regeringar 
i termer av att formulera kriterier eller standards, samtidigt som 
en växande reformagenda utan lärares delaktighet underminerar 
lärarnas professionella utveckling.
I stora delar av världen når fler och fler kvinnor positioner 
som skolledare och tar med sig en kvinnlig orientering in i 
skolledarrollen. Emellertid är ”ledarskapet” i skolan världen över lika 
maskulint som någonsin.

De slutsatser Hargreaves drar handlar om att: i) uppmärksamma och stödja 
skolledare i utvecklingen och bibehållandet av deras egen kultur, ii) kultivera 
och lära från studier om lärarkulturer som är såväl tragiska och ironiska som från 
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dem som är berättande och romantiska samt iii) använda förändringsteorier 
såväl utåt (mot nedmonteringen av det gemensamma utbildningssystemet och 
professionalismen) som inåt (för att utveckla kulturer och kapaciteter hos den 
egna personalen) (a.a.).

RESULTATBILDER FRÅN FORSKNING OM UNDERVISNING OCH ELEVERS 
LÄRANDE I SLUTET AV 1990-TALET

Vad vet elever, och vad behöver deras lärare veta?
Loevenberg och Ball (i Biddle et al., 1997) diskuterar de utmaningar 
lärare står inför när det gäller att identifiera elevernas kunskaper. Att vara 
ansvarig för ämneskunskaperna är endast en del av ekvationen. För att 
göra ämneskunskaperna tillgängliga för elever, behöver lärare också förstå 
eleverna på ett generellt plan – när det gäller ålder, kultur, social klass, 
geografi och mönster i elevuppfattningar av ämnesinnehållet. Dessutom 
behöver lärare förstå och känna sina elever. I det sammanhanget nämns 
begreppet ’pedagogical reasoning’ som en cyklisk process av samspel mellan 
lärares förståelse av ämnesinnehållet och den specifika elevgruppen. När 
lärare hjälper sina elever att utveckla förståelse för innehållet, måste de lyssna 
till eleverna för att på så sätt använda elevernas kunskaper och förståelse i 
undervisningen.

De utmaningar som Loevenberg och Ball betonar är olikheterna i 
lärarnas och elevernas sätt att tänka om innehållet, hur mycket kontexten 
påverkar elevernas möjligheter att förstå eller missuppfatta och slutligen 
lärarens problem med att vilja höra de rätta svaren, de kloka argumenten och 
de kreativa idéerna från eleverna. Efter att ha investerat tid och ansträngning 
för enskilda elever är det lätt hänt att lärarna ställer ledande frågor, fyller i 
deras svar och hör mer än vad som sägs, allt i sitt hopp om att eleverna ska 
lära sig.

Blumenfeld et al. (i Biddle et al., 1997) beskriver hur idéer om undervisning 
för att utveckla förståelse har genomgått genomgripande förändringar under 
1990-talet. Med hänvisning till senare tids socialkonstruktivistiska teorier 
betonas att förståelse är kontextbunden och en funktion av social interaktion 
med andra, uppgiftens innehåll och konstruktion, de verktyg som används 
samt den omedelbara kontext som reflekterar kulturen i vilken idéer utvecklas 
och används. Dessa ansatser föreskriver inte specifika uppsättningar av 
lärarbeteenden utan genererar snarare generella principer. Lärarrollen kan, 
och bör, menar Blumenfeld et al. (1997) ses mera som rollen hos en skicklig 
hantverkare som skapar lärandesituationer där eleven/lärlingen introduceras 
i olika infallsvinklar på ämnet. Läraren bygger upp lärande genom att stödja 
kognitiva processer, tillhandahålla träning, erbjuda feedback, bryta ned 
uppgifter och – i takt med att eleven ökar sin skicklighet – gradvis lämna 
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över ansvar till eleven. Läraren bedömer vad eleven förstår genom att 
använda alternativ till standardiserade tester med korta svar. Betoningen 
ligger på autenticitet och på att skapa en miljö där elever måste demonstrera 
begreppsförståelse och förståelse av ämnet genom presentationer eller 
demonstrationer som med fördel är meningsfulla även utanför klassrummet 
(a.a.).

Grundantagandet är att olika element av undervisningen är oupplösligt 
förbundna med varandra  men även om elevers lärande undersöks görs inga 
försök att systematiskt variera olika element eller att analysera bidragen till 
elevers lärande från olika undervisningselement. Undervisningsansatser med 
ursprung i konstruktivistisk teoribildning medför betydande förändringar för 
lärare. Om dessa nya idéer ska vinna acceptans, måste uppmärksamhet ägnas 
åt att hjälpa lärare med övergången från etablerade arbetssätt till andra mer 
konstruktivistiska undervisningsformer (Blumenfeld et al., 1997).

I linje med socialkonstruktivistiska utgångspunkter växer också forskning 
om kamratkulturer fram i mitten på 1990-talet. Bank (i Biddle et al., 1997) 
skriver att lärare kan försöka ignorera komponenter i skolsystemet, exempelvis 
”kamratkulturer”, men att de behöver inse att det sociala systemet i skolor inte 
enbart är ett sammanhang för klassrumslärande, det är en del av vad varje 
elev lär. För vissa elever är det här lärandet en plågsam blandning av isolering, 
avvisande, verbala kränkningar och socialt misslyckande. För andra medför 
detta lärande cynism när det gäller lärares favorisering av elever eller utövande 
av auktoritet. Det är otänkbart att det som lärs utanför klassrummet inte 
skulle påverka hur elever tolkar undervisningen i klassrummet. Det lärande 
eleverna bär med sig in i klassrummet är varken resultatet av överkänslighet 
eller familjebakgrund. Det är läxor som är lärda efter observation och 
deltagande i den officiella kulturen och i den kamratkultur som konstituerar 
skolans sociala system (Bank, 1997).

I kapitlet ”The Role of Classroom Assessment in Teaching and Learning” 
(i Biddle et al., 1997) drar Shepard konklusioner för forskningen när det 
gäller bedömning av undervisning och lärande utifrån utvecklingen inom 
kognitionsteori och socialkonstruktivistiska lärandeteorier. Hon menar att 
det finns starka skäl för att anta att intellektuella förmågor är socialt och 
kulturellt utvecklade, lärande personer konstruerar kunskap och förståelse 
inom en social kontext. Ny kunskap skapas utifrån tidigare kunskap och 
kulturella perspektiv. Intelligenta tankar innefattar ”metakognition” eller 
självövervakning av lärande och tänkande. Djupförståelse är grundläggande 
och hjälper till med överföring. Shepard slår också fast att kognitiva 
prestationer beror på personliga dispositioner och identitetsaspekter. Utifrån 
dessa insikter från såväl kognitiva som socialkonstruktivistiska teorier finns 
det skäl, enligt Shepard, att ompröva undervisningens form och innehåll 
(curriculum). För det första kan alla elever lära sig, men kan behöva olika 
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kognitiva utmaningar för att nå högre kognitiva nivåer av tänkande eller 
problemlösning. För det andra handlar lärande i hög grad om att socialiseras 
in till disciplinära eller ämnesbaserade diskurser och praktiker. För det 
tredje är det viktigt att lärande utanför och innanför skolan görs autentiskt 
och inte abstrakt och formalistiskt. Det handlar om att elever lär sig och 
utvecklar dispositioner och tankevanor som fungerar och att göra eleverna så 
inkluderade och demokratiska som möjligt (a.a.). 

För att nå hit, betonar Shepard, behöver fokus sättas på hur utmanande 
’high order’ tänkande kan stimuleras i skolmiljöer. Lärandeprocesser och 
lärandeutfall bör inte särskiljas utan adresseras tillsammans, undervisning 
och bedömning är således inte samma sak utan pågår parallellt, bedömning 
används formativt för att understödja elevers lärande, elever utvärderar också 
aktivt sitt eget arbete, tester och prov används för att värdera inte bara utfall, 
utan även undervisning och lärande. 

Sammanfattande analys av resultatbilder från forskningen under 
1990-talet
Forskningen inom fältet undervisning och lärande genomgår stora förändringar 
under 1990-talet. Framförallt är forskningsfältets expansion iögonfallande i 
översikterna. De resultatbilder som framträder i forskningsöversikterna från 
1990-talet är dock begränsade. Det som framförallt framkommer härvidlag 
är förändrade synsätt under 1990-talet vad gäller t.ex. lärarrollen och lärares 
undervisning, elevers tänkande och lärande i klassrummet etc. Det handlar 
bl.a. om hur process-produkt-modeller av undervisning utmanas av kvalitativa, 
’ekologiska’, modeller, hur piagetanska konstruktivistiska utgångspunkter 
utmanas av sociokulturella lärandeteorier och hur lärare successivt alltmer 
lyfts fram som huvudaktörer i utvecklingen av undervisning och främjande 
av lärande. 

En iakttagelse när det gäller resultatbilder från forskningen under 
1990-talet är genombrottet för kognitionsforskningen. Inom lärarforskningen 
kom ett märkbart intresse för lärares implicita personliga och professionella 
föreställningar och uppfattningar att bli en av följderna. Denna 
forskningsgren utvecklas parallellt med ett interaktionsperspektiv på lärande 
som också tar en mer dominerande position. Kontextuella lärandestudier 
där den lärandes perspektiv ställs i förgrunden slår igenom inte minst i de 
metodologiska ansatser som kom att prövas på bredare front i interaktions- 
och kommunikationsanalyser. 

En annan tydlig observation är att samhällskontexten gör entré 
i forskningen. Från att ha behandlats som bakgrundsfaktorer utan 
koppling till klassrummets processer och utfall utvecklas på bredare front 
forskningsansatser där samhälleliga, politiska och kulturella förändringar 
införlivas som viktiga påverkansfaktorer till undervisning och lärande. 
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Policyfrågor ges på detta sätt en mer aktiv roll i forskningsöversikterna och 
behandlas som nära sammankopplade med såväl forskningen inom fältet som 
de forskningsresultat som produceras. 

Under 1990-talet lyfts också lärare fram som huvudaktörer på ett sätt 
som tidigare forskningsöversikter inte gjort. Det finns vid 1990-talets mitt 
en allmän acceptans för att lärarens kvaliteter har en viktig betydelse för 
elevernas prestationer och skolans måluppfyllelse. Denna acceptans har 
inte funnits  tidigare. Tidigare metodcentrerad undervisningsforskning 
(att finna den ultimata pedagogiska metoden) blir alltmer sällsynt. Istället 
för explicita lärar- och elevbeteenden ges lärarens kvalitativa förmågor, 
kompetenser och kunskaper en framskjuten position. Det handlar i hög 
grad om lärarens ”tysta” yrkeskunnande, dvs. implicita och icke-artikulerade 
förståelse- och handlingsdispositioner. Med olika typer av livshistorieansatser 
och interaktionsteorier studeras hur lärare hanterar komplexa samspel och 
koreograferar en tät interaktionsdynamik i klassrummet. 

Undervisningsinnehållet  och ämnesdidaktiken ges ett allt större 
utrymme i de större forskningsöversikterna under 1990-talet. Från att under 
1970- och 1980-talen framförallt ha behandlats som reglerande instanser 
för kontroll över innehållet utifrån samhälleliga maktförhållanden,  växer 
också under 1990-talet alternativa mer praxisnära ansatser fram (som t.ex. 
aktionsforskningen). I de internationella forskningsöversikterna inom fältet 
är detta en påtaglig utvecklingstendens. Shulmans studie ”Knowledge 
growth in teaching” (1988) var epokvändande i skiftet mot innehållsfrågornas 
betydelse3. Framförallt är det inom naturvetenskapernas didaktik, matematik 
och språkdidaktik (läsningens och skrivandets didaktik) som utvecklingen tar 
fart. Under 1990-talet är emellertid gapet mellan den generella forskningen om 
undervisning och lärande (allmändidaktik) och ämnesspecifik undervisning 
mycket påtagligt, framförallt i anglosaxisk undervisningsforskning. 

En tydlig fokusförskjutning i forskningen under 1990-talet är också 
vad som ibland beskrivits som ett skifte från inlärning till lärande. I flera 
olika typer av ansatser (med mer eller mindre koppling till konstruktivismen 
eller kognitionsforskningen) begreppsliggörs elever som aktiva lärande 
subjekt, snarare än passiva mottagare av undervisning. Lärande för förståelse 
snarare än för memorerande kan ses som en aspekt av denna förskjutning. I 
forskningsöversikterna tar på detta sätt elevperspektiv på skola, undervisning 
och lärande ett större utrymme. Det handlar t.ex. om elevmotivation, 
elevinflytande, elevers lärande om sitt eget lärande (metakognition) och 
elevers uppfattningar om ämnesinnehållet. 
3  Shulman använder begreppet pedagogical content knowledge och definierar det som 

”…a particular form of content knowledge that embodies the aspects of content most 
germane to its teachability….the most useful forms of representations…the most powerful 
analogies, illustration, examples, explanations and demonstrations – - in a word the ways of 
formulating the subject that make it comprehensible to others” (2004, s. 4). 
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Forskningsfältet undervisning och lärande 
under 2000-talet

I det föregående avsnittet redovisades ett antal förskjutningar i forskningspositioner 
under 1990-talet tillsammans med vissa centrala resultatbilder från den 
empiriska forskningen. I det följande avsnittet kommer vi att fortsätta med 

utvecklingstendenser under 2000-talets första decennium. Det är framförallt 
översikten ”International handbook of research on teachers and teaching” (Saha & 
Dworkin, 2009) som utgör huvudkällan härvidlag. Förskjutningar kan identifieras 
på flera plan. Inte minst utvecklas nya teoretiska och metodologiska grepp för att 
studera undervisning och lärande. En rad nya perspektiv introduceras på bred front 
inom fältet.

FÖRÄNDRADE FORSKNINGSPOSITIONER
Översikten ”International handbook of research on teachers and teaching” 
(Saha & Dworkin, 2009) är den femte internationella översikten inom 
undervisningsområdet. Tidigare volymer är Gage (1963), Travers (1973), 
Wittrock (1986/1990) och Richardson (2001). I inledningen skriver Dworkin 
om vad som motiverar en ny översikt inom fältet. Han menar att de två 
senaste decennierna har inneburit radikala förändringar i synsätt på lärare 
och deras undervisning. Nya och framväxande lärarroller och relationer till 
intressenter påkallar en noggrann översyn av vad vi vet om lärare och deras 
praktik. Dworkin et al. skriver att den våg av standardiseringsreformer som 
genomförts på bred internationell front har inneburit att lärares autonomi 
blivit en aktuell fråga. Fenomenet ”teaching to the test” och kopplingar mellan 
ledarskap och utbrändhet är exempel som har blivit uppmärksammade. 

I ett inledande kapitel gör Margaret LeCompte (i Saha & Dworkin, 2009) 
en analys av trender i forskningen om undervisning. Den första översikten av 
AERA (Gage, 1963) gjordes som ett korrektiv till den tidigare forskningen 
som fick stark kritik för sina brister som t.ex att den var illa begreppsliggjord, 
stökig och a-teoretisk. Översikten intog en roll som grindvakt kring 
fältets formering. Den icke-neutrala och föreskrivande hållning som hade 
kännetecknat forskningen kritiserades kraftigt. Inte minst i den klassiska 
artikeln ”Experimental and quasi-experimental designs in educational 
research” (Campbell & Stanley, 1963) sätts en standard (logiskt-deduktiv och 
positivistisk) för de två kommande decennierna. 

I slutet på 1990-talet och början av 2000-talet, skriver LeCompte, svänger 
pendeln tillbaka i olika policysammanhang från statlig forskningsfinansiering 
till en singulär fokusering på experimentell design och slumpmässiga 
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fältförsök. Fram till 1970-talet hade skolan mer eller mindre betraktats 
som en ’black box’. Utfall mättes, men det fanns lite forskning om vad som 
hände på insidan av skola/klassrum. Robert Stakes artikel från 1978 som 
handlade om fallstudiemetoden uppfattades som ett genombrott för kvalitativ 
forskning. Den tredje översikten (Wittrock, 1986) sökte systematisera den 
nya våg av kvalitativa metoder som börjat användas inom fältet. Här kom 
också positioner från Europa såsom kritiska och interaktionistiska teorier 
att introduceras i serien av handböcker (AERA). Sociohistoriska teorier 
från Vygotskij, sociokulturella perspektiv på lärande (t.ex. Wertsch, 1985) 
och konstruktivistiska teorier om undervisning och lärande som betonar 
observationsstudier på mindre grupper introduceras (LeCompte, 2009). 

Översikten från 2001 (Richardson, 2001) hade ambitionen att försöka 
systematisera ett kaotiskt fält som uppstått sedan 1986 års fältöversikt. Denna 
översikt inkluderade på ett tydligt sätt kontexter och policydimensioner. Här 
ställdes också kritiska frågor till de dominerande paradigm som hade definierat 
fältet. Floden (2001) gör inledningsvis öppningar mot konstruktivistisk, 
sociokulturella och kritiska perspektiv. Översikten erkänner den pluralism 
och de kulturella/etniska olikheter som kännetecknar utbildnings- och 
skolområdet samt de effekter som detta kan tänkas ha för undervisning och 
lärande. LeCompte skriver att 2001 års översikt medvetet gjorde traditionell 
skolämnesforskning till ett bakgrundsbidrag för att istället skriva fram vidare 
samhälleliga och kulturella perspektiv på lärare och undervisning. Mot slutet 
av 2000-talets första decennium, i den fjärde översikten, konstateras också att 
kvalitativa metoder inte längre är någon nyhet utan utgör en accepterad arsenal 
av metoder, från fallstudier, fältstudier, deskriptiva narrativer, livsberättelser, 
kulturstudier, historiska och kritiska analyser, dokumentanalyser, etnografi, 
kliniska undersökningar till olika typer av enkäter och biografier (inklusive 
självbiografier) (LeCompte, 2009).

Kvantitativa effektstudier inom undervisnings- och lärandeforskningen
I ett kapitel hänvisar Keeves och Darmawan (i Saha & Dworkin, 2009) 
till den senaste tidens utveckling av kvantitativa metoder inom lärar- och 
undervisningsforskningen. De menar att den traditionella pedagogiska 
psykologin ofta har studerat förändringar genom för- och eftertester. 
De yrkar snarare på att bedömningar av förändringar bör inkludera 
longitudinella ansatser för att stärka reliabiliteten i mätningarna. Det är 
följaktligen inte bara förändringar i elevers testresultat som bör fokuseras utan 
också förändringar i de förklaringsfaktorer som kopplas till elever, lärare, 
undervisningsprocesser och klassrumsförutsättningar såväl som till skolor 
och deras särskilda karaktäristika. Utvecklingen har också gått i riktning mot 
undersökningar av multinivåprocesser i skolforskningen, inte minst genom 
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hierarkisk lineär modellering (Hierarchical Linear Modelling, HLM4). 
Keeves och Darmawan menar att HLM är särskild lämpad för att söka 
möjliga signifikanta interaktionseffekter på flera nivåer och grafisk presentera 
sådana effekter (a.a.). 

De kvantitativa metoderna har också alltmer kommit att inkludera 
kontextuella och ”ekologiska” effekter i undervisning och lärande. Genom 
HLM har det gjorts möjligt att aggregera data på gruppnivå och uppskatta 
både strukturella och kontextuella effekter. På detta sätt arbetas det 
med metodutveckling för att studera faktorer som klassrumsklimat och 
utvecklingsprocesser hos elever på en mesonivå och klassrum på en makronivå 
(a.a.).

Det pågår utveckling av att studera inte bara utfall av undervisning längs 
med en intervallskala, utan också med olika typer av prognosvariabler. De 
utformas då så att t.ex. elevers synsätt och attityder kan studeras även om 
mätinstrumenten förändras över tid. Denna gren av designbaserad forskning 
har börjat omforma metodologin på ett genomgripande sätt. Dessa ansatser 
rymmer flera steg av operationer, varav en del involverar observationer och 
informerad debatt. De innehåller också systematiska analyser av data som 
relaterar inputdata till utfallsdata genom att undersöka såväl direkta effekter 
som medieringseffekter av förklaringsfaktorer som kan kopplas till elevers 
individuella lärande och utveckling (Keeves & Darmawan, 2009). 

I forskningen kring lärareffekter används numera, enligt Tobe (i Saha & 
Dworkin, 2009) ofta så kallade ’value-added’ modeller för att separera skol- 
och lärareffekter från eleveffekter utifrån longitudinella data. Modellerna 
erbjuder således möjligheter att med statistiska beräkningar finfördela 
variationen i elevers testresultat i förhållande till dels det som kan förklaras av 
faktorer hos eleven själv, dels faktorer som kan knytas till skolan och lärarna. 
’Value-added’- modellerna kan använda många olika typer av data t.ex. 
testresultat, klassrumsobservationer och enkäter som fångar attityder och 
förväntningar (a.a.). Det ’value-added’-modellerna fångar är alltså skillnaden 
mellan elevernas förutspådda prestationer (utifrån tidigare resultat och andra 
kända karaktäristika om eleverna) och det uppnådda resultatet. Det tillförda 
värdet kan därför kallas för lärareffekten (a.a.).

Forskningen har under det senaste decenniet visat att skol- och 
lärareffekter har en signifikant påverkan på elevprestationer. Forskningen har 
samtidigt visat (tvärt emot vad man förmodat) att variabler som innehåller 
formella lärarkvalifikationer och betyg, ger små skillnader i elevprestationer. 
Forskningen stödjer inte antagandet att förbättring av lärares formella 

4 Denna kan enkelt beskrivas som en analys som täcker in flera nivåer och även tillåter 
variationer i utfallsvariablerna på flera olika nivåer. HLM kan sägas vara särskilt 
användbart inom undervisningsforskningen då elever ingår i flera samspelande nivåer 
(nationellt, kommunalt, liksom i skola och klassrum).
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kompetens ökar elevernas prestationer, enligt Tobe. Författaren skriver i sin 
summering att lärarkarakteristika och speciella undervisningspraktiker inte 
kan användas för att förutsäga vilka lärare som kommer att bli effektiva eller 
kapabla att höja sina elevers testresultat. ’Value-added’- modeller kan inte 
användas för kausala samband, inte heller för att tala om för oss varför en 
lärare kommer att bli effektiv eller identifiera vilka strategier eller praktiker 
en lärare kan använda. Däremot kan ’value-added’-modellerna brukas för att 
identifiera och sedan stödja skolor och lärare som är i behov av professionell 
utveckling och för att visa på vem som skulle kunna bli en bra mentor för 
andra lärare respektive vem som är i behov av en mentor, dvs. en form av 
utvärdering av skolor och lärare.

KLASSRUMSFORSKNING –  INTERAKTIONSTEORIER
Forskningen om generella samband mellan vissa lärarvariabler och elevers 
skolresultat har inte kunnat uppvisa stark evidens. Många forskare har valt 
att söka studera interaktionsmönster, kommunikation och samtal för att 
komma åt den samspelsdynamik som kännetecknar undervisning och som 
effektforskningen haft problem med att göra rättvisa åt. Interaktionistiska 
forskare, skriver Ballantine och Spade (i Saha & Dworkin, 2009), utgår från att 
individer socialt konstruerar sin omvärldsförståelse baserad på den omgivning 
där de befinner sig. Fokus bör följaktligen ligga på det mellanmänskliga 
samspelet i klassrummet, snarare än på enskilda individer. Forskningen har 
sina rötter inom socialpsykologin och den symboliska interaktionismen (t.ex. 
G.H. Mead och C.H. Cooley). Forskningen tar särskilt fasta på skolans 
och undervisningens socialiserande funktioner, där elever intar olika roller 
baserade på hur de kulturella normerna definierar deras plats. De kulturella 
normerna har utvecklats i etniska, samt klass- och könsbundna strukturer. 
Dewey och pragmatismen har alltjämt här varit en viktig plattform för denna 
forskningsinriktning (t.ex. den s.k. nypragmatismen) (Ballantine & Spade, 
2009).

I den senare tidens klassrumsforskning har dessa teorier vidareutvecklats 
och antagit många olika former. Inte minst har interaktionen mellan grupper 
(t.ex. subkulturer), mellan lärares förväntningar och elevers prestationer, mellan 
skolledares, lärares och elevers attityder och självbilder, elevers värderingar 
och målorienteringar och elevers socioekonomiska status relaterats till elevers 
deltagande och resultat i undervisningen (Ballantine & Spade, 2009).

En klassisk studie som kom att bli en allmän utgångspunkt för denna 
typ av forskning är Fleschs bok från 1955 ”Why Johnny can’t read”. Den 
orsakade en mycket omfattande skoldebatt då den kritiserade populariserade 
undervisningsmetoder inom läsforskningen. Sedermera har inte minst en 
gren av ”labeling theory” inom klassrumsforskningen använt sig av olika 
typer av självattributionsförklaringar till varför Johnny inte kan läsa. Elevers 
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bilder av sig själva som lärandesubjekt har enligt detta synsätt en avgörande 
inverkan på hur de också lyckas i undervisningen. Lärares förväntningar, som 
också har visat sig ha tydliga kopplingar till elevers etniska, klass-, köns- och 
religiösa karaktäristika, har en starkt styrande påverkan på elevers självbilder. 
Det har även kamratgruppen. Den senare tidens interaktionsforskning har 
särskilt också uppmärksammat hur kamratgrupper och subkulturer i skola 
och klassrum skapar lärandeidentiteter (Ballantine & Spade, 2009). 

Dessa konstruerade lärandeidentiteter kan också cementeras genom 
skolans institutionella strukturer som t.ex. nivågruppering och särlösningar. 
Forskningen har särskilt uppmärksammat hur skolans organisering av 
undervisning också följer etniska, klass- och könsrelaterade mönster som 
sällan uppmärksammas av skolans aktörer (a.a.). 

POSTMODERNA OCH FEMINISTISKA PERSPEKTIV
Även om postmoderna teorier om utbildning och skola diskuterats på 
bred front i forskarvärlden sedan 1980-talet, är det först mot slutet av 
1990-talet och framåt som empirisk forskning om undervisning och lärande 
i klassrummet får genomslag. Denna forskning betonar hur ojämlikheter 
och orättvisor reproduceras i skolan som institution. Istället för att utarbeta 
universella teorier om undervisning och lärande (som t.ex. effektforskningen 
avser), menar postmodernister att vi bör arbeta lokalt med att förändra praxis 
i demokratisk, antitotalitär och antirasistisk riktning. Undervisning och 
lärande hänger alltid ihop med politik och hur livschanser fördelas i samhället 
(Ballantine & Spade, 2009). 

Den postmoderna forskningen tar således fasta på skillnader mellan hur 
olika elever upplever sin skolsituation och hur deras intressen och värderingar 
också har kopplingar till vidare maktstrukturer i samhället. Skolans 
undervisning bör därför bygga på de lokala meningar och den självförståelse 
som elever bär med sig till skolan. Postmoderna undervisningsforskare 
yrkar ofta på att det bör skapas en mångfald av banor genom skolan som är 
anpassade efter de kontextuella villkor som råder. Genom att stärka elevernas 
olika ”röster” kan ojämlika förhållanden utmanas. Inte minst har feministiska 
perspektiv på skolans undervisning betonat villkoren för erkännande av olika 
kunskaper och förmågor (Ballantine & Spade, 2009). 

Den postmoderna och feministiska forskningen har dessutom kommit att 
uppmärksamma innehållsfrågorna och bidragit till förståelsen av hur läromedel 
är inskrivna i patriarkala strukturer som generar vissa meningsmönster om 
”hur saker och ting är”. Även skolpolicy, skolval, kommunikationsmönster, 
betygssättning etc. har varit forskningsfrågor som belysts från postmoderna 
forskningsperspektiv. En tendens i forskningen är att studier av hur olika 
diskriminerande maktordningar samverkar (s.k. intersektionalitet) har blivit 
alltmer viktiga (a.a.). 
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Sammanfattande analys av förändrade forskningspositioner 
under 2000-talet
Under det första decenniet av 2000-talet ökar forskningsfältets mångfald 
och komplexitet påtagligt. Fältet blir alltmer mång- och tvärvetenskapligt 
till sin karaktär. I takt med att det också får ökad politisk uppmärksamhet 
blir det också alltfler aktörer som verkar som kunskapsproducenter och 
kunskapskonsumenter. Flera forskare påtalar svårigheterna med att 
åstadkomma långsiktig, systematisk kunskapsuppbyggnad inom området då 
många forskningsbrukare vill ha snabba, enkla svar och lösningar. Efterfrågan 
ökar på forskning som kan förklara utfall och resultat. En sådan teknokratisk 
trend tenderar att favorisera vissa forskningspositioner (effektforskning, 
kontrollerade försök och experimentell design) och mörklägga mycket annan 
viktig forskning inom området, enligt vissa forskare. Det största samtida 
problemet för forskningen inom fältet menar många forskare är att det 
som forskningen har kommit fram till inte tillvaratas, implementeras och 
genomförs. 

Den process-produktorienterade forskningspositionen har egentligen 
en lång historia som går tillbaka till 1930-talets ’mental measurement’ och 
’scientific management’. Fram till 1970-talet kom skolan att mer eller mindre 
betraktas som en ”svart låda” (the black box). Utfall mättes, men det fanns 
lite forskning om vad som hände på insidan av skola/klassrum. En viktig 
vändpunkt kom med Robert Stakes artikel från 1978 som handlade om 
fallstudiemetoden. I den tredje översikten gjordes försök att systematisera den 
nya våg av kvalitativa metoder som hade börjat användas inom fältet. Det är här 
också tydligt att positioner från Europa, såsom kritiska och interaktionistiska 
teorier, får utrymme i serien av handböcker (AERA). Sociohistoriska 
teorier, sociokulturella perspektiv på lärande och konstruktivistiska teorier 
om undervisning och lärande utvecklades parallellt med process-produkt-
modeller inom skol- och undervisningseffektivitetsforskningen. 

Översikten från 2001 (Richardson, 2001) inkluderar på ett sätt, som inte 
gjorts i tidigare översikter, samhällskontexter och policydimensioner. Här 
ställs också kritiska frågor till de dominerande paradigm som tidigare hade 
definierat fältet. I ett inledande kapitel görs öppningar mot konstruktivistiska, 
sociokulturella och kritiska perspektiv. Översikten tar tydligare utgångspunkt 
i den pluralism och de kulturella/etniska olikheter som kännetecknar 
utbildnings- och skolområdet och de effekter som detta kan tänkas ha för 
undervisning och lärande. Traditionell skolämnesforskning får mer perifer 
behandling för att istället lämna utrymme åt samhälleliga, kulturella 
perspektiv på lärare och undervisning. I den fjärde forskningsöversikten 
(Saha & Dworkin, 2009) deklareras kvalitativa metoder som allmänt 
accepterade i metodarsenalen för fältet, från fallstudier, fältstudier, deskriptiva 
narrativer, livsberättelser, kulturstudier, historiska och kritiska analyser, 
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dokumentanalyser, etnografi och kliniska undersökningar till olika typer av 
surveys och biografier (inklusive självbiografier).

På den internationella didaktiska forskningsarenan framträder således 
många positioner och ansatser. Parallellt med en sådan ökad pluralism finns 
samtidigt tendenser till perspektivmöten och kombinerade metodansatser. Inte 
minst IKT-baserade undersökningstekniker och metoder (som videoanalyser, 
kvalitativ databearbetning, syntetiseringsprogram) har stimulerat till nya 
undersökningsdesigner i studiet av undervisning och lärande. Polariseringen 
mellan kvantitativa (t.ex. effektivitetsforskningen) och kvalitativa ansatser är 
under 2000-talet betydligt mindre, åtminstone på en metodologisk arena. 
Istället har flera olika multimetodansatser utvecklats där kombinerade 
metodologiska undersökningsdesigner används. Även om, i senare tidens 
forskningsöversikter inom fältet, värdet av kontextsensitiva och kontextuellt 
rika beskrivningar av undervisningens och lärandets dynamik (inte minst 
djupstudier i naturliga klassrumsmiljöer över längre tidsperioder) betonas, 
framhålls också värdet av de stora statistiska analyserna för att klarlägga 
samband och mer generella mönster. 

Samtidigt som fältet expanderar och tilltar i komplexitet är det tydligt 
att också forskningsöversikterna gör mindre anspråk på att märka ut de 
dominerande positionerna inom fältet. I linje med ovanstående blir det 
svårare och svårare att renodla forskningspositioner och det är komplicerat, 
utifrån de analyserade forskningsöversikterna, att identifiera tydliga 
dominerande epistemologiska eller metodologiska positioner. Utvecklingen 
har haft det goda med sig att tidigare polariserade låsningar inte tycks verka 
lika hämmande, samtidigt är också kommunikationen mellan olika ansatser 
bristande vilket avsevärt försvårar en kumulativ kunskapsutveckling inom 
fältet i stort.  
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Resultatbilder från forskning om undervisning 
och lärande under 2000-talet

I följande del redovisas resultatbilder från forskning om undervisning och lärande 
under 2000-talet så som de framträder i vårt urval av källor. Inledningsvis 
uppmärksammas resultatbilder från forskning som på ett generellt plan belyser 

undervisning i skola och klassrum, men också, som en underkategori, forskning 
som berör särskilda teman eller frågeställningar i anslutning till undervisningen. 
De huvudsakliga källorna i det första avsnittet är översikten om det första steget 
i det engelska skolsystemet (Cambridge Primary Review, Alexander, 2010), en 
metaanalys med grund i skol- och undervisningseffektivitetsforskningen, Scheerens 
et al. (2007) samt forskningshandboken International Handbook of Research on 
Teachers and Teaching med Saha och Dworkin (2009) som redaktörer.

Fokus i det följande avsnittet läggs på resultatbilder från forskning om 
lärare och undervisning, där konsekvenserna av lärares arbete i klassrummet 
speglas i elevers studieprestationer eller andra typer av utfall. Utifrån en 
övergripande analys av villkoren för lärarnas undervisning idag och inom den 
närmaste framtiden redovisas sedan bilder av forskning som belyser lärarens 
genomförande av olika undervisningssekvenser, men också forskning som tar 
upp olika förutsättningar och kvaliteter av betydelse för lärares yrkesutövning. 
Våra empiriska utgångspunkter är i det avsnittet dels Sahas och Dworkins 
(2009) forskningshandbok om lärare och undervisning, dels en systematisk 
forskningsöversikt om lärarkompetens från Danish Clearinghouse vid 
Köpenhamns universitet (Nordenbo et al., 2008) samt en syntes av fler än 
800 metaanalyser kring faktorer som inverkar på studieprestationer (Hattie, 
2009).

Den tredje delen berör resultatbilder från forskning om undervisning 
som huvudsakligen relaterar till elevers lärande, dvs. hur elever lär sig, vilka 
undervisningsstrategier som gynnar elevers lärande, när och hur elever blir 
motiverade i undervisningen samt vilken betydelse klassrumsinteraktion 
och kommunikation har för lärandet. Här använder vi som huvudsakliga 
källor dels en systematisk forskningsöversikt från EPPI-centret vid London 
University, som försöker identifiera undervisningsansatser som kan utveckla 
elevers lärandekapaciteter (Higgins, Baumfield & Hall, 2007), dels den 
mycket omfattande forskningshandboken inom Educational Psychology 
(Alexander & Winne, 2006). Dessutom redovisas resultatbilder från en mer 
fristående metaanalys kring interaktions- och kommunikationsforskning 
med fokus på lärande (Gayle et al., 2006).

I det fjärde och avslutande avsnittet om resultatbilder från forskning om 
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undervisning och lärande under 2000-talet belyser vi forskning inom olika typer 
av undervisningskontexter, dvs. något mer specialiserade forskningsfält men 
ändå med frågeställningar som är relevanta med tanke på vår fokusering på den 
allmänna undervisnings- och lärandeforskningen. Således uppmärksammas 
forskning om bedömning av undervisningens och lärandets utfall, forskning 
om specialundervisning samt informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT) i undervisningen. De betydelsefulla referenserna i detta avsnitt är 
tre forskningshandböcker (Andrade & Cizek, 2010; Florian, 2007; Voogt 
& Knezet, 2009) som var och en belyser forskningsläget inom de olika 
typerna av undervisningskontexter – bedömning, specialundervisning, 
IKT – som uppmärksammas. Om det sistnämnda avsnittet kan sägas att 
det avgränsats mycket starkt, t.ex. behandlas inte specifikt det mycket 
omfattande forskningsfältet kring olika skolämnen (matematik, reading, 
writing, literacy etc.) eller grupper av skolämnen (science, social sciences etc.) 
inte heller forskning om specifika undervisnings- eller lärandestrategier (t.ex. 
metakognition) eller motivationsforskning som enskilt forskningsfält. Inom 
dessa områden (och ett flertal andra) finns såväl internationella översikter som 
forskningshandböcker av relevans för fältet undervisning och lärande. Vår 
bedömning är dock att dessa typer av forskningsområden delvis blir belysta 
genom urvalet av forskningsöversikter med en generell inriktning. 

GENERELLA RESULTATBILDER FRÅN FORSKNING OM UNDERVISNING
Cambridge Primary Review (CPR) (Alexander, 2010). Children, their world, 
their education: the final report and recommendations of the Cambridge Primary 
Review. New York: Routledge, är en mycket omfattande översikt som täcker 
forskningsområdena barn- och barndom, erfarenheter av grundläggande 
utbildning, läroplaner och bedömning, styrning och politik samt skolor 
och utbildningssystem. Den gör inte anspråk på att vara internationell i 
sin orientering, den fokuserar den engelska grundskolan (primary school, 
årskurs 1-6). Däremot drar den slutsatser om undervisning och lärande som 
överskrider nationella och kulturella gränser. Den innehåller jämförande 
perspektiv på olika utbildningssystem och måste, utifrån dess ambition 
och omfattning, anses som en av de mest genomgripande översikterna som 
genomförts inom området internationellt sett. Den underbygger också sina 
slutsatser utifrån tillgänglig internationell forskning inom området. 

Översikten bygger på en referensram som innehåller fem dimensioner om 
skola och undervisning: 

En kollektiv– lärare och elever hanterar lärandeuppgifter 
tillsammans, i grupp eller klass.
En ömsesidig – lärare och elever interagerar och lyssnar på varandra, 
delar idéer och överväger olika synpunkter.



65

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

En stödjande – eleverna artikulerar idéer fritt utan att frukta för 
felaktiga svar och de hjälper varandra att nå en gemensam förståelse.
En kumulativ – lärare och elever bygger på sina egna och varandras 
idéer och länkar dem till sammanhängande tankelinjer och lärande.
En målinriktad – lärare planerar och styr klassrumskommunikation 
med vissa pedagogiska målsättningar i sikte.

Slutrapporten bygger både på primär- och sekundärdata, de förstnämnda i 
form av ansökningar, hearings, forskningsenkäter och officiell statistik. Bland 
annat genomfördes 28 forskningsenkäter. En rad seminarier och konferenser 
har behandlat resultat i översiktsarbetet. Slutsatser rapporteras i form av 153 
utlåtanden, varav 75 är rekommendationer och slutligen summerade i 17 
tematiska riktmärken (s.k. signposts).

Enligt Alexander (2010) visar tidigare utgivningar av AERA-serien av 
Handbooks of Research on Teaching hur forskarnas upptagenhet med vissa 
områden och metoder också kommer att definiera undervisning som sådan. 
Ett exempel är att när vissa kvaliteter i undervisning som gör skillnad ska 
identifieras, använder man sig av de gängse statistiska metoderna för att ge 
vetenskaplig legitimitet år forskningen. Det har då handlat om modeller 
som är logiska och lineära från intentioner till kontext, process, produkt eller 
utfall. En alternativ ansats för att förstå undervisning är att försöka klargöra 
vad som händer i klassrum och vad som borde hända, genom ramverk som 
är omfattande, eller åtminstone översiktliga och startar med helheten för att 
sedan undersöka delarna, vilket enligt Alexander (2010) är CPR: s ambition.

Grundläggande antaganden om och villkor för undervisning och lärande
För det första måste man, enligt Alexander (2010), som grundläggande 
villkor för undervisning och lärande förstå hur barndomsförhållanden 
förändrats över tid. Familjeformer har förändrats, den formella utbildningen 
startar vid tidigare ålder, tillgången till media har ökat och risksamhället har 
internaliserats i föräldraskapet. Å andra sidan har också barns möjligheter i 
samhället uppmärksammats och ökat i utbildning, hälsa och fritid. Det finns 
forskningsbelägg som säger att en tredjedel av mödrarna och nästan hälften 
av fäderna anser att deras arbetstid begränsar tiden de kan ägna sig åt att läsa 
och leka med barnen. Hemmets läromiljö och god kvalitet i förskolemiljöer 
har tydliga samband med hur barnen senare presterar som elever. 

Föräldrars huvudsakliga påverkan består i hur de indirekt och spontant 
skapar barnens bilder av sig själva som lärande aktörer. Genom att sätta 
höga ambitioner, tillförsäkra trygghet och mycket samtal sker ett sådant 
identitetsbyggande. Snarare än arbete direkt med eller inom skolor, utgör 
denna aspekt den mest avgörande bakgrundsfaktorn (i alla fall om man ser till 
läsning och matematik år 5). Forskningen ser alltmer en sådan lärandeidentitet 
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som grundläggande för senare skolframgångar eller misslyckanden. Att få 
uppskattning för försök snarare än betyg har betydelse för motivation. 

Enligt Alexander (2010) har forskningen kunnat belägga ett tydligt 
samband mellan tiden som föräldrar lägger på läxor och elevers resultat i skolan. 
Läxor kan också vara en källa till konflikt och influeras av kulturella och 
socioekonomiska faktorer. Det finns viss evidens för att lågpresterande elever 
tjänar på att föräldrarna är involverade och välinformerade. Det förutsätts 
emellertid att det uppstår positiva kontrakter mellan hem och skola. Särskilt 
moderns utbildningsnivå framstår som viktig i kombination med läromiljön i 
hemmet. Barn tjänar mest på att gå i skolor med högkvalitativa miljöer med 
anställda utbildade pedagoger, men hemmet fortsätter att vara en starkare 
förklaringsfaktor. Pojkar, barn med särskilda behov och förfördelade barn 
tjänar mest på förskolan. Forskningen visar emellertid också att om barnen 
börjar med formell läsundervisning för tidigt, kan barnen klara proven väl, 
samtidigt som de vid 11-12 års ålder inte ligger bättre till än de som börjat 
senare. Särskilt för pojkar kan det, enligt Alexander, vara skadligt om de 
passiveras genom formaliserad metodisk träning. 

Alexander (2010) drar följande slutsatser när det gäller grundläggande 
antaganden om och villkor för undervisning och lärande:

Barn har samma neurologiska strukturer som vuxna och det är 
erfarenheter snarare än neuropsykologiska förändringar som kan 
kopplas till en ökad förfining av moget tänkande. Barn konstruerar 
orsaksförklaringar för att tolka sina erfarenheter.
Social och verbal interaktion är grunden för kognitiv utveckling och 
lärande (Vygotskij och Bruner har rätt snarare än Piaget)
Språkbristmodeller är missvisande och undervisning som 
kompensation är inadekvat. Snarare är det behovet av utmaningar 
som bör uppmärksammas i undervisning. Barn behöver en mångfald 
av erfarenheter.
Sensomotorisk kunskap är startpunkten för kognitiv utveckling 
men den är förstärkande snarare än en ersättning för symboliska 
representationer som erhålls genom handlande, språk, låtsaslekar 
och undervisning. Unisensoriska teorier om lärandestilar kan inte 
underbyggas av neurovetenskapen. Multisensoriska ansatser gynnar 
förståelse.
Kvaliteten på klassrumskommunikationen, såväl mellan pedagog 
och barn som emellan barnen är avgörande. Metakognition och 
självreflektion är färdigheter som kan läras. 
Könsskillnader kan inte förklaras i relation till kognitiva färdigheter 
och utgör snarare en konsekvens av sociokulturella faktorer inom 
och utanför skolan.
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Den angloamerikanska forskningen inom detta område ser utveckling som 
en naturlig nästan passiv process. Lärare förväntas matcha uppgifter till 
barnens naturliga utvecklingsnivå. Det finns, enligt Alexander (2010), skäl 
att ompröva sådana föreställningar. 

GOD UNDERVISNING OCH LÄRARES PROFESSIONELLA KOMPETENS
Enligt Alexander (2010) framgår från forskning inom området undervisning 
och lärande att god undervisning kan sägas kännetecknas av att den: 

är välorganiserad och planerad
är reflekterande
baseras på gedigen ämneskunskap
baseras på effektiv behandling av kunskapen 
förutsätter en förståelse för barns utvecklingsbehov
använder varierande och utmanande ansatser
inspirerar
uppmuntrar barnen att bli självständiga lärande subjekt
underlättar barnens lärande
stimulerar barnens kreativitet och fantasi

Utifrån lärarforskningen menar Alexander (2010) att betydelsefulla element 
framträder när det gäller lärarkompetenser t.ex. att det krävs kunskaper om: 
undervisning och lärande, bedömning för lärande, ämnen för undervisning, 
läroplaner och läroplansutveckling, barns utveckling och lärande, hantering 
av olika beteenden, specialpedagogiska behov och andraspråksinlärning, 
ledarskap inkluderat undervisningsledarskap (curriculum leadership), 
samarbete samt kunskaper om professionell utveckling.

Professionell expertis är dynamisk, experimentell och föränderlig 
snarare än statisk. Forskning visar att expertlärare inte bara handlar olika 
jämfört med nybörjare utan också tänker på helt andra sätt. Professionellt 
tänkande är också tyst och implicit, medan kunskapen är mindre regelstyrd 
och generaliserad. Precis som många nybörjare behöver regler och en fast 
repertoar, behöver experter frihet från regler och föreskrifter samt utrymme 
för att agera självständigt, kreativt och på känsla (Alexander, 2010, s. 430).

Alexander (2010) hänvisar till Berliners sammanfattningar av nivåer av 
lärarkunskaper:

Nybörjarlärare håller sig till kontextfria regler och guider som är 
relativt oflexibla och uppvisar begränsad förmåga.
Avancerade nybörjare börjar bygga praktiska fallkunskaper, både 
positiva och negativa, på basis av vilka beslut som kan fattas. 
De utvecklar också ”villkorad och strategisk” förståelse som 
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kompenserar för nybörjarsteget när det gäller hur man kan eller bör 
handla.
Kompetenta lärare gör medvetna val om vad de ska göra, har 
förmåga att särskilja vad som är viktigt eller mindre viktigt, vad 
som ska uppnås och vad som på säker grund kan bortses från samt 
när man ska arbeta vidare med en idé och när man ska lämna den. 
Kompetenta lärare har mer kontroll över händelser än nybörjare, 
men är ännu inte snabba, flytande och flexibla.
Framträdande lärare har genom sina ackumulerade fallkunskaper 
och framgångsrika val uppnått en nivå av intuition. Utifrån 
rikedomen av beprövad erfarenhet framträder ett holistiskt 
synsätt på de situationer som de möter. De upptäcker likheter 
mellan händelser som nybörjaren misslyckas med att upptäcka. 
Framträdande lärare kan förutsäga hur elever kommer att agera och 
reagera, även i nya situationer.
Expertlärare. Om nybörjaren är öppen, den avancerade nybörjaren 
insiktsfull, den kompetente rationell och den framträdande 
läraren intuitiv, kan vi karaktärisera expertläraren som a-rationell. 
Expertläraren verkar handla utan begränsningar, flytande och 
instinktivt, till synes utan beräkning. Han eller hon bygger sitt 
handlande på djupare reserver av tyst kunskap snarare än explicita 
regler och maximer. När problem ska tacklas ställer de dock om till 
en mer deliberativ och analytisk problemlösningskompetens.

Lloyd Bond med kollegor kategoriserade, enligt Alexander (2010), 13 olika 
prototypiska karaktäristika hos experter med kännetecken som: i) bättre 
användning av kunskaper, ii) omfattande didaktisk kunskap, inkluderat djupa 
representationer av ämneskunskap, iii) bättre problemlösningsförmågor, iv) 
bättre anpassning och modifiering av mål för olika elever inkluderat bättre 
improvisationsförmågor, v) bättre beslutsfattande, vi) mer utmanande mål, 
vii) bättre klassrumsklimat, viii) bättre perception av klassrumshändelser 
inkluderat bättre förmåga att läsa ut ledtrådar hos eleverna, ix) större känslighet 
för sammanhanget, x) bättre kontroll över lärande och att tillhandahålla 
återkoppling till eleverna, xi) mer frekvent hypotestestande samt xii) större 
respekt för elever.

UNDERVISNING OCH LÄRANDE I LJUSET AV FORSKNING OM SKOL- OCH 
UNDERVISNINGSEFFEKTIVITET
Scheerens et al. (2007) summerar i den omfattande översikten ”Review and 
meta-analyses of school and teaching effectiveness”, 40 forskningsstudier inom fältet 
undervisningseffektivitet. Dessutom presenteras exemplifieringar av metoder 
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och operativa variabler i fältet.5 Enligt Scheeerens et al. (2007) kan de variabler 
som fått mest stöd i den empiriska undervisningseffektivitetsforskningen delas 
in i tre grupper: lärarkaraktäristika (bakgrundsvariabler), klassrumsekologi 
eller klassrumsklimat samt undervisningsprocesser. Den första 
(lärarkaraktäristika) kan sägas bestå av professionell kunskap (ämneskunskap, 
pedagogisk kunskap, insikter om elevers lärande, professionskunnande), 
professionell motivation (arbetstillfredsställelse, autonomi) och föredragen 
undervisningsstil (direkt undervisning, ”konstruktivistisk” undervisning). 

Den andra (klassrumsekologi) består av: klasstorlek, klassammansättning 
(medel och heterogenitet), matchningen mellan lärare och klasser, aspekter 
av klassrumsklimatet, prestationsorienteringar, disciplin, support och 
ethos samt lärarförväntningar på elevernas prestationer. Den tredje 
(undervisningsprocesser) har handlat om tre faser: 1) proaktiva strategier 
dvs. möjligheter till lärande, urval och design av adekvata lärandeuppgifter, 
datorstödda lärandemiljöer, 2) interaktiva strategier dvs. klassrumskontroll i 
syfte att optimera den aktiva lärandetiden och lärandesituationer, optimering 
av struktur och oberoende i undervisningen, tillåtande styrbar anpassning 
i undervisningen, aktiv undervisning i mångfald av förberedelseformat, 
en utmanande presentation – kognitiv aktivering, statuering av höga 
förväntningar samt 3) retroaktiva strategier dvs. att sätta upp en realistisk 
ribba, kontrollera gradvis måluppfyllelse, anpassad testning, instrumentell 
återkoppling.

Dessa tre grupper av faktorer kan, enligt Scheeerens et al. (2007), sägas 
ha utvecklats ur systemteori, men försöker också väga in kontexter när det 
gäller processfaktorer. Processfaktorerna relateras också till dels skolnivå, 
dels klassrumsnivå. De har utvecklats successivt över tid. Under 1960-talet 
var det framförallt lärarkaraktäristika som stod i fokus för forskningen (t.ex. 
Gage, 1963). Dessa relaterades dock mycket sällan till elevers lärande, utan 
snarare till process-produkt-studier. Två fält etablerades dels pedagogiska 
studier som avsåg att härleda miljöfaktorer och lärarbeteenden som påverkar 
elevernas resultat där effektiv undervisningstid blev en viktig faktor att 
studera (Caroll, 1963), ,dels undervisningspsykologi som ville belägga 
undervisningsvariabler och elevkaraktäristika. Fälten fick emellertid mycket 
kritik för sin metodologi. Forskningsresultaten från undervisningspsykologin 
var i regel inte särskilt tillfredsställande enligt Scheerens et al. (2007). Det 
blev snabbt tydligt att det krävdes mer sofistikerade ansatser som kom åt mer 
komplexa interaktionsmönster.

Resultaten från översikter från de tidiga studierna (fram till 1980-talet) 

5  Översikten är en slutrapport från ett från början OECD-initierat projekt som syftade till 
att utveckla ett ramverk för en internationell pilotstudie kring undervisningseffektivitet. I 
samband med INES-projektet så blev emellertid detta projekt inte prioriterat utan övertogs 
av det tyska respektive det holländska utbildningsministeriet.
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visade att det egentligen var relativt små effekter som kunde beläggas vad 
gäller inputfaktorer (t.ex. resurser) och även generella skolfaktorer. Däremot 
hade undervisningsfaktorer en stor effekt. Senare tids forskning om 
undervisningseffektivitet (1990 och framåt) har, enligt Scheerens et al. (2007), 
kunnat styrka tidigare resultat men också identifiera några nya tendenser. 
Dels har personliga karaktäristika hos effektiva lärare uppmärksammats, 
dels har undervisningen av högre kognitionsnivåer, självstyrt lärande och 
konstruktivistiska ansatser uppmärksammats mer och mer. För det tredje har 
också sambanden mellan undervisning och lärande respektive att undervisning 
handlar om att underlätta lärande fokuserats genom t.ex. utforskning av 
lärandeaktiviteter och elevers engagemang. Det är då inte enbart kognitiva 
utfall som avses utan även sociala och icke-kognitiva utfall. 

EFFEKTFORSKNINGEN – FLERA KOMPONENTER, FLERA TRADITIONER
Sammantaget har forskningen inom effektivitetsfältet, enligt författarna, 
kommit att fokusera fyra större komponenter som också kan brytas ned i 
mindre beståndsdelar och kriterier. För det första handlar det om lärares 
professionella kompetens som kan beskrivas som karaktäristika hos lärare 
som antas ha en direkt betydelse i faktiska undervisningssituationer t.ex. 
höga förväntningar på eleverna och försanthållanden om lärandets natur. 
För det andra handlar det om särdrag undervisningen, något som kan anta 
en stor variation i forskningslitteraturen. För det tredje handlar det om 
kvaliteten i lärandeprocessen utifrån elevperspektiv med tydligt fokus på 
hur lärandeaktiviteter relateras till processen av att tillägna sig kunskap, 
t.ex. elevers kognitiva engagemang liksom kvaliteten i lärandemotivationen 
eller tillämpandet av djupa lärandestrategier. För det fjärde handlar det om 
kognitiva och icke-kognitiva utfall som fokuserar stabila elevkaraktäristika. 
Kognitiva utfall innefattar elevernas prestationer, kompetenser och resultat. 
Icke-kognitiva utfall innefattar elevernas intresse inom olika områden, deras 
attityder och försanthållanden såväl som deras självuppfattade förmåga. 

Effektforskningen är emellertid inte en tydlig tradition, utan består av 
olika interrelaterade traditioner ofta baserade på olika discipliner. Scheerens 
et al. (2007) skiljer mellan fem olika forskningsansatser: 1) Den första 
handlar om (o)jämlika utbildningsmöjligheter och baseras i huvudsak 
på enkätundersökningar och uppgifter om familjers socioekonomiska 
status och hur denna samspelar med utbildningsnivåer. Här är sociologin 
den grundande disciplinen. 2) Ekonomiska ansatser studerar ofta 
produktionsfunktioner kopplat till prestationsnivåer med hjälp av större 
databaser och enkätundersökningar. 3) Kvasiexperimentella utvärderingar av 
kompensationsprogram studerar också i regel prestationsnivåer och bygger 
på en interdisciplinär pedagogisk utgångspunkt. 4) Effektiva skolor utgör 
en fjärde ansats som undersöker karaktäristika och processer på skolnivå 
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kopplade till utfall genom fallstudier och en interdisciplinär pedagogik. 5) 
Effektiv undervisning är den femte ansatsen som bygger på den pedagogiska 
psykologin och använder sig av experiment och observationer primärt för att 
studera lärarkaraktäristika och organisation av klasser och undervisning. 

Enligt Scheerens et al. (2007) har flera av dessa ansatser under de 
senaste åren integrerats i olika former av teoretisk modellering. På en teknisk 
nivå har multinivåanalyser bidragit till detta. Det råder emellertid brist på 
mer storskaliga undersökningar som har att göra med databegränsningar 
för jämförelser. Det behövs vidare, enligt författarna, mer utveckling av 
begreppsliga modeller av skoleffektivitet. Den senaste tidens forskning 
om undervisning och lärande utifrån effektivitetsforskningen har 
handlat om att väga in element av kontextuella och ekologiska variabler, 
erkännande av delvis formbara dispositioner såsom kognitiva strategier och 
engagemang, distinktioner mellan pro-, inter- och retroaktiva formbara 
undervisningsvariabler samt diskussioner om struktur och oberoende. 

UNDERVISNINGS- OCH KLASSRUMSEKOLOGI
Inom forskningsansatsen har termerna ”ekologi” och ”klimat” kommit 
att brukas flitigt. Termerna kommer från biologin och har använts för att 
utrycka de nära sambanden mellan livsformer, vanor och förhållanden 
till omgivningen. De kan, skriver författarna, ses som synonymer till 
kontextbegreppet för att sätta ord på de komplexa interaktionerna mellan 
föregående villkor och deltagarnas orienteringar och förhållningssätt. De 
institutionella regler och normer som förser deltagarna med olika normativa 
kartor har benämnts skol- eller klassrumsklimat. 

Konstruktivismen är sprungen ur vad som har kallats den kognitiva 
revolutionen inom lärandeteorin. Den är inte bara en reaktion mot behaviorism 
utan också ett ställningstagande mot objektiva kunskapsstrukturer av en 
extern entitet som ska överföras till eleverna. Istället betonar konstruktivismen 
den lärandes aktiva roll i att konstruera kunskap. 

Enligt Scheerens et al. (2007) kan undervisningskvalitet sägas 
vara beroende av: 1) ett adekvat urval av kunskaper/innehåll, 2) att 
uppmärksamheten riktas mot kognitivt beteende, 3) att det finns kunskap 
om att skapa uppgifter på basis av ovanstående, 4) undervisningskunskap, 
5) en repertoar av presentationssätt och guidning för genomförandet av 
lärandeuppgifterna för de elever de omfattar samt 6) kunskap om typiska 
beteenden och handlingsmönster för lärandeuppgiften i fråga, inkluderande 
typiska misstag. Kombinationen av innehållsenheter, psykologiska element 
och förmågan att samtidigt ha pedagogiska och didaktiska överväganden 
framför sig står i centrum för subfält inom undervisning: läroplansutveckling, 
professionell utveckling, lektionsplanering, undervisning, pedagogisk 
bedömning och återkoppling på basis av bedömningar. 
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Konstruktivistiska undervisningsmodeller skiljer sig från traditionella genom 
att de betonar lärandeprocesser snarare än rena ämnesfakta. Författarna drar 
en gräns mellan traditionell undervisning, som de beskriver som reaktiv och 
receptiv, direkt, helklassinriktad eller individualiserad, starkt strukturerad och 
orienterad mot grundläggande ämneskunskaper respektive konstruktivistiska 
former av undervisning. Den konstruktivistiska undervisningen kännetecknar 
de som mer öppen, aktiv och produktiv (upptäckande), gruppbaserad, 
inriktad mot vardagsproblem och orienterad mot processer på högre nivå, 
vardagskunskaper och sociala förmågor. Scheerens et al. (2007) är emellertid 
noga med att betona att undervisningsmodellerna inte bör utesluta varandra, 
utan att de kan komplettera varandra. Forskningsresultaten av jämförelser 
mellan dessa modeller är relativt få, men tenderar att tala mer för strukturerade 
ansatser. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERVISNING OCH LÄRANDE
I Scheerens et al. (2007) redovisas en metaanalys som bygger på en 
syntetisering av resultat från många olika slags studier genom att den 
arbetar fram oberoende effektmått. En begränsning ligger därmed, enligt 
författarna, i att analysen behandlar variabler enskilt, en i taget, och därmed 
inte kan jämföra effekterna då olika variabler är inkluderade i en studie. En 
annan svårighet är klassifikationen av datamaterialet. I översikten har en 
tyngdpunkt därför legat på att definiera grundbegrepp och att kategorisera 
dem efter olika generaliseringsnivåer. Här efterlyser forskarna bättre 
dokumentering av studierna som kan hjälpa till med en större konvergens av 
definitioner och operationaliseringar av nyckelvariabler i fältet. Vidare ser de 
behovet av kontrollerade longitudinella studier som kan motverka lite av den 
fragmentisering som metaanalyser annars riskerar att resultera i. 

Scheerens et al. menar att lärande som utfall kan definieras i termer av 
ökad kunskap, förmåga och införlivade normer och värden. I ett inledande 
kapitel presenteras de element som anses vara nödvändiga förutsättningar för 
att skapa lärandesituationer utifrån de lärandes perspektiv: 

Medvetenhet om de handlingskrav situationen ställer, att känna sig 
utmanad att lösa ett problem, läsa en text, genomföra en uppgift.
Tillräcklig motivation och viljekraft att ”göra något”.
Tolkning av situationens krav- eller förväntansaspekt i ljuset av 
tidigare kunskap.
Medvetenhet om vanor och tillgängliga förmågor.
Genomförande av kognitiva tankeoperationer, som varierar från 
enkelt memorerande till så kallade högre nivå processer (t.ex. 
Blooms taxonomi av kognitiva mål).
Tillämpning av metakognitiva strategier som kan innebära 

kirstesi

kirstesi

kirstesi
Dette er en tradisjonell oppfatning som går igjen i engelsk litteratur, svært reduksjonistisk i forhold til hva undervisning kan være. Mangler forståelse av hvordan undervisning beskrives (strukturelle beskrivelser forutsetter ikke nødvendigvis ideer og begreper om undervisningens innhold som noe som skal læres og reproduseres).

kirstesi
Med dette forsvinner også analytiske distinskjoner som er vesentlige for å forstå hvordan perspektiver integreres/ føyes sammen.
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att tidigare nämnda operationer i viss utsträckning är 
självkontrollerande och medvetna (exempel på sådana metakognitiva 
strategier är att vara medveten om målsättningar, formulera 
mål, bryta ned lärandeuppgifter i mindre deluppgifter, använda 
problemlösningsstrategier och tillämpa självvärderingar).
Förmåga att redovisa en relativ (i meningen att det alltid finns mer 
att lära) slutprodukt av lärerfarenheten som kan fungera som en 
automatisk återkoppling till den lärande eller att delge till andra, 
särskilt till en lärare.
Automatisk återkoppling som också kan bli en viktig aspekt av 
självreglerat lärande 

Dessa förutsättningar för lärande, menar författarna, kan studeras direkt och 
indirekt (videoinspelningar, t.ex. TIMSS video) i klassrumssituationer och 
tänka-högt-metoder.

Författarna ger också en översikt av lärandets variabler inledningsvis. 
För det första kan följande ses som bakgrundsvariabler: generell intelligens, 
skolmässig talang, socioekonomisk bakgrund, kön, immigrationsstatus, 
relevanta personlighetskaraktäristika, kontrollokus och kognitiv stil. För 
det andra betraktas följande som delvis undervisningsbara dispositioner: 
lärandestrategier såsom minnesträningsstrategier, elaboreringsstrategier, 
kontrollstrategier, ämnesintresse, instrumentell motivation, uthållighet, 
självuppfattad själveffektivitet, ämnesbaserad och generell akademisk 
självuppfattning, metakognitiv kunskap om samarbetsinriktat resonerande. 
För det tredje identifieras lärandeprocesser som handlar om hanterandet av 
konkreta uppgifter, nivå av engagemang samt självrapportering av pågående 
lärandeprocesser (”tänka-högt-procedurer”) (a.a.).

SKOLEFFEKTIVITET
Av de faktorer som har studerats i skoleffektivitetsforskningen visade sig, 
enligt Scheerens et al. (2007) läro-, undervisningsplans-6, innehålls- och 
klimatrelaterade faktorer ha störst betydelse. Det handlar om möjligheter till 
lärande och lärandetid (effektstorlek 0.15) samt om ordningsamt klimat och 
prestationsorientering (0.13 respektive 0.14). Innehållsdimensionen framstår 
alltså som viktig. Det finns stöd för proaktiva undervisningsstrategier där 
det emellertid pågår en diskussion om hur dekontextuellt eller kontextuellt 
undervisningsmaterialet bör vara.

Ett ordningsamt klimat har framlyfts i t.ex. PISA-studierna som gynnsamt. 
6  Scheerens et al. (2007) använder begreppet ”curriculum quality” vilket relaterar till såväl 

hur prioriteringar inom kursplaner görs som till mer konkreta val av undervisningsmetoder 
och material. Det är svårt att hitta adekvata översättningar till en svensk kontext eftersom 
det engelska ordet ”curriculum” relaterar till såväl dokument som praktiskt genomförande 
av undervisning.  
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Fördjupade studier har emellertid också visat att sådana faktorer samspelar 
med skolans medelvärde för socioekonomisk status. Höga förväntningar och 
en prestationsorientering samspelar således med personkaraktäristika och 
kontrollokus. Det är inte enkelt att veta vad som är orsak och verkan när det 
gäller prestationer och höga förväntningar. Övervakning och skolledarskap 
förefaller, enligt författarna, ha liten till medelstor effektstorlek. Det 
saknas emellertid studier inom detta område som undersöker de indirekta 
effekterna. Däremot tycks utvärderings- och återkopplingsmekanismer 
lovande som möjligheter för skolutveckling. Kombinationen av hög intern 
utvärderingspotential i skolor och en kontext av höga externa förväntningar 
framstår som effektiv när det gäller att höja elevernas prestationer.

UNDERVISNINGSEFFEKTIVITET
I forskningslitteraturen om undervisningseffektivitet framträder två 
dominerande tankemodeller, dels en mer traditionalistisk behavioristisk 
orientering mot strukturerad, direkt undervisning, dels en konstruktivistisk 
mer kognitivt orienterad med tyngdpunkt på metakognition och självreglerat 
lärande. Scheerens et al. (2007) rapporterar något högre effekter för den senare 
(0.14) jämfört med direkt undervisning (0.09). Givet tidigare utfall är detta 
ett anmärkningsvärt resultat enligt författarna. Forskningsagendan kring 
undervisning har också starkt påverkats av konstruktivismen. Skillnaderna 
mellan de konstruktivistiska och de behavioristiska orienteringarna måste 
emellertid tolkas med försiktighet då det är få studier som direkt jämfört 
ansatserna. Forskarna drar slutsatsen att för lärare och lärarutbildning, framstår 
det viktigt att de utvecklar en bred repertoar av undervisningsstrategier som 
innefattar både element av direkt och strukturerad undervisning och mer 
konstruktivistiska ansatser. 

En ordningsam och funktionell lärandemiljö där ett emotionellt stödjande 
klimat särskilt framstår som betydelsefullt identifieras i Scheerens et al. 
(2007) Det framkommer även att prestationspress och prestationsorientering 
utan stöttande miljö har en negativ effekt på resultat. Stödjande miljö (0.13) 
har bättre effekt än disciplinärt klimat (0.08). Tydlig och strukturerad 
undervisning respektive en aktiverande undervisning där en varierad 
uppsättning av undervisnings- och lärandeaktiviteter, inkluderat autentiska 
uppgifter och lärande i grupper och med hjälp av handledare, är viktiga 
faktorer (a.a.). 

Enligt Scheerens et al. (2007) kunde den starkaste effekten kopplas 
till faktorn att lära sig använda lärandestrategier. Den innefattar träning 
av samarbetande lärandestrategier, problemlösning, metakognitiv träning, 
träning i vetenskapliga undersökningar, tänka högt träning, begreppskartor, 
organiserings- och struktureringsmetoder, träning i språktillägnan, träning 
i fonetisk medvetenhet, läsandestrategier, skrivandestrategier och träning i 
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formaliserade lärandestrategier. Dessa strategier är mest verkningsfulla när 
de kopplas samman med ämnesspecifikt innehåll, t.ex. begreppskartor i 
läsundervisningen. 

En undervisning som kännetecknas som utmanande är en annan 
framträdande faktor som avser just kognitiv utveckling. Sammantaget är alla 
undervisningsfaktorerna viktiga, det finns inte en bästa strategi eller modell. 
Det finns dock inget stöd för enbart oberoende eller självreglerat lärande, utan 
tvärtom visas negativ effekt för eget arbete (-0.1). Resultatet är baserat på 39 
replikeringar. Proaktiva strategier har något större effekter än postaktiva, men 
de är relativt små jämfört med effekterna av de interaktiva strategierna (a.a.). 

En sammanfattande analys av generella resultatbilder från 
forskning om undervisning 
De två översikterna som vi här har redovisat med sina resultatbilder från 
forskning om undervisning, är olika till sin karaktär och metodologi. 
Cambridge Primary Review tar ett helhetsgrepp över utbildning för yngre barn, 
presenterar en samhällelig och pedagogisk referensram med utgångspunkt i 
barns villkor både utanför och inom skolor samt använder både tidigare och 
egen forskning som källor. Metodologiskt finns i denna översikt en stor bredd 
där såväl kvantitativa som kvalitativa deltagarorienterade metoder används 
i de rapporter och underlag som ligger bakom sammanställningen av hela 
projektet.

Översikten av Scheerens et al. (2007) rör sig inom en forskningsansats, 
skol- eller undervisningseffektivitetsforskningen, där angreppssättet 
huvudsakligen handlar om metaanalyser av kvantitativa studier inom olika 
universitetsdiscipliner. I flera fall utgörs data av underlag som samlats in i 
samband med PISA- eller TIMMS-studier.

I resultat och slutsatser framkommer bl.a. forskningsläget när det gäller 
grundläggande antaganden om och villkor för undervisning, Alexander 
(2010) pekar exempelvis på likheter mellan barns och vuxnas neurologiska 
strukturer , där erfarenheter snarare än neuropsykologiska förändringar kan 
knytas till progression i tankeutvecklingen. Han betonar också betydelsen 
av social och verbal interaktion för kognitiv utveckling samt behovet av 
utmaningar i undervisningen. Kvaliteten på klassrumskommunikationen är, 
enligt Alexander (2010), avgörande. Alexander avvisar också unisensoriska 
teorier om lärstilar, det är snarare multisensoriska ansatser, handlande, språk, 
låtsaslekar och undervisning som bidrar till förståelse.

Scheerens et al. (2007) utgår å sin sida från det de kallar nödvändiga 
förutsättningar för att skapa lärandesituationer utifrån de lärandes perspektiv, 
där exempelvis elevernas medvetenhet om de handlingskrav situationen 
ställer (t.ex. lösa ett problem, läsa en text eller genomföra en uppgift) är 
grundläggande. Det handlar också om att eleven har tillräcklig motivation 

kirstesi
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och kan tolka de krav som ställs i relation till tidigare kunskaper. Andra 
viktiga förutsättningar är, enligt Scheerens et al. (2007) elevernas förmåga 
att genomföra kognitiva tankeoperationer från det enkla memorerandet till 
s.k. högre nivå processer, i viss utsträckning självkontrollerande och medvetna 
(s.k. metakognitiva strategier). Självreglerat lärande inklusive förmågan att 
delge kunskap till andra, förefaller i metaanalysen av Scheerens et al. (2007) 
vara en betydelsefull förutsättning.

När Alexander (2010) talar om undervisningskvaliteter använder 
Scheerens et al. (2007) begreppet undervisningseffektivitet. Det finns dock 
viss samstämmighet kring de slutsatser som redovisas i de båda översikterna 
t.ex. när det gäller tydlighet i struktur, organisation och planering, variation 
och utmaningar i undervisningen samt stödjande och uppmuntrande klimat. 
Alexander (2010) betonar dessutom gedigna ämneskunskaper och effektiv 
behandling av denna kunskap samt reflektion och stimulans av självständighet, 
kreativitet och fantasi, medan Scheerens et al. (2007) lägger tonvikten vid 
att lära sig använda lärandestrategier (t.ex. begreppskartor, metakognitiva 
strategier, lässtrategier etc.). Även om de senare författarna pekar ut fler 
enskilda undervisningsfaktorer, anser de att alla faktorer som omnämns 
i fråga om undervisningseffektivitet är viktiga och att det är svårt att peka 
ut den bästa strategin. Alexander (2010) synliggör något mer av lärarens 
kompetens i relation till undervisningskvaliteter, vilket också framgår genom 
de resonemang som belyser lärares utveckling från ”nybörjare” till ”expert”. 
Den professionella expertisen framstår som dynamisk, experimentell och 
föränderlig, medan nybörjaren behöver regler och en fast repertoar kring 
undervisningen. 

Sammanfattningsvis framkommer betydande likheter i resultatbilder 
t.ex. om vad som är betydelsefullt i undervisningssituationer och skapandet 
av en gynnsam, stödjande och samtidigt utmanande pedagogisk miljö i 
klassrummet. Det finns dock skillnader mellan översikterna när det gäller 
grundläggande antaganden om lärande och undervisning och de metoder 
man grundar sina resultatbilder på. Vår tolkning är att Cambridge Primary 
Review i högre grad anknyter till en kontinental didaktisk tradition, där 
en helhet av samhälleliga faktorer och uppväxtvillkor för barnen speglas i 
faktorer inom och i närheten av skolor och klassrum, medan översikten av 
Scheerens et al. (2007) kan relateras till en anglosaxisk tradition där specifika 
eller grupper av variabler sätts i samband med olika typer av lärandeutfall 
(t.ex. ökad kunskap, förmågor och införlivade normer och värden).

kirstesi
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Särskilda teman och frågeställningar i 
undervisningsforskningen under 2000-talet

Det kan konstateras att undervisningsforskningen på 2000-talet har 
engagerat sig i ett stort antal teman och frågeställningar. När vi nu går 
vidare i avsnittet sammanfattas några av de underliggande teman och 

frågeställningar som redovisas i vårt urval av forskningshandböcker och översikter 
t.ex. forskning om förutsättningar för lärande i klassrummet, forskning om klasstorlek 
och undervisning i små och stora klasser, om undervisning av olika elevgrupper 
och om lärstilar m.m. Huvudkällorna i avsnittet är Cambridgde Primary Review 
(Alexander, 2010) och International Handbook of Research on Teachers and 
Teaching (Saha & Dworking, 2009). Undantaget är dock den skolämnesrelaterade 
undervisningsforskningen, som av utrymmesskäl inte behandlas här, även om den 
i senare tids översikter är väl representerad. I Handbook of Educational Psychology 
från 2006 finns exempelvis sex kapitel om forskning kring undervisning i skilda 
skolämnen och i International Handbook of Research on Teachers and Teaching från 
2009 finns åtta sådana kapitel. 

FORSKNING OM KOGNITIVA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE 
SAMT OM SPRÅKETS BETYDELSE
Enligt Alexander (2010) har forskningen när det gäller kognitiva förutsättningar 
för lärande kommit fram till att när det gäller symbolsystem som alfabetet 
och siffersystemet krävs en direkt undervisning, men för både läsning och 
sifferinlärning krävs också vissa kognitiva förutsättningar när det gäller 
språkutveckling, perceptionsutveckling och spatial utveckling. Dessa kan 
påverkas av direkt undervisning (t.ex. språkrytmiska rimlekar). För läsande 
är fonologisk medvetenhet, barnets förmåga att reflektera över ljudmönster 
av ord i sitt mentala lexikon i vissa stavelser eller rim betydelsefulla. För 
siffror tycks den viktigaste kognitiva förutsättningen vara att upptäcka 
siffror som uppskattningar av kvantiteter. I Cambridge Primary Review 
pekar Alexander (2010) också på att individuella skillnader när det gäller 
förmågor att tillgodogöra sig undervisning är stora i de första skolåren. 
Vygotskijs proximala utvecklingszon är omfattande för den åldersgruppen. 
Samtidigt har barn mycket gemensamt och deras lärande är primärt en social 
aktivitet som kräver gemensamma mål och aktiviteter. Detta är en viktig 
utgångspunkt för lärare och för att kunna individualisera. Om lärande i unga 
år är socialt medierad, betyder det t.ex. begränsningar i e-lärande de första 
skolåren. Den sociala interaktionen och utvecklingen hos barn påverkar även 
klassrumsinteraktion och lärande. Att ta sig an gemensamma målsättningar, 
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förklara sin förståelse av fenomen, uttrycka olika ståndpunkter, försöka 
komma överens och samarbeta är, enligt forskningen, gynnsamt för lärande. 
Många observationsundersökningar visar dock på ett fåtal sådana möjligheter 
i klassrumskontexter. 

Språk och språkutveckling är helt avgörande för utveckling, men det finns 
en stor individuell variation från tidiga åldrar. Barn som börjar skolan med 
språksvårigheter behöver omedelbar support. Exponeringsskillnader (t.ex. 
avseende skrift eller talspråk) leder till skillnader i lärandet. En av de viktigaste 
faktorerna. för t.ex. flyt i läsandet är hur mycket text som barnet faktiskt läser, 
även utanför klassrummet. Det sätt på vilket läraren kommunicerar och talar 
med eleverna påverkar lärande, minne, förståelse och lärandemotivationen. 
Lärande och minne gynnas av att läraren använder en utvecklande samtalsstil 
som förstärker och bedömer vad barnet/eleven säger. Denna elaborering 
hjälper barnet att skapa mening av tidsmässiga och orsaksmässiga aspekter av 
sina erfarenheter (Alexander, 2010). 

Forskning om klassrumsorganisationen och klasstorlek
Enligt Alexander (2010) visar forskning om klassrumsorganisationen att 
lärare ska uppmuntra undersökande tal, argumentation och deltagande i 
diskussioner. Effektivt lärande utvecklas i relationer mellan personal, barn 
och kompisar snarare än hos den enskilda eleven. Grupper i klassrummet 
formas ofta utan något strategiskt synsätt på deras syfte och det ges lite 
stöd för elev-elev-interaktion inom grupper. Elever får ofta kämpa för att 
samarbeta i grupper. Genom rationaliseringar har det uppstått en ökad press 
på helklassundervisning (Storbritannien) med  få möjligheter till grupparbete. 
Elever riskerar därmed bli placerade i arrangemang som inte gynnar deras 
lärande (Alexander, 2010). Barn sitter ofta i grupper, men interagerar 
sällan eller arbetar som grupper. Effektiva grupper har en positiv effekt på 
kunskapsmässig progression, högre kognitivt tänkande, förbättrat beteende 
och relationer till andra, förutsatt att läraren ta sig tid att träna eleverna i 
grupparbetesförmågor.

Enligt författarna till Cambridge Primary Review behöver skolor se 
djupare in i sina praktiker beträffande differentiering, speciellt när det gäller 
fysisk organisering och oflexibla grupperingar inom klassen och försöka hitta 
praktiker som gynnar allas lärande. Att variera elevgrupperingar inom klassen 
för olika aktiviteter ökar flexibiliteten, underlättar rörelser mellan grupper 
som baseras på förmågor och minskar förekomsten av sådant som begränsar 
möjligheterna för vissa barn. Dock påvisar forskningen inga entydiga effekter 
av nivågrupperingar, utan tvärtom att det kan finnas diametralt olika sociala 
och personliga effekter för vissa barn. Undervisningskvalitet framstår som 
den viktigaste faktorn för bra utfall, även om elever i högpresterande grupper 
kan få en högre upplevd utbildningskvalitet. 
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Enligt Alexander (2010) är elevernas ålder viktig att beakta när det gäller 
klasstorlekseffekter. Det finns en klar fördel för små klasser i de tidiga 
receptiva åldrarna. Forskningen pekar också ut var resurserna vidare kan 
riktas, nämligen mot att bilda klasser med mindre än 25 barn för dem som 
har mycket att hämta upp i läsningen. En annan viktig faktor är att behålla 
små klasser från år till år där det är möjligt. En del har menat att resurserna 
används bättre på lärares professionella utveckling än på att reducera 
klasstorlekar, men, enligt Alexander (2010), bör inte dessa åtgärder ställas 
mot varandra. Snarare bör professionell utveckling hjälpa lärare att utforska 
lärandemöjligheterna i små klasser samtidigt som de utvecklar strategierna 
för att nå målen i de större klasserna. 

Forskning om undervisning i små och stora klasser
Forskningen om undervisning i små och stora klasser diskuteras också i 
översikten av Saha och Dworkin (2009). I många länder världen över har 
debatten om de pedagogiska konsekvenserna av klasstorleken pågått under 
lång tid. Argument från olika sidor framhåller att minskning av klasstorleken 
inte är kostnadseffektivt, respektive att små klasser är en hörnsten i 
utbildningspolicyn. Trots debatten, menar Blatchford, Russel och Brown (i 
Saha & Dworkin, 2009), att såväl experimentella som naturalistiska studier 
visar positiva effekter av små klasser på elevers studieprestationer om dessa 
introduceras omedelbart efter skolstart för de yngre eleverna. Författarna 
menar dock att fokus bör förflyttas från studier som mäter effekter av klasstorlek 
på studieprestationer till fokus på att bättre förstå de klassrumsprocesser som 
kan vara påverkade, t.ex. lärares och elevers beteenden och relationer med 
varandra, relationer mellan elever och elevers engagemang och involvering.

Blatchford, Russel och Brown (2009) redovisar generella aspekter i fråga 
om effekter av minskad klasstorlek i relation till lärarens arbete: 

lärares individuella uppmärksamhet av elever ökar, 
mera av generell innehållsundervisning, 
enklare att leda klassrumsarbetet, 
mer tid för betygsättning, bedömning och planering, 
mindre stress för lärare, 
bättre relation till och kunskap om eleverna, 
mer flexibel/spännande undervisning. 

För eleverna, visar forskningen att i mindre klasser är: 
engagemanget för undervisningen större, 
interaktionen med läraren mer frekvent, 
kamratrelationerna ungefär likvärdiga med de i stora klasser eller 
något sämre än i stora klasser, 
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tendensen att arbete i grupper minskad. Många studier visar dock 
att även om eleverna sitter i grupper, är de sällan inblandade i 
samarbete.

Författarna diskuterar även att klasstorlek (eller Pupil Teacher Ratio, 
PTR) varierar mycket mellan länder, i t.ex. asiatiska länder är det vanligt 
med mycket stora klasser. Olika sätt att undervisa krävs om man jämför 
klasstorlekar med t.ex. fler än 80 elever, 30-80 eller 15-30 elever. En annan 
viktig aspekt som framhålls är att man behöver skilja ut vad som är effekter 
av skolans storlek i förhållande till klasstorlek. Forskningen kring klasstorlek 
har tenderat att se klassen som en enskild enhet snarare än placerad i en vidare 
kontext  dvs. i skolan. En del av effekterna av klasstorlek på undervisning, 
lärande och uppmärksamhet kan förklaras av processer på skolnivå, vilket 
i sin tur kan kopplas till skolans storlek. Utifrån författarnas perspektiv är 
det viktigt att särskilja effekterna av klasstorlek från skolans storlek, för att 
visa var skolstorleken har en oberoende effekt på utfallet (dvs. det som inte 
förklaras av klasstorleken) (a.a.).

Delvis i polemik med Hattie (2005) argumenterar Blatchford, Russel 
och Brown (2009) för att CSR (Class Size Reduction) inte ska jämföras med 
andra interventioner av typen individuell handledning, läsinlärningsmetoder 
(phonics training) eller ”En skola för alla” (Success for all), utan att det är 
rättvisare att jämföra med andra kontextuella förändringar t.ex. extra 
stödpersonal i klassrummet. De menar också att det är minskningen av 
klasstorleken i kombination med andra undervisnings- och läroplansrelaterade 
insatser som behöver utvärderas. Enligt författarna framkommer ibland 
argument för att kompetensutveckling för lärare är en bättre investering än 
att minska klasstorleken. Snarare än att ställa dessa i motsats till varandra 
vore det bättre att kompetensutveckling inriktades mot att hjälpa lärare att 
utnyttja möjligheterna med små klasser, men också hjälpa dem att utveckla 
strategier för att realisera utbildningsmål i stora klasser (a.a.).

UNDERVISNINGSKVALITET I LJUSET AV NÅGRA NYCKELPRINCIPER
Alexander (2010) påpekar att det finns ett samband mellan de sätt på 
vilka lärare tänker om sin praktik och hur elever lär. Klassrumsfokuserade 
professionella undersökningar utförda av lärare är ett nyckelvillkor för att 
skapa kunskap om självständigt lärande hos elever. De skolor som arbetar 
med bedömning av elevers lärande är de som också ger prioritet till lärares 
professionella lärande. Elever som har lärare som är hängivet engagerade och 
motståndskraftiga har bättre förutsättningar att uppnå goda resultat än de 
som inte har det. Lärare i skolor med många ofördelaktiga livsvillkor möter 
mer utmaningar än andra. Forskningen om undervisning och lärande visar, 
enligt Alexander (2010), sammantaget på några nyckelprinciper som kan 
relateras till det ramverk av antaganden som nämndes inledningsvis. Fem 
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dimensioner (en kollektiv, en ömsesidig, en stödjande, en kumulativ och en 
målinriktad) kan enligt författaren härledas från forskning om undervisning 
och lärande och dessa pekar i sin tur ut några viktiga förutsättningar för 
professionell undervisning av hög kvalitet:

en bred repertoar av kunskaper, strategier och förmågor hos läraren,
en förståelse för vilka belägg som underbygger varje element i denna 
repertoar och som rättfärdigar den i undervisningsrepertoaren,
en förmåga att avväga och bedöma varje elevs behov och 
klassrumssituationen för att bestämma hur repertoaren ska användas 
och översättas till vardagsbeslut och handlingar,
ett ramverk av välgrundade principer för undervisning och lärande 
varigenom tagna beslut och handlingar kan rättfärdigas och visar sig 
vara de rätta,
en uppsättning målsättningar och värden som styr och 
vidmakthåller helheten och ser delarna som integrerade (Alexander 
et al. 2010).

FORSKNING OM OLIKA DIMENSIONER OCH ASPEKTER AV UNDERVISNING – 
LÄRARSTILAR, MÅNGFALD, RÄTTVISA OCH INTERAKTION
Joyce och Calhoun skriver (i Saha & Dworkin, 2009) att det i varje yrkesfält 
utvecklas och lärs stilar från andra eller att självlärda mönster av tänkande 
och interaktion skapas. Så utvecklar exempelvis lärare attityder i förhållande 
till elever, undervisning och  sin arbetsplats. Dessa attityder strålar ut 
i relation till elever, föräldrar och kollegor. Lärare har ”lärt sig” att tro att 
socioekonomisk status är en obeveklig kraft som påverkar vad elever kommer 
att lära sig. På samma sätt är lärares remisser relaterade till möjligheten av 
ADHD hos elever styrda av vissa attityder. Vissa lärare remitterar aldrig 
elever vidare till experter pga. misstänkt ADHD. De relaterar till eleverna 
på ett sådant sätt att ADHD-liknande beteenden helt enkelt aldrig uppträder 
i deras klassrum. Vissa lärare anser att en betydande del av deras elever har 
ADHD. Attityder som ageras ut i lärarstilar har en ansenlig påverkan på 
elevers beteende och framtidsutsikter. Utifrån författarnas perspektiv är 
lärarstilar och undervisningsmodeller lika viktiga. Det omfattande batteriet 
av olikheter berikar utbildningen för eleverna. Den fortgående socialiseringen 
av lärare mot mer av envägskommunikation är inte hälsosam. När studier av 
olika undervisningsmodeller jämför elever som har undervisats med varierade 
modeller, med elever som har undervisats ensidigt med föreläsande från 
läraren förlorar alltid ”recitation” (Joyce & Calhoun, 2009).

Kumar och Karabenick (2009) konstaterar att länder i västvärlden i 
allmänhet och USA i synnerhet, har att möta behoven från elever med olika 
kulturell bakgrund. För att skolan ska kunna bidra till ett kulturellt pluralistiskt 
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samhälle ställs särskilda krav på lärarna att ha de nödvändiga pedagogiska 
kunskaperna och de attityder som behövs för att undervisa nya elevgrupper. 
Lärarna måste vara bekanta både med de invandrade och de infödda eleverna, 
deras familjer och deras familjers kulturer, för att öka förståelsen och för att 
undvika skadliga och kulturellt baserade missuppfattningar. Författarna 
anknyter till tre teoretiska ansatser för att skapa en helhetsförståelse av de 
frågeställningar som ligger bakom utbildning för elever med skilda kulturella 
bakgrunder: social identitetsteori, teorier om kontakter mellan grupper samt 
teorier om hur mål kan stödja elevers lärande s.k. achievement goal theory. 
Den sistnämnda specificerar villkor för stödjande lärmiljöer som exempelvis 
en betoning på lärande och individuell förbättring och är mer framgångsrik än 
miljöer som betonar prestationer och jämförelser mellan elever. Achievement 
goal theory undersöker de förändringar som behöver göras i skolor och 
klassrum för att skapa lärande gemenskaper (a.a.).

I ett av kapitlen i International Handbook of Research on Teachers and 
Teaching sammanfattas forskning som bl.a. undersöker hur lärare arbetar med 
att rättvist fördela uppmärksamheten gentemot eleverna i sin dagliga praktik 
i klassrummet. Resh och Sabbagh (i Saha & Dworkin, 2009) hänvisar till 
en kritisk utbildningsforskning som betraktar undervisning som en politisk 
handling, vilken involverar moraliska relationer och undervisning riktad mot 
förändring i riktning mot engagerade medborgare. Detta genom en praktik 
som förstärker elevers makt, reflektion, samarbete och omhändertagande. 
Att röra sig i en sådan riktning kräver, enligt författarna, dramatiska 
förändringar i lärares planering och i olika fortbildningsprogram för lärare. 
Andra rättviseaspekter i utbildningen gäller lärarkvalitet och hur den fördelas 
mellan elevgrupper. Med hänvisning till de starka empiriska beläggen för 
betydelsen av lärarkvalifikationer (lärarskicklighet, akademiska kunskaper, 
ämneskunskaper, certifiering, erfarenhet, pedagogik etc.) för elevers lärande 
och kunskapsutveckling, pekar också författarna på följande resultat från 
forskningen: i) elever från socioekonomiskt svaga miljöer och elever i 
svagpresterande grupper riskerar att i större utsträckning undervisas av mindre 
kvalificerade lärare, ii) skolor i ”problemområden” har vanligen en större 
koncentration av underkvalificerade lärare samt lider av högre omsättning 
i lärarkåren vilket ökar andelen obehöriga och mindre kvalificerade lärare 
(a.a.).

Englehart (2009) tar upp tre aspekter av interaktion mellan lärare och 
elever med tanke på en lärarroll som överskrider ämneskunskaperna och som 
influerar elevernas liv i en vidare mening. Det handlar om: i) grundläggande 
modeller för lärare-elevrelationen, ii) vikten av positiv interaktion och iii) 
hinder för effektiv interaktion. Lärare uppfattar ofta att de försöker balansera 
kontroll i klassrummet med att erbjuda eleverna tillräcklig frihet för att de ska 
känna sig glada och tillfreds. Beroende på vilka värderingar läraren har, tar 



83

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

de en position någonstans på ett kontinuum mellan dessa element. Positionen 
visar sig i det sätt på vilket de interagerar med sina elever. De som närmar 
sig ytterpunkten av kontroll kan skapa ett psykologiskt kallt klimat som 
inte befrämjar barns utveckling. De som närmar sig ytterpunkten frihet kan 
producera en miljö som saknar nödvändiga strukturer för undervisning och 
lärande. Att navigera mellan kontroll och frihet handlar inte om antingen-
eller, snarare behöver lärare införliva båda förhållningssätten för att bäst 
möta elevernas behov. Lärare som på ett förstående sätt interagerar med 
elever genom att elever ges autonomi inom ett strukturerat och respektfullt 
sammanhang kan påtagligt bidra till personlig utveckling hos eleverna (a.a.).

FORSKNING OM EFFEKTIV UNDERVISNING
Good, Wiley och Florez (i Saha & Dworkin, 2009) diskuterar forskning 
om effektiv undervisning, ett begrepp som enligt författarna har många 
definitioner t.ex.: i) lärares beteende (värme, hövlighet, klarhet), ii) lärares 
kunskaper (om ämnen, om elever), iii) lärares uppfattningar/föreställningar 
etc. I kapitlet definieras effektiv undervisning som förmågan att förbättra 
elevers studieprestationer utifrån forskning. Kanske är den stora upptäckten i 
detta fält att lärare gör skillnad i fråga om elevers studieprestationer. Trots de 
ojämna framstegen i forskningen om undervisning, finns det några generella 
principer som de flesta forskare (vare sig de är kvalitativa eller kvantitativa), 
enligt författarna, skulle hålla med om representerar effektiv undervisning:

Ändamålsenliga/lämpliga förväntningar med möjligheter att över 
tid överskrida nuvarande förväntningar och få elever att förstå den 
utveckling de genomgått.
Proaktiva och stödjande klassrum med tydliga kunskapsmässiga och 
sociala mål, där eleverna tillåts ta intellektuella risker och där fokus 
sätts på lärande, inte bara på att veta eller kunna eller rätt och fel 
svar.
Möjligheter att lära, vilket innebär att mesta möjliga tid läggs på 
undervisning som eleverna är mycket engagerade i. Vad eleverna 
förväntas lära sig och graden av involvering i detta, är de starkaste 
faktorerna för att förutsäga elevers studieprestationer.
Anpassning till kursplanen, som handlar om att innehållet i 
undervisningen struktureras för att skapa en tydlig sammanhållen 
plan för att nå undervisningsmål. Läraren skiljer noggrant mellan 
viktigt och mindre viktigt innehåll.
Sammanhållet innehåll. Innehållet organiseras och förklaras med 
tillräckligt djup och tillåter elever att lära meningsfullt.
Eftertänksamt samtalsklimat. Frågor ställs som inbegriper eleverna 
i utvecklade diskussioner och utforskande av nyckelidéer. Klimatet 
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tillåter olika uppfattningar att komma fram och undersöker 
alternativa förklaringar till både historiska och samtida händelser.
Byggande på elevers idéer och delaktighet i uppgifterna. Läraren stödjer 
aktivt elevernas lärandeaktiviteter och strävar efter att hjälpa 
eleverna att förstå begrepp mer fullständigt.
Övning/användning. Eleverna behöver stora möjligheter att öva 
sådant de lärt och använda nya kunskaper. Fortlöpande övning 
med begrepp i nya sammanhang utvecklar långsiktigt bevarande av 
kunskaper.
Målorienterad bedömning. Tester, frågeformulär och skrivningar 
behöver utgå från viktiga läroplansmål. Sådana tester hjälper 
eleverna att fokusera på väsentligt innehåll och tillåter dem att öva 
på att lägga till viktig information. Märkligt nog anser vissa lärare 
att det är fel att förbereda elever för prov. Elever behöver veta att de 
dagliga aktiviteterna är viktiga liksom vilken kunskap läraren anser 
är viktig (Good et al., 2009 s. 805, 806).

Enligt författarna gäller dessa nio principer alla åldersgrupper. Emellertid kan 
sättet på vilket varje princip tillämpas skilja sig åt mellan åldersgrupper, den 
relativa betydelsen av principerna likaså. Betydelsen för respektive åldersgrupp 
kan också variera. Till exempel är proaktiva och stödjande klassrum bra för 
såväl förskolebarn som högskolestuderande, men avsaknaden av detta kan ha 
fler skadeeffekter i förskolan än i högskolan.

En av de mest splittrande skiljelinjerna inom utbildning är, enligt Good 
et al. (2009), kontroversen mellan förmedlande (traditionella, behavioristiska) 
undervisningsmetoder och konstruktivistiska undervisningsmetoder. 
Emellertid ser både traditionell behaviorism och kognitiva behavioristiska 
ansatser barn och vuxna i en kontext, engagerade i dynamiska, komplexa 
och ömsesidiga relationer i vilka de är både företrädare för sitt eget beteende 
och leverantörer av stöd och konsekvenser för andras beteende. Enligt Good 
et al. (2009) behöver effektiv undervisning stöd i både behavioristiska och 
konstruktivistiska ansatser. Varken den ena eller den andra definierar på egen 
hand vad som är effektiv undervisning och de generella principerna är inte 
relaterade till någon speciell metod.

Good et al. (2009) diskuterar frågan om huruvida sättet att undervisa är 
universellt eller globalt och om undervisningen är mer effektiv i vissa länder 
än andra. Forskningen visar på stora skillnader såväl inom som mellan länder, 
men att det finns vissa nationella mönster och till och med globala åtminstone 
i matematik och naturvetenskap. Enligt tillgänglig forskning tycks nationella 
mönster vara starkare än globala. Vid jämförelser mellan Japan och USA 
visar det sig att japanska lektioner tenderar att inkludera: i) utvecklade 
och genomarbetade begrepp, ii) starkt sammanhållet innehåll (få utifrån 
kommande avbrott, begränsat antal frågor på agendan), iii) strukturerad 
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problemlösning och presentationer av alternativa lösningar från elever, iv) 
användande av elevsvar i diskussionen och för att skapa idéer, v) lika mycket 
tid för att öva rutiner som för att analysera eller skapa nya frågeställningar, vi) 
nationella kursplaner med ingående beskrivningar av varje mål, tillsammans 
med detaljerade scheman över antalet timmar som ska användas för att nå 
dessa (åtminstone i ”lågstadiet”) (a.a.).

Författarna beskriver också betydelsen av att i forskningen väga in ett 
perspektiv på elever och lärare som sociala och känslomässiga varelser, något 
som ofta har förbisetts i forskningen om effektiv undervisning. Forskningen 
visar, enligt författarna, att den sociala dynamiken mellan lärare och elever 
påverkar studieprestationer och att en sådan dynamik signifikant påverkar 
särskilt elever i riskzonen. I sin konklusion påpekar Good et al. (2009) 
att forskningen om undervisning behöver bli mer integrativ och snarare 
låta ”konkurrerande” teorier syntetiseras till starkare teorier. Istället för 
att undersöka antingen det ena eller det andra eller vad som är bäst (t.ex. 
behaviorism eller konstruktivism, individuellt arbete eller arbete i smågrupper), 
behöver forskningen undersöka hur olika teorier är relaterade till varandra. 
Dessutom måste forskningen respektera att elever är både lärande och sociala 
varelser, vilket har betydelse när forskning genomförs. Svaren på frågor om 
hur den känslomässiga dynamiken (socialt och emotionellt stöd) påverkar 
studieprestationer och hur dessa interagerar eller inte med kända indikatorer 
på effektiv undervisning, kan erbjuda utbildare mer användbara metoder och 
teorier att använda i sina klassrum. 

FORSKNING OM ATT UNDERVISA OLIKA GRUPPER AV ELEVER
Alla undervisningsmetoder passar inte alla elever. Enligt Endepohls-Ulpe  
(i Saha & Dworkin, 2009), finns det belägg för att en mer strukturerad 
undervisning är effektivare för yngre eller mindre begåvade elever, medan 
en mer öppen undervisning är fördelaktig för äldre eller mer begåvade elever. 
Det har pågått en kontroversiell diskussion om huruvida särskilt begåvade 
elever ska undervisas i heterogena eller homogena grupper. Olika former av 
homogena grupper för särskilt begåvade elever existerar (telescoping classes, 
schools for the gifted, pull out programmes etc.), där eleverna delar av eller 
hela skolveckan möts för att arbeta tillsammans eller grupperas tillsammans i 
en vanlig klass. Trots att lärare ofta föredrar att undervisa homogena grupper 
har inte detta generellt positiv effekt, särskilt inte i medel- eller lågpresterande 
grupper. För högpresterande grupper visar sig dock små positiva effekter. Om 
däremot kursplanen och undervisningen anpassas till lärandenivån i gruppen, 
visar sig fördelar i fråga om studieprestationer.

Enligt Endepohls-Ulpe (2009) finns många gemensamma drag för 
undervisning generellt och undervisning i grupper med högpresterande. Det 
handlar t.ex. om en elevcentrerad lärandemiljö som är aktiv och lyhörd för 
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elevernas intressen och behov, rikt innehåll, utveckling av kritiskt tänkande 
på en hög nivå, särskilda strategier som problemlösning, undersökande 
arbetssätt, debatter, mindmapping etc. Det finns ingen särskild undervisnings- 
eller lärandestrategi som i sig endast passar begåvade elever, men lämpliga 
generella strategier måste införas med en anpassning av intensiteten.

I många utbildningssystem finns det idag en oro över att pojkar inte lyckas 
lika bra som flickor. Ett stort antal forskningsstudier och undersökningar 
på uppdrag av regeringar försöker förstå detta problem. Gilbert (i Saha & 
Dworkin, 2009) diskuterar de olika förklaringar som presenteras i kölvattnet 
av dessa studier. Författaren avfärdar olika typer av biologiska förklaringar 
och framhåller istället olika aspekter av pojkars frigörelse som tycks influera 
lärandet. Detta har lett till fokus på pojkars motivation, intresse och relation 
till lärande i skolan. Av särskild betydelse är den stora mängd forskning som 
behandlar sociokulturella influenser på pojkars beteende och skolengagemang 
och som är associerad med konstruktionen av maskulinitet. Dessa studier har 
identifierat kulturella normer bland särskilda former av maskulinitet som står 
i konflikt med skolors ethos. 

Forskningen beskriver, enligt Gilbert (2009), pojkars ”antiskolbeteende” 
som en del av deras försök att konstruera en macho eller ”grabbig” 
form av maskulinitet. Ett stort antal studier har försökt identifiera 
undervisningspraktiker i klassrum som kan leda till förbättrat engagemang 
och prestationer för pojkar. Det slående kännetecknet på dessa är att de helt 
enkelt konstituerar vad man kan kalla ”god undervisning”. Framgångsrika 
skolor uppmärksammar behovet av en bred och varierad läro- och kursplan 
som anknyter till elevernas kulturer, och som maximerar intresse och 
utmaningar. De föredrar inte särskilda lösningar för lågpresterande pga. 
risken för att reducera självaktningen hos dessa elever. Undantag görs i vissa 
fall för särskilda läsutvecklingsprogram. Gilbert (2009) framhåller behovet av 
att inta pojkarnas perspektiv oavsett vilka strategier man väljer.

FORSKNING OM DIFFERENTIERING AV ELEVER 
Forskare noterar att i alla industrialiserade länder förekommer differentiering 
(tracking) och att detta tycks ha en negativ inverkan på elevernas studiekarriärer. 
En av de största tvisterna om differentiering gäller placeringen av elever i 
nivågrupper och om detta förbättrar eller förvärrar situationen för elever 
från vissa socialgrupper, av visst kön eller ras. Enligt Mulkey, Catsamis, 
Steelman och Hanes-Ramos  (i Saha & Dworkin, 2009) visar forskningen så 
här långt att elever som placeras i nivågrupper inte bara skiljer sig åt i fråga 
om prestation, utan också i termer av individuella särdrag såsom föräldrars 
socioekonomiska status, ras, etnicitet, kön, självförtroende och tidigare 
placering i en viss grupp. Färska analyser från USA visar, enligt Mulkey 
et.al. (2009) att kön tillsammans med ras/etnicitet och socioekonomiska 
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statusskillnader korresponderar med placering i läsgrupper i förskolan och i 
första klass på sätt som favoriserar vita elever, överklasselever och flickor.

Enligt författarna visar Slavins forskning att nivågruppering är som 
effektivast under följande omständigheter: 1) När elever grupperas för ett eller 
två ämnen, 2) När elever tillhör heterogena grupper större delen av dagen, 
3) När elevers homogenitet i en specifik färdighet är kraftigt reducerad, 
4) När grupptillhörighet ofta omvärderas, 5) När lärare varierar nivån på 
undervisningen efter elevernas behov. Andra metaanalyser tillägger att det är 
små positiva effekter av smågruppsundervisning på elevers studieprestationer. 
Lågpresterande gör bäst ifrån sig i heterogena grupper, medelpresterande 
klarar sig bäst i homogena grupper, medan högpresterande presterar bra 
oavsett gruppering. Vidare visar forskning att de eventuella långsiktiga positiva 
effekterna av nivågruppering för högpresterande kan innehålla psykologiska 
konsekvenser. Högpresterande elever som i matematikundervisningen 
särskiljdes i mellanstadiet led av betydande försämringar i självförtroende 
vilket påverkade deras matematikprestationer negativt hela vägen upp till 
gymnasiet. Enligt Mulkey et al. (2009) har forskningen kring differentiering/
nivågruppering begränsningar pga. de felkällor som uppträder i form av 
elevers motivation, deras vilja att lyckas, socioekonomisk status (SES) eller 
etnicitet.

FORSKNING OM ”HIGH STAKES TESTING” OCH ”TEACHING TO THE TEST”
Natriello (i Saha & Dworkin, 2009) beskriver hur diskussionen kring s.k. 
”High stakes testing” har förts i USA. Förespråkare anser att dessa test 
höjer elevers prestationer över tid, medan motståndarna hävdar att de leder 
till avhopp från skolan och minskad motivation för skolarbetet. En annan 
oönskad effekt är också att elever fuskar. Dessutom har föräldrar hjälpt sina 
barn inför testerna med att skaffa läkarintyg som tillåter mer generösa villkor 
under testerna, t.ex. undantag från tidsbegränsningar. På samma sätt har 
testerna oönskade effekter för lärarnas del som exempelvis stress och t.o.m. 
fusk. 

När det gäller frågan om att lärare börjar undervisa för testet (Teaching 
to the test) är detta, enligt författaren, ingen oönskad effekt utan snarare 
en väsentlig komponent i den logik som ligger bakom reformer med olika 
testsystem. Pga. detta tas kritiken mot ”Teaching to the test” inte så allvarligt 
för dem som förespråkar testsystemet – det är just undervisning för testen 
som är tanken. En annan del av kritiken rör dock det faktum att tester – 
per definition – begränsar det innehåll som behandlas, ofta har vissa ämnen 
dessutom företräde t.ex. matematik och läsning. Musik och bild betraktas 
sällan som värda att testa i dessa sammanhang. Natriello (2009) gör en 
jämförelse med asiatiska länder, där ”High stakes testing” är vanligt och 
där eleverna anses sakna kreativitet och förmåga till eget kritiskt tänkande. 
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Riskerna med faktabaserade, papper-ochpennatester, i förhållande till genuint 
lärande för elever lyfts fram (a.a.).

Sammanfattande analys av forskning om särskilda teman och 
frågeställningar i undervisningsforskningen 
Av genomgången framgår att resultatbilderna från forskning kring ett 
urval av aktuella teman i den internationella undervisningsforskningen på 
2000-talet är enormt mångfasetterade, med tanke på de frågeställningar och 
det innehåll som behandlas. Utifrån de källor vi har använt är det ändå bara 
begränsade delar som har kunnat lyftas fram här7. En av våra huvudkällor, 
International Handbook of Research on Teachers and Teaching (Saha & 
Dworkin, 2009), omfattar t.ex. drygt 1200 sidor och är indelad i 12 sektorer 
med totalt 76 kapitel. En annan av huvudkällorna, Cambridge Primary 
Review (Alexander, 2010), omfattar ungefär 600 sidor och belyser en rad av 
teman som kan knytas till skola och undervisning. 

Resultatbilderna pekar således i riktning mot en stark trend av pågående 
undervisningsforskning kring områden som tidigare inte i så hög grad har 
uppmärksammats t.ex. moraliska och etiska aspekter i undervisningen, 
mångkulturella kontexter, nationella och transnationella policyinitiativ när 
det gäller tester och bedömningssystem för elever eller kvalitetskriterier för 
lärare och undervisning. Flera av de teman inom undervisningsforskningen 
som behandlas i översikterna gäller dock frågor som under lång tid engagerat 
forskare t.ex. klasstorlekens betydelse, differentiering och nivågruppering 
av elever, lärare-elevinteraktion, könsskillnader i undervisningen m.fl. 
Huvudintrycken från sammanställningar av den internationella forskningen 
kring dessa och liknande teman är att resultatbilderna inte skiljer sig så mycket 
åt, dvs. forskarna är i grova drag överens om exempelvis konsekvenser av olika 
klasstorlekar, nivågruppering och differentiering.  I olika typer av forskning 
anlägger man dock skilda perspektiv på de frågor man belyser, använder olika 
metoder etc., vilket innebär att resultatbilderna i sina betoningar ibland också 
skiljer sig åt.

I detta avsnitt framkommer också resultat som på ett mer generellt plan 
anknyter till undervisningskvalitet och därmed till det tidigare avsnittet om 
Cambridge Primary Review och översikten av Scheerens et al. (2007). Good, 
Wiley och Florez (2009) förefaller t.ex. i sin sammanställning och analys ha 
generella anspråk när de presenterar sina nio principer för effektiv undervisning, 
giltiga över nations- ämnes- och åldersgränser. Deras analys grundar sig på 
att forskningen inte kunnat belägga överlägsenhet för vare sig förmedlande 

7  Ytterligare några återfinns dock på annan plats och handlar om forskning inom ramen 
för särskilda undervisningskontexter som specialundervisning, IKT och undervisning och 
undervisningens utfall och bedömning.
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(traditionella/behavioristiska) eller konstruktivistiska undervisningsmetoder. 
Båda undervisningsansatserna behövs och ger stöd åt effektiv undervisning. 
Oavsett vilka metoder som används i undervisningen, sker denna i en kontext 
med barn och vuxna i olika typer av pågående, ömsesidiga och komplexa 
relationer. Enligt dessa författare relaterar de generella principerna inte till 
någon särskild metod utan tar också hänsyn till nämnda kontextuella faktorer. 
Här finns flera beröringspunkter med det som framkommer i Cambridge 
Primary Review om principer för god undervisning. Skillnaden mellan de 
båda översikterna förefaller vara att Cambridgeöversikten i något större 
utsträckning betraktar undervisning som en del av ett större sammanhang 
som är oupplösligt förenat med en rad samhälleliga, sociala, yrkesrelaterade 
(för lärarna) och individuella (för eleverna) villkor och förutsättningar, medan 
Good et al. (2009) i sin analys i huvudsak utgår från klassrummet och det 
som händer där mellan lärare och elever.
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Resultatbilder från forskning om lärare och 
undervisning

I följande avsnitt återfinns resultatbilder från forskning med en huvudsaklig 
inriktning på lärare och deras undervisning och konsekvenserna för elevers 
studieprestationer och andra utfall, dvs. där frågeställningarna framförallt 

utgår från lärarens genomförande av olika undervisningssekvenser, men också 
från forskning som tar sin utgångspunkt i olika dimensioner av lärares kunskaper 
och yrkesutövning: lärarens ämneskunskaper, lärarens pedagogiska och didaktiska 
kunskaper, lärarens värderingar och attityder. Inledningsvis uppmärksammas 
dock en artikel av redaktörerna till International Handbook of Research on 
Teachers and Teaching (Saha & Dworkin, 2009) där ambitionen har varit att 
strukturera och klassificera 2000-talets lärar- och undervisningsforskning så som 
den framstår i handboken, men också peka ut viktiga forskningsområden och 
analytiska begrepp för framtiden med hjälp av en sådan strukturering. Utöver den 
nämnda forskningshandboken är de huvudsakliga källorna för detta avsnitt den 
systematiska forskningsöversikten om lärarkompetens av Nordenbo et .al. (2008) 
och Hatties (2009) syntes av 800 metaanalyser om påverkan på studieprestationer. 
Dessa presenteras närmare längre fram i texten.

LÄRARE OCH UNDERVISNING IDAG OCH I FRAMTIDEN
Saha och Dworkin (2009) menar i sin analys att USA och Europa 
anammat olika strategier i fråga om standardiserade tester och relationerna 
till lärarkåren (de hänvisar till Hopmann, 2007). I USA har det vanligen 
handlat om att standardiserade tester är det främsta mätinstrumentet och om 
att det i jämförelserna mellan skoldistrikt och skolor blir svårigheterna att 
höja testresultaten kostsamma för lärare, administratörer och skoldistrikt. I 
kontrast till detta nämns att många europeiska länder istället arbetar med 
provsystem som inte straffar skolans intressenter. Istället inser regeringarna 
att partnerskap mellan staten och lärarna är det mest effektiva sättet att höja 
elevernas studieprestationer. Dessa trender är inte opåverkade av varandra, 
men de leder också (var och en för sig) till förändringar i lärares sätt att 
interagera med sina elever, hur lärare undervisar i klassrummet, relationer 
mellan kollegor och mellan lärare och deras ledare (a.a.).

Emellertid menar Saha och Dworkin (2009) att inte alla är överens om 
att större ansvarsskyldighet för skolor får negativa konsekvenser. De föreslår 
en typologi för att förstå betydelsen av den nya ansvarsskyldigheten inom 
utbildning (The New Educational Accountability) . Om man applicerar 
tre globala aspekter av utbildning (ansvarsskyldighet för elever, skatter 
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inkluderande antikorruption och en skola för alla samt ansvarsskyldighet 
för lärare) och korsbefruktar dem med två aspekter av ansvarsskyldighet 
(byråkratisk och professionell), bli det möjligt att konstruera en typologi i vilken 
framtida forskning kan klassificeras (se tabell s. 1181 samt vår bearbetning 
nedan). Saha och Dworkin menar också att bidragen i handboken kan 
analyseras utifrån denna typologi. Spänningsfältet mellan den byråkratiska 
och den professionella modaliteten blir särskilt väsentligt att undersöka. 
Tabell 1 Typologi av byråkratisk och professionell ansvarsskyldighet i relation till globala domäner 

av ansvarsskyldighet inom utbildningssystemet (vår översättning och bearbetning).

Globala aspekter av 
utbildning

Typer av ansvarsskyldighet
Byråkratisk Professionell

Elevers 
ansvarsskyldighet

Fokus på testresultat och enkelt 
summerande mätningar. Skolor och 
lärare rekommenderar uppflyttning 
mellan årskurser på basis av enskilda 
standardiserade testresultat.

Fokus på lärande och lärstilar. 
Mätningar bör inkludera läroplaner, 
kursplaner och klassrumspraktik.

Antikorruption Tillit till lagar för att förhindra 
korruption, mutor och fusk med 
tester.

Socialisering i och solidaritet 
med självkontroll och skydd av 
ickekorrupta praktiker.

Tillgänglighet 
”Utbildning för alla”

Fokus på intagning, betoning 
på övervakning av stränga 
antagningskriterier.

Fokus på utbildningskvalitet och att 
underlätta tillträde.

Lärares 
ansvarsskyldighet

Sanktioner för låga testresultat. 
Extern granskning. Trolig ökning av 
utbrändhet och omsättning av lärare 
samt cynism hos lärare.

Självvärdering, 
professionell utveckling och 
rådgivningsaktiviteter med syfte 
att bygga upp kapacitet inifrån 
lärarkåren.

I sina kommentarer till denna typologi menar Saha och Dworkin (2009) 
att den är användbar för att begreppsligt klargöra de olika typer av 
ansvarsskyldighet som vi fortlöpande finner i utbildningsklimatet. Dessutom 
kan typologin bidra till att identifiera hur olika krav på ansvarsskyldighet 
(med sina innebörder) påverkar olika aktörer t.ex. rektorer, lärare och elever.

I ett annat kapitel (Hargreaves, i Saha & Dworkin, 2009) studeras och 
jämförs lärarnas och undervisningens status. Det påvisas en stor internationell 
variation när det gäller lärares anseende. Det är högt i länder som Finland, 
Japan och Taiwan men lågt i länder där lärares lön är låg. Men hög lön kan 
inte ensam garantera högt anseende. En kritisk faktor är den akademiska 
kvaliteterna hos de lärare som påbörjar en lärarbana. I översikten hänvisas till 
studier genomförda på Nya Zeeland som menar att lön och makt är pådrivare 
av status under 2000-talet, men att status kan genereras genom frihet från 
statlig detaljreglering, erkännande av professionell autonomi, professionell 
självreglering, och genom att forskningsbasera yrket och bedriva kontinuerlig 
professionell fortbildning (a.a.). 
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Det finns en bred konsensus om att lärarkvalitet är den enskilt viktigaste 
skolfaktorn för elevers lärande (Lawson, Askell-Williams & Murray-Harvey, 
2009). Elever med de mest effektiva lärarna har lärandevinster upp till fyra 
gånger så stora som de med de minst effektiva lärarna (OECD, 2005, s. 
26). Frågan är vilka dimensioner i lärares kunskaper som är de avgörande. I 
rapporten hänvisas till det klassifikationssystem som Shulman utvecklat i en 
tidigare översikt (Shulman, 1986) och som fortfarande är mycket inflytelserik 
inom fältet. Han skiljde mellan innehållskunskap (content knowledge) 
generell pedagogisk kunskap (general pedagogical knowledge), läroplans- 
och kursplanekunskap (curriculum knowledge), pedagogisk ämneskunskap 
(pedagogical knowledge content), kunskap om de lärande och deras 
karaktäristika (knowledge of learners and their characteristics), kunskap om 
utbildnings/pedagogisk kontext (knowledge of educational contexts) samt 
kunskap om utbildningsmål, syften och värden och deras filosofiska och 
historiska grunder (knowledge of educational ends, purposes and values, and 
their philsophical and historical grounds) (a.a.). 

Lawson et al. (i Saha & Dworkin, 2009) hänvisar också till Calderheads 
(1996) klassifikation av lärares kunskaper och förhållningssätt. Han 
inkluderade ämneskunskap, hantverkskunnande, personlig praktisk kunskap, 
fallkunskap, teoretisk kunskap, metaforer och bilder i sina kunskapskategorier. 
I sina värdekategorier inkluderade Calderhead förhållningssätt till de 
lärandes lärande, undervisning, ämne, att lära sig undervisa samt självet och 
lärarrollen. Med en komplettering som framkommit i relation till Shulmans 
klassifikation, nämligen kunskap om lärande, skriver författarna i sin översikt 
att den täcker, och fortfarande utgör en solid bas för, forskningen om lärares 
kunskap. De föreslår vidare att kvalitet av den kunskapsbildning som sker 
i klassrumsundervisningen i enlighet med Shulmans klassifikationer kan 
bedömas efter fem huvuddimensioner: 

Kunskapens förankring: Kvaliteten kan bedömas med avseende 
på överensstämmelse eller förankring av den lärandes kunskap i 
förhållande till kunskapen inom det aktuella kunskapsområdet.
Kunskapens struktur: Kvaliteten kan också bedömas utifrån hur 
olika kunskapselement (som noder, begrepp, scheman) är relaterade 
i hierarkiska strukturer. En välorganiserad och abstraherad 
kunskap gynnar och underlättar fortsatt kunskapsutveckling och 
välinformerade handlingar.
Kunskapens komplexitet: Medan strukturaspekten handlar om 
arrangeringen av kunskapselement, handlar komplexiteten 
om karaktären på själva relationerna som etablerats mellan 
kunskapselementen. Att kunna t.ex. analysera och syntetisera bygger 
på mer komplexa kunskapsrelationer än att kunna återberätta. 
Kunskapens situationella anpassningar och begränsningar: Denna 
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kvalitetsdimension rör kunskapens praktiska anknytningar. 
Mer robusta kunskaper erövrade genom erfarenhet och praktik i 
olikartade och autentiska situationer är av högre kvalitet genom att 
de kan tillämpas i en fler olika problemkontexter än de som inte 
prövats empiriskt.
Den kognitiva representationen av olika typer av kunskaper: Denna 
kvalitetsdimension bygger på antagandet att en kombination av 
olika typer av kunskapsrepresentationer förser oss med en mer 
rikhaltig kvalitetsdimension som är överordnad kunskap som bara 
representeras på ett sätt.

Dessa fem dimensioner har syntetiserats från många olika forskningsansatser 
och resultat. Författarna (a.a.) har dock identifierat en lucka eftersom det finns 
få ansatser som utgått från de fem dimensionerna som integrerade och interna 
och som drar samman dessa fem kvalitetsdimensioner i ett ramverk för att 
bedöma kvalitetsaspekter i klassrummets lärande och kunskapsbildning. 

LÄRARKOMPETENSER I RELATION STUDIEPRESTATIONER – EN SYSTEMATISK 
FORSKNINGSÖVERSIKT
Teacher competences and pupil achievement i preschool and school (Nordenbo 
et al. 2008) är en systematisk forskningsöversikt framtagen på uppdrag av 
Utbildnings- och forskningsdepartementet i Oslo. Översikten innehåller 
70 studier, publicerade mellan 1998 och 2007, som fokuserar inflytandet av 
manifesta lärarkompetenser på elevers studieprestationer8. 

Nordenbo et al. (2008) presenterar en modell för att förstå hur resultaten 
i de ingående studierna har analyserats. Enligt författarna reproducerar 
modellen inte aktuella förhållanden i ett klassrum, men den betonar aspekter 
av verkligheten som är viktiga. Idén bakom modellen är att kompetenser som 
visar sig i lärares sätt att undervisa kan påverka elevers studieprestationer och 
att en del av dessa har effekt på elevers lärande. Modellen uttalar sig därför 
om riktning på effekten, däremot säger den inget direkt om hur stor effekten 
är. Samtidigt som modellen pekar på att samspelet mellan lärarkompetenser 
och elevers studieprestationer äger rum i ett sammanhang, säger den inget om 
vilka faktorer som spelar in och är att räkna med i kontexten (a.a.).

Utifrån den forskningsfråga man har arbetat med, har inga randomiserade 
och kontrollerade experimentstudier genomförts under de senaste tio åren. 
Detta utesluter, enligt författarna, möjligheterna att genomföra en systematisk 
syntetisering i form av en metaanalys. Istället har en procedur som kallas 
narrativ syntes i systematiska forskningsöversikter använts. Processen för 

8  Bakom översikten står Danish Clearinghouse for Educational research vid Danmarks 
pedagogiska universitet i Köpenhamn. Forskargruppen arbetar med att ta fram 
systematiska forskningsöversikter inom utbildningsområdet utifrån den senaste tillgängliga 
forskningen.
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narrativ syntes består av fyra element som genomförs i en särskild ordning, 
men som i praktiken mycket väl kan innehålla rörelser mellan varje element. 
Grundläggande är dock, enligt författarna, den metodologiska kvaliteten på 
de ingående primärstudierna. Detta avgör slutligen hur robusta resultaten 
från en syntes kan bli. 

I resonemanget kring kontextuella faktorer som influerar 
lärarkompetensers effekter på elevers studieprestationer, framhåller 
författarna att förhållanden i de länder där studierna har genomförts inte 
har inverkat på generaliseringsmöjligheterna (utom i ett fall). De nämner 
också att undervisning i matematik bör betraktas som en särskild kontext, 
där betoning görs på helklassundervisning och tydligt ledarskap. Som helhet 
säger studierna om matematikundervisning att tydligt och klart ledarskap 
och helklassundervisning är att föredra framför projekt och grupparbete 
samt att varierade undervisningsformer och problemorienterad undervisning, 
snarare än färdighetsträning av algoritmtekniker, gynnar elevers lärande. 
Särskilt gäller detta när  lärare har en helhetsförståelse av ämnet och en 
samspelsorienterad syn på undervisning. Slutligen nämner författarna 
också att skillnader i studieprestationer beroende på social bakgrund är en 
kontextuell faktor. Läraren klarar sin undervisning bättre om inte dessa 
skillnader är alltför stora (a.a.).

Av de 70 studier som valdes ut kom slutligen 55 att användas. Två av de 
70 handlar om förskolan, 53 om grundskolan, 16 om gymnasieskolan och 
11 stycken omfattar grundskolan, men årskurserna är ospecificerade (årskurs 
7 till 11). När det gäller innehållslig fokus i studierna handlar 29 om tidig 
språkinlärning i skolan, 5 om främmande språk, 36 om matematik, 13 om 
naturvetenskap och 22  om andra ämnen eller så är de ospecificerade. När det 
gäller studiernas relation till läraren och lärarens arbete, handlar 16 studier 
om ämneskunnande, 17 om praktiskt ämneskunnande, 37 om ledarskap i 
klassrummet, 32 om hantering av beteende, 24 om klassrumsklimat, 27 
om lärares metoder och 9 om andra aspekter. 23 studier handlar om lärares 
uppfattningar om elever, 17 om lärares uppfattningar om undervisning, 
18 om lärares attityder och 8 om lärares känslor. När det gäller lärares 
personlighet handlar 7 studier om lärares värderingar och etik och 12 studier 
om andra aspekter av lärares personlighet. I fråga om eleverna berör studierna 
standardiserade tester (36 studier), icke-standardiserade tester (17), betyg eller 
andra lärarbaserade utvärderingar (7) och andra mätmetoder (30). När det 
gäller elevers resultat innehåller 59 studier skolprestationer och 33 studier icke 
typiska skolprestationer (a.a.). 

LÄRARKOMPETENS OCH UNDERVISNING
Enligt författarna visar granskningen av studierna att lärarens beteende är 
den mest betydelsefulla faktorn för studieprestationer, viktigare än klasstorlek 
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och prestationsskillnader mellan elever (achievement gap). Det är väl känt att 
andra faktorer såsom elevers socioekonomiska bakgrund spelar en nyckelroll 
i fråga om elevers studieprestationer, men dessa faktorer är inte en del av den 
här översikten. Andra faktorer av betydelse är elevernas personlighet och 
inlärningsstil, men de är av mindre betydelse i relation till lärarens beteende. 
Bra lärararbete ger elever 10-15 procent bättre testresultat jämfört med 
resultat för elever som möter dåligt lärararbete.

De studier som berör ledning av klassrumsarbetet visar enligt Nordenbo 
et al. (2008) att läraren för att stödja bättre elevprestationer behöver betona 
följande:

Noggrann planering 
Tydliga lärandemål 
Elevstödjande ledning 
Aktivering och motivering av elever
 5) Organisation av aktiviteter och lärande och 
Synligt ledarskap. 

De studier som handlar om reglering av beteende pekar på betydelsen av 
relationer till eleverna och regler, medan studierna som berör det psykologiska 
klassrumsklimatet kopplar samman de faktorer som nämnts ovan. 

I fråga om undervisningsmetoder visar studierna att ingen specifik metod 
är bättre än någon annan i alla sammanhang. Det finns dock några generella 
aspekter av undervisning som framträder i syntesen. Sålunda visar en del 
studier att metoder som grundar sig på att eleverna är aktivt involverade 
och får stöd genom undervisningen leder till bättre lärande och elevers 
undervisning av varandra förefaller öka elevernas lärande. Som helhet finner 
Nordenbo et al. (2008) att: 

Lärare som kan leda och genomföra en variation av 
undervisningsmetoder bidrar till ökat lärande hos eleverna 
Lärare som uppmuntrar metakognition hos elever bidrar på samma 
sätt 
Lärare som har förberett alternativa ansatser och förklaringar för 
innehåller bidrar till ökat lärande 
Lärare som väljer undervisningsmetoder för individualisering bidrar 
mer än andra till elevers lärande och  
När sammanhanget är matematik gynnar helklassundervisning 
elevers lärande mer än grupparbete och projekt.

När det gäller lärares ämneskunskaper visar syntesen att framgångsrika skolor 
har lärare med goda ämneskunskaper som också manifesteras i lärarnas 
beteende i relation till eleverna genom att de genomför dekontextualiserade 
konversationer med sina elever i högre utsträckning, är mer kognitivt 
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utmanande genom att uppmuntra abstrakt tänkande, och använder 
mer varierat undervisningsmaterial. Studierna som innehåller ”praktiska 
ämneskunskaper” visar, enligt författarna ifråga om läs- och skrivundervisning 
att: i) Lärare som utmanats konstruktivt om sina idéer i ämnet bidrar till 
ökat lärande hos eleverna, ii) Att tydlig läsundervisning i mindre grupper 
gynnar elevers läsförmåga, iii) Att lärarens sympatier för litteratur inte 
fungerar som en modell för att motivera elever till läsning. När det gäller 
matematikundervisning framgår enligt studierna att lärare som använder 
problemorienterad undervisning snarare än färdighetsträning av algoritmer 
stödjer elevers lärande och lärare som har ett helhetsgrepp om ämnet på 
samma sätt gynnar elevernas lärande. Studierna kring naturvetenskap, 
främmande språk och samhällskunskap visar att lärare som uppvisar abstrakt 
tänkande i sin undervisning gynnar elevernas lärande (a.a.).

16 studier handlar om lärares uppfattningar om elever, hur de fungerar i 
undervisningssituationen och deras potential för lärande. Studierna visar, 
enligt Nordenbo et al. (2008), att: i) Lärares uppfattning om elevernas 
potential för lärande påverkar elevernas prestationer. Om en lärare tror att 
alla elever kan lära, leder detta till bättre lärande än om läraren tror att 
vissa elever kan lära och andra inte, ii) Lärares uppfattningar om huruvida 
elever lär på ett individuellt sätt eller inte har betydelse. Lärare som tror att 
eleverna lär på ett individuellt sätt och att de som lärare är ansvariga för att 
organisera sin undervisning därefter, ökar elevers lärande, jämfört med lärare 
som tror att alla elever lär på samma sätt och undervisar därefter samt iii) 
Lärares uppfattningar om elever kan förändras genom deltagande i grupper 
där lärarna uppmuntras att reflektera kring sin egen praktik.

När det gäller lärares uppfattningar om undervisning visar syntesen, enligt 
författarna, att lärare som har en undersökande ansats och lärare som har 
en kognitiv och konstruktivistisk syn på lärande, ökar elevernas lärande. 
Detta stämmer för alla ämnen. I 14 studier fokuseras lärares attityder i relation 
till undervisning. Av dessa framgår att lärare som visar tolerans mot elevers 
kritiska åsikter samt respekterar och visar intresse för elevernas idéer gynnar 
utvecklingen av motsvarande attityder hos eleverna. I dessa studier undersöks 
även hur lärarsamarbete kan förändra attityder och bidra till lärande hos 
eleverna. När lärares attityder gentemot elever förändras i positiv riktning, 
från icke utvecklingsinriktade till utvecklingsinriktade, förändras elevers 
attityder och lärande positivt. Lärare som har en positiv attityd till syften och 
mål med undervisningen gynnar elevers lärande.

Studierna som berör lärares känslor betecknas av Nordenbo et al. (2008) 
som något perifera, men de visar ändå att lärare som signalerar värme, respekt, 
tillit, empati och en positiv relation till eleverna gynnar elevers lärande. På 
samma sätt kan de ganska få studier som fokuserar lärares värderingar och 
etik betraktas ha lägre signifikans. De håller heller inte, enligt författarna 
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samma kvalitet som de andra studierna. Inte heller de studier som berör andra 
aspekter av lärares personlighet kan syntetiseras pga. bristande kvalitet.

FRÅN KOMPETENSDIMENSIONER TILL TRE FORMER AV LÄRARKOMPETENS
Tre kompetenser framträder enligt Nordenbo et al. (2008): relationell 
kompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens. Den narrativa syntesen 
indikerar att lärarens positiva sociala interaktion med eleverna baseras på en 
tydlig relationell kompetens som kan gynna elevernas lärande. En sådan lärare 
visar elevstödjande ledarskap med aktivering och motivering av eleverna, 
ger eleverna en chans att öva självreglering samt tar hänsyn till variationer i 
elevernas kapacitet. Detta gynnar både kunskapsresultat och icke kognitiva 
resultat i form av större motivation och självständighet. De goda relationerna 
mellan lärare och elever baseras på att läraren visar respekt, tolerans, empati 
och intresse gentemot eleverna. Lärarens syn på eleverna är att de har potential 
att lära och att de har en individuell inlärningsstil (a.a.).

Den narrativa syntesen indikerar också, enligt författarna, att 
ledarkompetens baserad på en allmän etablering av regler för arbetet i klassen 
gynnar elevers lärande. Beteenderegler formuleras tydligt vid starten av 
undervisningen och formuleringen och upprätthållandet av reglerna övertas 
gradvis av eleverna själva. Läraren involverar eleverna i strukturering och 
val av aktiviteter i klassrummet. Läraren ser till att klassen arbetar i god 
ordning, startar lektioner i rätt tid och byter ändamålsenligt från en aktivitet 
till en annan. Läraren genomför en detaljerad planering med inriktning 
mot att använda den mesta av tiden till undervisning och mindre tid till 
administration. Effektiv undervisning som garanterar samband med tidigare 
använt material och progression i detta, stärker elevers studieprestationer. Det 
här kräver av läraren att han/hon hjälper klassen att fokusera väsentliga delar 
av kursplanen, med uppföljningar av vad som tidigare gåtts igenom och lärts 
genom att ge snabb och korrigerande feedback och genom att upprepa viktiga 
principer (a.a.).

Den narrativa syntesen indikerar slutligen, enligt Nordenbo et al. 
(2008), att lärares undervisningshandlingar baseras på en didaktisk 
kompetens. En förutsättning för denna kompetens är en hög kunskapsnivå. 
Goda ämneskunskaper bidrar till att lärare får tillit till sina förmågor och 
effektivitet i ämnet, de blir mindre bundna till ämnet i sin undervisning 
och de får en förmåga att använda varierade material och ansatser. Bland 
annat manifesteras den didaktiska kompetensen genom att lärarna är mer 
utmanande och uppmuntrar metakognition och abstrakt kommunikation. 
Om läraren dessutom kan formulera tydliga lärandemål både för den enskilda 
lektionen och för hela kursen och även ta fram tydliga undervisningsplaner 
och organisera aktiviteter, har det positiva effekter på elevers lärande. 
Undervisningsskicklighet och variation i undervisningsmetoder och material 
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tillsammans med en kognitiv samspelsorienterad syn gynnar också elevers 
lärande. Vissa aspekter av den didaktiska kompetensen är ämnesspecifika. 
Detta gäller företrädesvis matematik, där problemorienterad undervisning 
tillsammans med ett helhetsgrepp om ämnet är bra för elevernas lärande. 
Helklassundervisning gynnar elevers lärande mer än grupparbete och projekt 
i matematik (a.a.).

KOMMENTARER FRÅN FORSKARNA SOM UNDERSÖKT LÄRARKOMPETENS
Enligt Nordenbo et al. (2008) leder svaret på frågorna från den systematiska 
översikten till följande kommentarer:

Svaret är av intresse både när det gäller vad det riktar 
uppmärksamheten mot och tvärtom. Svaret belyser faktorer som 
redan är kända. Men det indikerar att det är just dessa kompetenser 
– inte andra – som är centrala i förhållande till de belägg som 
föreligger.
Svaret pekar på särskilda grundläggande kompetenser som kan 
tolkas i relation till den didaktiska triangeln: i) Läraren måste 
behärska kompetensen att gå in i en social relation med den 
enskilda eleven, ii) I relation till hela klassen måste läraren behärska 
kompetensen att leda klassens aktiviteter, genom att läraren som 
en tydlig ledare genom undervisningsförloppet gradvis överlåter 
ansvar till eleverna och klassen för utvecklingen av regler och 
uppmuntrar eleverna att själva etablera och upprätthålla reglerna. 
Båda dessa kompetenser är viktiga för utvecklingen av övergripande 
mål som elevers motivation och självständighet och de spelar roll 
för att stödja kunskapsutveckling samt iii) När det gäller innehållet 
i undervisningen måste läraren besitta kompetens både i det 
didaktiska området i allmän mening och i särskilda ämnesområden.
Svaret implicerar att lärarutbildning bör fokusera utvecklingen av 
dessa tre grundläggande kompetenser och att alla andra detaljer i 
lärarutbildningen bör kunna associeras med en eller flera av dessa.
Svaret indikerar att utöver lärares akademiska kunskaper om olika 
ämnen är social kompetens, kompetens att leda klassrumsarbete och 
didaktisk kompetens viktiga förutsättningar för att lärare ska kunna 
bidra till elevers lärande (a.a.).

Nordenbo et al. (2008) menar även att det inte är meningsfullt att 
rekommendera lärare att behärska de tre kompetenser som presenteras här. 
Kompetenser är per definition inre psykiska strukturer som du antingen ”har” 
eller ”inte har” och som måste aktiveras i givna sociala kontexter som kräver 
en lösning. Att rekommendera att dessa kompetenser borde uppnås eller 
utvecklas är mer en uppgift för policynivån. De tre kompetenser som lyfts 
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fram här innehåller dock ett stort antal dimensioner och aspekter som kan 
inspirera lärare som befinner sig i olika undervisningssituationer (a.a.).

För politiker och andra beslutsfattare kan resultatet bidra till att välja 
vilka element som ska ingå i utbildningar för lärare. Med hänsyn till de 
tillgängliga forskningsresultaten bör de tre kompetenserna tilldelas en central 
roll. Detta under förutsättning att de effekter som kompetenserna kan bidra 
till också är de som anses önskvärda. Samtidigt ska det betonas att den 
systematiska översikten bara svarar på frågan om vilka kompetenser som 
kan ses som centrala för elevers studieprestationer, den svarar inte på frågan 
hur kompetenserna kan uppnås, läras eller utvecklas. För att identifiera det 
krävs andra oberoende undersökningar. Därför rekommenderar författarna 
politiker och myndighetspersoner att använda resultaten av översikten som 
bas för utvärdering av lämpligheten i existerande lärarutbildningskurser och 
som grund för framtida lärarutbildningskurser (a.a.).

För forskningens vidkommande sägs slutligen att utbildningsforskningen 
intresserat sig för fråga om lärarkompetens kopplad till elevernas 
studieprestationer, men att det fortfarande är lång väg att gå. Avsaknaden av 
randomiserade och kontrollerade studier nämns som en viktig faktor, särskilt 
när det gäller de identifierade kompetenserna. Registreringen av elevers 
studieprestationer tycks vara av god kvalitet, men undersökningarna av de 
olika kompetenserna kräver en djupare teoretisk förklaring. Det finns ingen 
allmänt accepterad terminologisk konsensus som säkrar en jämförelse mellan 
studierna. Författarna efterfrågar också forskning kring var och en av de tre 
kompetenserna och forskning om sambanden dem emellan samt forskning 
om hur de mer specifikt bidrar till elevers lärande i en önskvärd riktning (a.a.).

SYNTES AV METAANALYSER OM LÄRARE OCH UNDERVISNING
”Visible learning, A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement” 
(Hattie, 2009) är baserad på mer än 50 000 studier och flera miljoner elever 
i fler än 800 metaanalyser om påverkan på lärande. Enligt Hattie (2009) 
utvecklas i boken en metod som kan visa och rangordna positiva och negativa 
effekter på elevers studieprestationer (se nedan om effektstorlekar). Den 
omfattar sex innehållsområden – barnet/eleven, hemmet, skolan, läroplanen/
utvecklingsprogrammen, läraren och undervisningsansatserna – och de 
bidrag till elevers studieprestationer dessa områden ger . Det finns, enligt 
Hattie (2009), troligtvis samband mellan dessa områden, men de faktorer 
som får de största effekterna förefaller vara oberoende av ämne, ålder och 
sammanhang. Inom ramen för denna metaöversikt fokuseras främst faktorer 
knutna till läraren och undervisningsansatser, men också några andra som 
mer indirekt kan relateras till temat undervisning och lärande.

Enligt Hattie (2009) är en effektstorlek ett vanligt uttryck för styrkan 
i utfallet av studier av flera typer av variabler, exempelvis skolprestationer. 
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En effektstorlek av d=1.0 indikerar en ökning med en standardavvikelse på 
utfallet – i det här fallet är utfallet förbättrad skolprestation. En ökning med 
en standardavvikelse är typiskt associerad med hur barns studieprestationer 
utvecklas under två till tre år med förbättring i graden av lärande med 50 
procent, eller en korrelation mellan någon variabel (t.ex. mängden läxor) och 
studieprestationer på r = 0.50. När ett nytt program implementeras betyder 
en effektstorlek på 1.0 att i genomsnitt 84 procent av de elever som deltar i 
detta förbättrar sig, jämfört med dem som inte deltar. En effektstorlek på 1.0 
ska uppfattas som en stor och tydligt märkbar skillnad (jämför t.ex. en person 
som är 160 cm lång med en som är 183 cm lång). En effektstorlek på d=0.29 
(som vid t.ex. läxläsning) skulle inte vara synlig för blotta ögat och skulle vara 
jämförbar med skillnaden mellan en persons kroppslängd på 180 cm och en 
på 182 cm.

En vanlig kritik mot metaanalyser är, enligt Hattie (2009), att de blandar 
”äpplen och päron” och att en sådan kombination av många synbarligen olika 
studier är full av svårigheter. Hattie menar (med hänvisning till Glass, 2000) 
att två studier aldrig är desamma och den enda intressanta frågan är hur 
de varierar tvärsöver de faktorer vi uppfattar som viktiga. En annan kritik 
är att metaanalyser söker ”stora fakta” och inte förklarar komplexiteten, ej 
heller tillfredsställande söker mellanliggande variabler. Emellertid menar 
Hattie (2009) att det finns långt färre sådana variabler än vi vanligtvis tänker 
oss. Ytterligare invändningar mot metaanalyser går ut på att resultaten från 
metaanalyser bygger på historiska anspråk, dvs. de är baserade på historiska 
studier och framtiden är inte så begränsad av vad som fungerade ”igår”. Enligt 
Hattie (2009) är graden av påverkan från dessa historiska studier på dagens 
eller morgondagens skolor en tolkningsfråga för läsaren. 

I anslutning till kapitlet om skolans bidrag till elevers studieprestationer 
säger Hattie (2009) att om du har två elever med ungefär samma 
studieförutsättningar spelar det inte så stor roll i vilken skola de går. Trots 
detta finns det ett starkt fokus på att söka efter skillnader mellan skolor, 
och mycket tid ägnas åt att diskutera skolstrukturella frågor skolstorlek, 
klasstorlek, utbildningsprogram och finansiering – vilka, enligt Hattie (2009) 
är bland de minst inflytelserika faktorerna på elevers studieprestationer.

De mest kraftfulla effekterna från skolan kan, enligt Hattie (2009), 
relateras till kännetecken inom skolor, såsom klimatet i klassrummet, 
influenser från kamrater och frånvaron av störande elever i klassrummet. 
Andra kraftfulla effekter inkluderar anpassning av läro- och kursplaner som 
mer ändamålsenligt utmanande (t.ex. genom ”hastighetsindividualisering” 
eller särskilda kursplaner för begåvade elever) och att skolan har rektorer 
som ser sig själva som ledare för undervisningen i styrningen av skolan. 
Påverkanseffekter som ligger nära noll är åldersintegrering, nivågruppering, 
klasstorlek, ”öppna” kontra ”traditionella” klassrum, åldersblandade/
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åldershomogena klasser och sommarkurser. Bland de mer negativa återfinns 
att gå om en årskurs och skolbyte (a.a.).

LÄRARENS BIDRAG TILL ELEVERS STUDIEPRESTATIONER
Sammantaget har Hattie (2009) syntetiserat 31 metaanalyser kring lärares 
bidrag till elevers studieprestationer med en sammanlagd effekt av d= 0.49. De 
mest kraftfulla påverkansfaktorerna är, enligt den genomförda metaanalysen 
lärares tydlighet, (d= 0.75, rang 8), relationen lärare-elev (d= 0.72, rang 11), 
professionell utveckling (d= 0.62, rang 19) och att inte etikettera elever (d= 
0.61, rang 21). Budskapet i kapitlet om de bidrag läraren ger till elevers 
studieprestationer berör, enligt Hattie (2009), handla om lärares kraft och 
att det är lärare som använder särskilda undervisningsmetoder, lärare med 
höga förväntningar på alla elever, lärare som har skapat positiva relationer 
med eleverna som sannolikt skapar effekter över genomsnittet på elevers 
studieprestationer. Det finns begränsade substantiella belägg för effekter av 
den första lärarutbildningen – och det lilla som finns kan inte påvisa att denna 
skulle kunna göra skillnad. Det är, enligt Hattie (2009), också svårt att finna 
belägg för att lärares ämneskunskaper är viktiga. Möjligen handlar det om 
att alla lärare har en acceptabel mängd ämneskunskaper och att det därför 
finns en för liten varians som kan associeras med elevernas prestationer. Det 
förefaller dock som om de lärare som har goda ämneskunskaper, bättre förstår 
innehållet och den optimala progressionen av yt- och djuplärande i fråga om 
detta innehåll (a.a.).

Enligt Hattie (2009) behöver vi bättre förstå lärares uppfattningar om 
undervisning, lärande, läroplaner och bedömning samt om sina elever. 
Det verkar som om dessa är kraftfulla påverkansfaktorer för framgång hos 
lärare. Att ha låga förväntningar på elevers framgång är en självuppfyllande 
profetia och det förefaller som om förväntningar är mindre medierade 
genom egenskaper som skiljer elever åt (t.ex. kön, etnicitet etc.) än av om 
förväntningarna hålls (höga eller låga) för alla elever. Höga förväntningar 
och en positiv uppfattning om utveckling skapas av att lärare bryr sig om 
karaktären på sina relationer till eleverna. Det kräver att lärare går in i 
klassrummet med särskilda uppfattningar om utveckling, relationer och 
elever (a.a.).

UNDERVISNINGSANSATSERNAS BIDRAG TILL ELEVERS STUDIEPRESTATIONER 
Den summerande informationen från metaanalyserna av påverkan från 
undervisningsansatser på elevers studieprestationer visar på fem typer av 
strategier av betydelse: 

Strategier som betonar intentioner för lärande (t.ex. betoning av mål på 
olika sätt, begreppskartor, lärandehierarkier). 
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Strategier som betonar framgångskriterier ( t.ex. lärande i små steg med 
frekvent feedback och diagnoser, s.k. Mastery learning). 
Strategier som betonar feedback (t.ex. formativ utvärdering och 
feedback av hög kvalitet) 
Strategier som betonar elevers perspektiv i lärandet (t.ex. undervisning/
övning som är utsträckt i tid, kamrathandledning) 
Strategier som betonar elevers metakognition/självreglerade lärande 
(t.ex. metakognitiva strategier, övning i studiefärdigheter, 
självverbalisering/självutfrågning) (a.a.).

Argumentet i det här avsnittet är, enligt Hattie (2009), att framgångsrikt 
lärande är en funktion av meningsfullheten och tydligheten i intentionerna 
för lärande, specificeringarna och kriterierna för måluppfyllelse, kraften i 
att använda flera och ändamålsenliga undervisningsstrategier med särskild 
betoning på närvaron av feedback som är fokuserad på rätt undervisnings- 
och färdighetsnivå, att se lärande och undervisning från elevens perspektiv, 
och ha tilltro till undervisning av studiefärdigheter och lärandestrategier. 
Betoning av lärstilar, träning inför test, mentorskap och individualiserad 
undervisning uppmärksammas för sin brist på inverkan (s. 199).

Huvudbudskapet i kapitlet är, enligt Hattie (2009), betydelsen av mål för 
lärandet, kriterier för måluppfyllelse, en klassrumsmiljö som inte bara tolererar 
utan välkomnar misstag, uppmärksamhet på utmanande uppgifter, närvaron 
av feedback för att minska luckorna och en känsla av tillfredsställelse, vidare 
engagemang och uthållighet för att lyckas med uppgiften att lära.

Metaanalyserna av påverkan från andra typer av undervisningsansatser på 
elevers studieprestationer visar, enligt Hattie (2009), på positiva effekter av: 

Genomförande som betonar undervisningsstrategier (t.ex. reciprocal 
teaching, dvs. undervisning av kognitiva strategier med stöd av 
dialog, variation i undervisningsstrategier, direct instruction, 
dvs. undervisning med vissa principer som tydliga mål och 
prestationskriterier, engagemang i uppgiften, guidning och feedback 
från läraren samt tydliga sammanfattningar av lektioner, ej att 
förväxla med s.k. katederundervisning) 
Genomförande som betonar gemensamma undervisningsstrategier för 
skolor (enligt Hattie (2009) gäller det här särskilt gemensamma 
interventioner för elever med funktionshinder). 

Användning av informations- och kommunikationsteknologi och 
genomförande av lärande utanför skolan är strategier som, enligt Hattie 
(2009), inte når några högre effektstorlekar i de metaanalyser som syntetiserats. 
Det finns dock många undervisningsstrategier som har betydande effekter 
på elevers lärande. Enligt Hattie (2009) handlar det om strategier som 
inkluderar förklaring, bearbetning, planer för att stödja uppgiftslösningar, 
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repetition, användning av strategiska ledtrådar, ämnesspecifik bearbetning 
och tydliga undervisningsmål. Dessa kan nås genom att använda metoder 
som ”Reciprocal teaching”, ”Direct instruction” och ”Problem-solving 
methods”. Effektiv undervisning inträffar när läraren beslutar om lärandemål 
och kriterier för måluppfyllelse, gör dem synliga för eleverna, demonstrerar 
deras uppbyggnad, utvärderar om eleverna förstår och återberättar 
undervisningen genom att avslutningsvis sammanfatta. Dessa effektiva 
undervisningsstrategier involverar mycket gemensam förplanering och 
diskussioner mellan lärare samt optimerar kamratlärande och kräver explicita 
lärandemål och prestationskriterier (Hattie, 2009, s. 236).

Det är också, enligt Hattie (2009), klarlagt att det är skillnader mellan 
lärare som gör skillnaden i elevernas lärande. Läxor där inte läraren aktivt 
är involverad bidrar inte till elevernas lärande och på samma sätt visar 
användningen (eller inte) av teknologi (såsom distansutbildning) inga större 
effekter på lärande om det inte är lärare inblandade. I relation till dessa 
lärarfaktorer visar forskningen lägre effekter när dessa är en del av heltäckande 
eller gemensamma undervisningsreformer (a.a.).

LÄRAREN BETYDELSEFULL FÖR ELEVERS STUDIEPRESTATIONER
De slutsatser Hattie (2009) drar efter analysen av de 800 metaanalyserna är 
att:

Läraren är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna på lärande.
Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, 
aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande.
Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan 
för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta samt själv 
ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull 
feedback till stöd för elevens progression.
Lärare behöver kunna lärandemålen och prestationskriterierna för 
sina lektioner och veta hur bra dessa kriterier nås för alla  elever samt 
veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevernas 
nuvarande kunskap och framgångskriterierna.
Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till de multipla 
idéerna och relatera dessa och sedan erbjuda dessa så att eleverna 
konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte 
kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna 
kunskap och dessa idéer som är det kritiska.
Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och 
klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för 
lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är välkommen 
och där deltagare kan känna trygghet i att lära och lära igen och 
utforska kunskap och förståelse.



104

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

Det som är viktigt att komma ihåg är, enligt Hattie (2009), att det är eleverna 
själva som slutligen avgör vad de lär sig. Därför måste vi anknyta till vad de 
tänker, vilka mål de har och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande 
som erbjuds i skolan.

Hattie ger några metodologiska kommentarer kring den övergripande 
slutsatsen om hur lite lärare vet om vad som pågår i deras klassrum. En robust 
metod för förståelse av lärande och undervisning ur elevernas perspektiv 
är att sätta fast mikrofoner på varje elev. Enligt Hattie har Nuthall i sina 
undersökningar funnit att eleverna levde i sin egen personliga och sociala 
värld i klassrummet. De kunde redan minst 40 procent av det som läraren 
försökte få dem att lära sig, en tredjedel av vad varje elev lärde sig lärde sig 
inte någon annan elev i klassrummet, eleverna lärde sig hur och när läraren 
uppmärksammade dem och hur de kunde ge intryck av aktivt arbete slutligen 
var en fjärdedel av de specifika begrepp och principer som eleverna lärde 
sig påverkad av samtal med kamrater, självpåfunna aktiviteter eller annat. 
Lärandets och klassrummets värld ur elevens perspektiv är ofta okänd för 
läraren – därför förstärks huvudbudskapet i denna bok om hur lärare behöver 
ägna mer tid och energi åt att förstå lärande genom elevernas perspektiv (a.a.).

Hattie (2009) kontrasterar också begreppen ”igångsättare” och 
”underlättare” knutna till läraren. Enligt författarens analys (tabell 11.1) är 
medeleffekterna på elevernas studieprestationer av ”igångsättarens” arbete 
d = 0.60 att jämföra med d = 0.17 för ”underlättaren”. Han nämner också 
att konstruktivism är en form av kunskap, inte ett sätt att undervisa på och 
att det är viktigt att inte blanda ihop konstruktion av begreppslig kunskap 
med det pågående ”konstruktivismmodet”. Det enda sättet på vilket 
konstruktivt tänkande kopplas till undervisning är genom lärarna själva, när 
de ”konstruerar” begrepp, uppfattningar och modeller om hur de undervisar 
och hur elever lär. De metoder som fungerar bäst, såsom de har identifierats 
i syntesen av metaanalyser, leder till en väldigt aktiv, direkt inblandning och 
en hög känsla av inverkan i lärande- och undervisningsprocessen. Aktiv 
undervisning handlar mer om en ”bakifråndesign”. Snarare än att starta från 
läroboken, populära lektioner och tidsbestämda aktiviteter, betonar Hattie 
(2009) behovet av att starta från slutet, dvs. från de önskvärda resultaten 
(prestationskriterier relaterade till målen för lärandet).

LÄRARENGAGEMANG
Razak, Darmawan och Keeves (i Saha & Dworkin, 2009) diskuterar lärares 
engagemang och hur det påverkar undervisning och lärande. Författarna 
konkluderar att forskning i ringa utsträckning har studerat denna aspekt 
internationellt jämförande, mellan olika kulturella och religiösa grupper. De 
hänvisar till svårigheter med att studera och bedöma denna aspekt och att 
särskilja den från institutionella och skolrelaterade förhållanden. Forskning 
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har emellertid kunnat visa att starkt engagerade lärare är mindre motsträviga, 
arbetar hårdare och har mindre tendens att lämna arbetsplatsen, avsätter mer 
tid till aktiviteter utanför klassrummet för att nå skolans mål, genomför arbetet 
bättre, påverkar elevers prestationer, tror på och agerar i enlighet med skolan 
mål och syften, gör ansträngningar utanför sina egna intressen och har för 
avsikt att vara deltagare i skolsystemet. Författarna gör skillnad mellan olika 
typer av engagemang: i) till skolan ii) till eleven iii) till undervisningsarbetet 
iv) till professionen samt v) till kunskapsinnehåll, attityder och förmågor. De 
visar på fyra betydande faktorer när det gäller påverkan av lärares engagemang 
avseende olika aspekter av elevers lärande och utveckling: 

Konfigurativa och kontextuella effekter: Dessa effekter gäller inte bara 
förhållanden direkt på en gruppnivå (konfigurativa effekter) utan 
kan också ha en modererande och interaktiv effekt på individer inom 
gruppen (kontextuella effekter)
Ledarskapseffekter: Här framlyfts ett transformativt ledarskap som 
betydelsefullt. Det rymmer sju komponenter: individualiserat stöd, 
delade mål, visioner, intellektuell stimulering, kulturbyggande, 
belöningar, höga förväntningar och förebildligt beteende. 
Arbetsförhållanden inom skolan: Att rekrytera och behålla goda 
lärarkrafter har framhållits som den viktigaste frågan för skolledare. 
Forskning uppmärksammar särskilt fem villkor för arbetet 
inom skolor (1) syften och mål (2) struktur och organisation (3) 
organisationskultur (4) informationshantering och beslutsprocesser 
och (5) planering.
Kulturella effekter: Dessa effekter som har både en konfigurativ 
och en kontextuell karaktär har länge uppmärksammats inom 
forskningen. De kan både moderera och mediera faktorer t.ex. 
avseende skolledarskap och arbetsvillkor och därigenom påverka 
lärares engagemang (Razak et al., 2009).

LÄRARES UPPFATTNINGAR OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ELEVERS LÄRANDE 
OCH MOTIVATION 
Christensen och Meyer (i Saha & Dworkin, 2009) menar att det sedan 40 
år har funnits forskning som påvisat samband mellan lärares uppfattningar 
om ras, kön, social klass och elevers prestationer. Lärare gör slutledningar 
om kommande beteenden eller skolprestationer utifrån vad de vet om 
eleverna vid ett givet tillfälle. Forskningen har visat att även små barn kan 
upptäcka och rapportera skillnader i bemötanden och i slutet av grundskolan 
kan sådana uppfattningar vara internaliserade och bli självuppfyllande 
profetior. Författarna menar att lärares uppfattningar i hög grad formas 
under de begreppsliga, pedagogiska, kulturella och politiska villkor som 
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råder i olika situationer. En kontextualiserad syn på dessa frågor är därför 
viktig. Föreställningar om nivågruppering är ett exempel på uppfattningar 
som skapas i samspel med kontexten. Författarna menar, utifrån tillgänglig 
forskning, att nivågruppering tenderar bli en form av informell karriärväg 
inom skolor för lärare med erfarenhet och kunnighet. En parallell process 
kan också identifieras mellan skolor, där kvalificerade lärare rekryteras 
till elitskolor med ambitiösa elever. Dessa lärare är mer erfarna, har högre 
nivåer av ämneskunskaper och fortbildning, högre akademiska examina och 
därigenom upprätthålls ett ojämlikt utbildningssystem på en makronivå. På 
mikronivå finns det många mycket goda pedagoger även i ”problemområden” 
(a.a.).

Rubie-Davies (i Saha & Dworkin, 2009) belyser forskning kring lärares 
förväntningar och deras olika beteenden när de interagerar med elever som 
i sin tur har höga eller låga förväntningar. Dessutom diskuteras hur elevers 
karakteristika influerar lärares förväntningar liksom samspelet mellan 
lärares karakteristika och deras förväntningar och hur dessa resulterar i 
olika möjligheter för lärande för deras elever. Enligt Rubie-Davies (2009) 
anser forskare att social klasstillhörighet och diagnoser på elever, är de två 
starkaste påverkansfaktorerna på lärares förväntningar. Studier visar att 
förväntningarna på medelklasselever är betydligt högre än på elever från 
lägre sociala klasser (omkring en halv standardavvikelse). På liknande sätt 
ändras förväntningarna från lärare signifikant när elever har en diagnos. 
Fysisk attraktivitet, namn och andra syskon är faktorer som visat sig ha 
initiala effekter, dock ej på någon längre sikt. Det tycks också vara så att 
vissa lärare mer än andra influeras av olika kännetecken hos eleverna. Enligt 
Rubie-Davies kan detta bero på att en del lärare har förutfattade meningar 
eller fördomar mot vissa grupper i samhället. Några studier visar således på 
lägre förväntningar på afroamerikanska och latinamerikanska elever och 
motsvarande högre på asiatiska och europeiska elever, dock visar flera studier 
också på fullt jämförbara förväntningar på elever oavsett etnisk bakgrund 
(a.a.).

I klasser med lärare med höga förväntningar på eleverna: fullföljde oftast 
elever grupparbeten i grupper sammansatta av elever med olika prestationsnivå, 
arbetade eleverna samarbetsinriktat med sina kamrater, etablerades 
väldefinierade kunskapsmål av lärare och elever tillsammans (vilket också 
kan ha lett till inre snarare än yttre motivation), fick eleverna tät feedback 
om sitt lärande, fick eleverna vanligtvis utmaningar i sitt tänkande genom 
frågeställningar, fick eleverna positiva korrigeringar på sitt beteende och 
slutligen fanns lärare som omsorgsfullt försäkrade sig om att eleverna förstod 
nya begrepp innan lärandeaktiviteter påbörjades. Omvänt i klasser med lärare 
med låga förväntningar: tog eleverna färre beslut om sitt eget lärande, blev 
eleverna i allmänhet motiverade av yttre faktorer, arbetade eleverna vanligtvis 
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i grupper med elever som presterade på samma nivå och bytte sällan grupper, 
var målformulering ingen vanlig aktivitet i dessa klassrum, ”ägde” eleverna 
mindre av sitt eget lärande och hade mindre förståelse av vart de var på väg, 
var feedback ovanligt i dessa klassrum, svarade eleverna vanligtvis på frågor 
de redan visste svaret på, reagerade lärare snarare på elevers beteende än de 
styrde det, ägnade lärarna inte mycket tid åt att introducera nya begrepp, men 
de ägnade mycket tid åt att erbjuda eleverna anvisningar om procedurer. Det 
föreföll som om lärare med lägre förväntningar hade kontroll över när och 
hur deras elever lärde, medan lärare med högre förväntningar lämnade mer 
autonomi åt sina elever (Rubie-Davies, 2009).

Enligt Rubie-Davies (i Saha & Dworkin, 2009) är det väsentligt att se på 
hela undervisningsklimatet eller lärandemiljön, snarare än enbart på lärare-
elevrelationen. Detta pga. av att elever tillbringar mer av sin tid som grupp/
klassdeltagare än de gör som individer i direkt utbyte med läraren (dvs. de erfar 
på ett generellt plan lärarinteraktion, möjligheter att lära, den övergripande 
undervisningen och det socioemotionella klimatet i klassrummet). Det innebär 
också att beslut i undervisningen om hur eleverna ska grupperas, hur begrepp 
ska introduceras och vilka frågor som ska besvaras av alla elever, troligtvis 
har större betydelse för elevers lärande än individuell lärar-elevinteraktion 
som räknat per elev är ganska liten till antalet. Det har varit en diskussion 
i forskningen om vilken riktning förväntningseffekterna har, från eleverna 
eller från lärarna. Enligt Rubie-Davies är det rimligt att tänka sig ömsesidiga 
effekter, även om den senaste forskningen betonar starkare effekter från lärare 
till elever än det motsatta.

Det mest betydelsefulla resultatet från forskningen om förväntningseffekter 
och etikettering av elever är att det största intresset knyts till egenskaper hos 
läraren. Lärares föreställningar varierar liksom graden av assimilation av sociala 
stereotyper. Dessutom finns en variation i hur mycket lärares förväntningar 
influeras av elevers egenskaper och hur mycket dessa förväntningar influerar 
deras sätt att undervisa. Det är läraren som strukturerar både undervisningen 
och det socioemotionella klimatet i klassrummet. Därför är det viktigt att 
lärare har höga förväntningar på alla elever, använder tillförlitliga sätt att 
regelbundet bedöma och ge feedback för att korrigera felaktiga förväntningar 
och använder informationen för att ställa upp meningsfulla och utmanande 
mål för alla elever (Rubie-Davies, 2009).

LEDARSKAP I KLASSRUMMET
Landau (i Saha & Dworkin, 2009) använder termen klassrumsledarskap 
(classroom management) hellre än disciplin, eftersom termen beskriver en 
samlad ansträngning att skapa klassrum med funktionen att stödja lärares och 
elevers intressen. Den första ansatsen benämns behavioristisk och den andra 
konstruktivistisk eller demokratisk. En lärare som använder behavioristiska 
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metoder formulerar vanligen regler utan att eleverna tillfrågas, presenterar 
dem för eleverna och berättar om vad som kommer att hända om man inte 
följer reglerna. Passivitet och lydnad är önskade beteenden som förstärks med 
belöning. med symboler och mat. Språket i de av läraren utvecklade reglerna 
betonar en uppifrån kommande ledarstil. Beslutet att genomdriva regler genom 
belöningar och straff är ofta motiverat med att behandlingen är konsekvent och 
rättvis. Skillnaden mellan en behavioristisk och en konstruktivistisk ansats är, 
enligt författaren, dramatisk. Lärare som använder sig av konstruktivistiska 
metoder arbetar tillsammans med sina elever för att utveckla regler som 
baseras på gemensamma värderingar och principer. Landau (2009) nämner 
en modell (Judicious Discipline) som använder medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter som bas för att skapa klassrumsregler. Elever i konstruktivistiska 
klassrum belönas inte med ”krimskrams”, klistermärken eller liknande. 
Snarare lutar sig lärare mot personliga komplimanger och verbal uppmuntran 
för att stödja lämpliga beslut och självreglering.

Landau (2009) diskuterar vissa missuppfattningar kring den 
konstruktivistiska ansatsen som t.ex. att eleverna helt och hållet skulle dominera 
beslut och tillämpning av regler och framhåller dessutom att trenden i dagens 
läroplaner är att de har en demokratisk/konstruktivistisk inriktning. Lärare 
utvecklar i praktiken en personlig blandning av de båda ledarstilarna och de 
flesta är överens om att det är grundläggande med någon form av ledning i 
klassrummet. Om eleverna är utom kontroll kan inte undervisning bedrivas. 
Slutsatsen är att ledarskap i klassrummet måste utövas i alla klassrum världen 
över och det är ett komplext och flerdimensionellt ämne. Som sådant kan det 
inte betraktas som ett virrvarr av olika typer av tips och verktyg utan filosofisk 
bas. Ledarskap i klassrummet måste fokusera på vad som bäst stödjer elevers 
utveckling mot ansvarskännande och respektfulla vuxna.

Sammanfattande analys av resultatbilder från forskning om 
lärare och undervisning
Med hjälp av den typologi som inledningsvis presenteras utifrån Saha och 
Dworkins (2009), förefaller det finnas förutsättningar för att såväl på ett 
övergripande plan som i relation till olika aktörer (t.ex. lärare och elever) 
studera den ökande standardiseringen av utbildningssystem och dess 
konsekvenser. De kontrasterande begreppen byråkratisk – professionell visar 
teoretiskt på en polarisering i utbildningssystemens utveckling, samtidigt 
som denna polarisering i Saha och Dworkins (2009) tappning än så länge inte 
verkar vara helt empiriskt klarlagd. Forskning med inriktning mot teoretiska 
och kritiska analyser finns det dock inte, mot bakgrund av den här översiktens 
syfte, utrymme att grundligt belysa.  

Utifrån de resultatbilder som här redovisats tycks det råda enighet om att 
lärarkvalitet har en mycket stor betydelse för elevernas lärande. Samtidigt finns 
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det en rad olika dimensioner av lärarkvalitet som undersöks och diskuteras i 
forskningen. En del av dessa berör förutsättningar för undervisningen (t.ex. 
lärares kunskaper, lärarkvaliteter etc.) snarare än själva undervisningen. 
Utifrån de exempel som har getts från den internationella forskningen kan 
man översiktligt identifiera några betydelsefulla kategorier i fråga om lärares 
kunskaper framförallt med grund i en reanalys av Lawsonet al. (2009) av 
Shulmans och Calderheads kategoriseringar av kvalitetsdimensioner i 
läraryrket. T.ex. tycks kombinationen av ämneskunskaper, ”pedagogisk 
ämneskunskap” och förmågan att anpassa sig till och lära av den rådande 
undervisningssituationen vara betydelsefull, tillsammans med kunskaper om 
och hänsynstagande till de lärandes utvecklingsmöjligheter. Av särskilt intresse 
för framtiden framstår de dimensioner av lärares kunskap (välgrundning, 
struktur, komplexitet, situationella anpassningar och begränsningar samt den 
kognitiva representationen av olika typer av kunskaper), som enligt Lawson et 
al. (2009) har syntetiserats från många olika forskningsansatser och resultat, 
men som dock hittills få forskningsansatser försökt integrera i ett enhetligt 
ramverk.

I flera av forskningssammanställningarna ser vi också belägg för att lärares 
mer ”dolda” uppfattningar om och förväntningar på eleverna kan inverka 
på arbetssituationen i klassrummet och elevernas möjligheter att lära. Den 
tolkning som görs i forskningshandboken (Saha & Dworkin, 2009) är att 
senare tids forskning starkare betonar effekter av lärarförväntningar snarare 
än elevförväntningar. Det finns även ett intresse i forskningen för hur status 
i läraryrket gestaltas i olika typer av skolsystem och hur rekrytering av lärare 
ser ut i olika länder. Lönenivåer och den akademiska nivån hos blivande lärare 
är bl.a. något som forskningen studerat. 

Den betydelse läraren via undervisningen har för elevers utveckling 
och lärande i olika avseenden framgår med tydlighet i de två översikter och 
synteser som i övrigt har sammanfattats i avsnittet. Hattie (2003) har också 
tidigare redovisat uppgifter om att 30 procent av resultatskillnader i elevers 
studieprestationer kan förklaras av lärar- och undervisningsfaktorer. John 
Hatties (2009) översikt har för övrigt fått mycket stor uppmärksamhet runt om 
i världen på grund av dess omfattning, ambitionsnivå och bredd (syntetisering 
och analys av 800 metaanalyser om påverkan på lärande). På samma sätt kan 
översikten av Nordenbo et al. (2008) sägas komma med övertygande belägg för 
att vissa dimensioner av lärares kompetens starkare än andra påverkar elever 
kunskapsmässiga och sociala utveckling. När det gäller de resultatbilder från 
forskning om lärare och undervisning som presenteras i de båda översikterna, 
finns det således mycket som överensstämmer, men på många andra sätt 
skiljer sig de båda översikterna åt vilket kan vara viktigt att beakta i analysen. 
Hatties (2009) översikt täcker ett mycket brett fält av påverkansfaktorer på 
lärande och studieprestationer (barnet/eleven, hemmet, skolan, läroplanen/
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utvecklingsprogrammet, läraren och undervisningsansatser), medan översikten 
av Nordenbo et-al. (2008) har arbetat utifrån preciserade frågeställningar 
riktade specifikt mot lärarkompetens. Den förstnämnda översikten har ett 
empiriskt material som består av i huvudsak kvantitativa metasynteser som 
i sin tur syntetiseras och jämförs med hjälp av statistiska metoder i form av 
s.k. effektstorlekar (d), medan den senare utgår från primärstudier där fokus i 
analysen handlar om att på narrativ väg syntetisera undersökningsresultaten. 
Båda översikterna utgår huvudsakligen från undersökningar där kvantitativa 
metoder har använts, men även sekundärreferenser i form av andra översikter 
och kvalitativa studier används i viss utsträckning.

Om man utgår från huvudresultaten i översikten från Nordenbo et 
al. (2008), där tre dimensioner av lärarkompetens – relationell, ledar- och 
didaktisk kompetens – lyfts fram som de mest betydelsefulla i relation till 
elevers lärande, kan man se flera överensstämmelser med Hatties (2009) 
syntes. Framförallt gäller detta det som i Nordenbo et al. (2008) beskrivs som 
lärarens relationella kompetens (t.ex. positiva sociala relationer till eleverna 
och tro på elevernas förmåga att lära) och lärarens didaktiska kompetens (t.ex. 
tydliga mål, variation i metoder och betoning på metakognitiva strategier). 
Den dimension av lärarkompetens som i Nordenbo et al. (2009) beskrivs som 
lärarens ledarkompetens (t.ex. tydlig reglering av klassrumsarbetet, ordning 
och struktur, mer undervisning än administration) framträder inte lika tydlig i 
Hatties (2009) syntes och återfinns snarare inom ramen för skolans bidrag till 
elevers studieprestationer (t.ex. som klassrumsklimat, kamratpåverkan eller 
ordning och arbetsro). Inom ramen för lärarens didaktiska kompetens nämner 
Nordenbo et al. (2008) betydelsen av hög kunskapsnivå hos läraren för att 
han/hon ska kunna frigöra sig från begränsningar av typen läromedel, medan 
Hattie (2009) tonar ned effekter av lärarutbildning och ämneskunskaper 
utifrån de metaanalyser han har granskat. En förklaring till det senare, som 
Hattie själv påpekar, kan handla om att lärare i allmänhet har acceptabla 
ämneskunskaper och därför visar sig mindre varians när ämneskunskaper 
associeras med elevers prestationer. Hattie (2009) framhåller dock att god 
förståelse av ämnesinnehållet hos läraren gör att han/hon bättre kan se 
progressionen av yt- och djuplärande av detta innehåll. 

I båda översikterna förefaller således vissa förmågor hos läraren i 
kombination med olika (språk)handlingar och den undervisning som 
genomförs vara tydligt relaterade till utveckling av olika förmågor hos elever. 
I Nordenboöversikten betonas dock samspelet mellan de tre dimensionerna av 
lärarkompetens dvs. läraren och undervisningen är delar av en större helhet. I 
Hatties (2009) översikt rangordnas bidragen från olika (mer specifika) faktorer 
efter sin ”vikt” eller effektstorlek (d). Av rangordningen kan man utläsa en 
tyngdpunkt av påverkan från olika typer av effektiva undervisningsansatser 
eller undervisningsstrategier (14 av de 30 högst rankade), medan läraren som 
enskild faktor återfinns i 5 av 30 högst rankade positionerna.
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Resultatbilder från forskning om undervisning 
och elevers lärande

I följande avsnitt uppmärksammas forskning om undervisning som i hög grad 
fokuserar undervisning i relation till eleverna och deras lärande. Det rör sig alltså 
om elevers lärande, betydelsen av undervisningsstrategier för elevers lärande, 

elevers motivation samt vilken betydelse klassrumsinteraktion och kommunikation 
har. De källor som används är dels en systematisk forskningsöversikt från EPPI-
centret vid London University kring undervisningsansatser relaterade till elevers 
lärandekapaciteter (Higgins, Baumfield & Hall, 2007), dels den mycket omfattande 
forskningshandboken inom Educational Psychology (Alexander & Winne, 2006). 
Utöver dessa redovisas resultatbilder från en mer fristående metaanalys kring 
interaktions- och kommunikationsforskning med fokus på lärande (Gayle et al., 
2006).

FORSKNING OM ELEVERS LÄRANDEKAPACITETER
Inom området undervisning och elevers lärande har forskare vid EPPI-
centret, University of London9 tagit fram en systematisk översikt med 
huvudfrågan att identifiera och kartlägga vilka undervisningsansatser som 
explicit syftar till att utveckla elevers lärandekapaciteter och som har visat 
sig vara effektiva (Higgins, S. Baumfield, V. Hall, E. (2007). Learning skills 
and the development of learning capabilities. Report. In: Research Evidence 
in Education Library. London: EPPI-centre, Social Science Research Unit, 
Institute of Education, University of London). Till detta lades en fördjupande 
frågeställning om vilka undervisningsansatser som explicit syftar till att 
utveckla elevers lärandekapaciteter och som visar evidens för förbättrat lärande 
för eleverna vid användning i minst tre skolor. Ytterligare en underfråga 
formulerades om att identifiera faktorer som rör interventioner i större skala 
över skolor.

Syftet med översikten var att understödja pågående policyinitiativ för att 
utveckla undervisning och lärande i engelska skolor. Ett mer specifikt syfte 
var att underbygga en av fem komponenter av utvecklingen kring personligt 
lärande genom undervisning, nämligen ”teaching and learning strategies 
that actively engage and challenge learners and develop their ability to 
focus on their learning skills and their capability to take ownership of their 

9  The Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre, vid Institute 
of Education University of London arbetar med systematiska forskningsöversikter inom 
flera policyområden inklusive utbildning.
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own progress” (Higgins et al., 2007), med tydligt fokus på ansatser som 
understödjer metakognition och självreflektion.

Ett andra syfte var att identifiera evidens från forskning som kunde 
informera praktiker. Detta är en utmaning då forskningsresultat, enligt 
Higgins et al. (2007), måste översättas snarare än tillämpas i olika 
undervisnings- och lärandekontexter. Författarnas syfte var därför att 
utveckla en förståelse inte bara av vad som fungerar i termer av specifika 
undervisningsansatser i specifika kontexter, utan också en förståelse för varför 
olika ansatser är framgångsrika. Detta för att kunna understödja lärare att 
göra välunderbyggda val om vad som är sannolikt möjlig effektivitet i den 
egna kontexten. 

I termer av forskning var också översiktens syfte att bygga på tidigare 
översikter inom området (t.ex. Hattie et al. 1996) och identifiera ny 
forskningsevidens om hur elevers lärande förmågor kan utvecklas i ljuset av 
nyare begrepp inom området metakognition och självreglering. 

Enligt Higgins et al. (2007) genomfördes systematiska sökningar av 
litteratur för att identifiera relevanta studier. Forskningen skulle handla 
om grund- eller gymnasieskolan och behandla elevers lärandeförmågor 
relaterade till undervisning med ett tydligt syfte att utveckla lärandeförmågor 
eller strategier. Den skulle helst identifiera stark evidens beträffande frågor 
om implementering och bevarande av förändring och utveckling. Därefter 
klassificerades studierna och utarbetades till en forskningskarta över olika 
forskningsansatser (totalt 80 studier). Ur denna karta valdes vissa studier som 
var mer omfattande ut för att studeras på djupet.

I sina slutsatser framhåller Higgins et al. (2007) att det finns effektiva 
ansatser som lärare kan använda för att utveckla elevers lärandeförmågor. I den 
forskning som översikten behandlat framträdde några centrala karaktäristika 
som särskilt betydelsefulla:

Strukturerade uppgifter som fokuserar särskilda metakognitiva 
strategier inom klassrums- och ämneskontexten.
Uppbyggnad av kapacitet för att under lektioner möjliggöra explicit 
utbyte mellan läraren och eleven i fråga om syftet med aktiviteten.
Smågruppsinteraktion som gynnar samtalet om användningen av 
strategier i undervisningen.
Mekanismer inbyggda i uppgifterna som gynnar ömsesidiga 
återkopplingar av målen med kamrater och med lärare.
Förbättrade möjligheter för den lärande att få diagnostisk 
återkoppling direkt kopplat till uppgiften (a.a.).

Författarna ger exempel från undervisningen i naturvetenskap där de 
nödvändiga processerna för att designa experiment bör identifieras klart 
och tydligt som t.ex. planering, rättfärdigande och bedömning. Detta gäller 
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också utvecklingen av uppgifter inom den specifika lektionskontexten för 
att bygga upp elevernas resultatredovisning och för att etablera effektiva 
återkopplingsloopar för att styra framsteg. I ett annat exempel utvecklas 
undersökningsförmågor genom att eleverna genom bilder får föreställa sig vad 
det innebär att vara framgångsrik vid varje steg av uppgiften i kombination 
med att uppgifterna konkret genomförs. De olika nyckelkomponenterna 
av dessa interventioner baseras på en god förståelse av lärandeprocesser, 
nyckelord och begrepp inom det område som behandlas, och en medvetenhet 
om lärandekontexten. Det finns också stöd för synsättet att orienteringen 
mot lärande ska vara sådan att framgångsrikt lärande resulterar ur välavvägd 
guidad undervisning, det är inte en konstruktion av en enskild förmåga. 
Sammanfattningsvis menar Higgins et al. (2007) att effektiva ansatser är de 
som explicit utvecklar en medvetenhet om lärande strategier och tekniker, 
speciellt när dessa inriktas mot metakognitiva nivåer.

De nyckelkomponenter som identifierades via de forskningsstudier som 
inkluderades i djupstudierna var:

Nödvändigheten av en tydlig förståelse av de relevanta 
lärandeprocessernas karaktäristika för att nå målen framgångsrikt i 
en speciell kontext.
Utformningen av konkreta uppgifter för att underbygga 
utvecklingen av en medvetenhet om processerna och deras betydelse 
för att nå målen.
Möjligheter till återkoppling under uppgiften för att möjliggöra 
lärarens intervention och för att skapa förutsättningar för en gradvis 
internaliserad självreglering.
Explicit tyngdpunkt på att utveckla elevernas förmåga genom 
ansträngning och möjligheten att förbättra prestationer genom att 
svara på återkoppling och anpassning (a.a.).

Higgins et al. (2007) identifierade också nödvändiga villkor såsom att:
Läraren behöver ha en inriktning av en god förståelse av lärande i 
termer av ämne och kontext – vad europeiska pedagoger skulle kalla 
didaktik.
Läraren behöver ha tillgång till konkreta verktyg och strategier som 
guidar den lärande och förbättrar möjligheterna till återkoppling.
Både lärare och elever behöver ha en orientering mot lärande 
som karaktäriseras av en villighet att engagera sig i dialog 
och förhandlingar om syftet och målsättningar med en viss 
undervisnings- och lärandesekvens.
Fokus bör ligga på hur man kan lyckas i termer av att välja lämpliga 
strategier och göra rätt ansträngningar snarare än på enskildas 
förmåga.
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Forskningsresultaten som redovisas i denna översikt är emellertid, enligt 
Higgins et al. (2007), varken enkla eller entydiga. Bristen på begreppslig 
klarhet när det gäller användning av termer såsom lärande förmågor innebär 
att studierna i översikten utgår från olika ramverk och ger olika tolkningar av 
varför en intervention skulle kunna vara effektiv. Det är också en spänning 
mellan ansatser kring lärandeförmågor som betonar innehåll (i termer 
av bemästrande av särskilda förmågor) och process (i termer av att placera 
lärandeförmågor inom en övergripande förståelse av lärandeansatser/teorier). 
Därför är det, enligt författarna, på kort sikt direkt undervisning som är 
det mest effektiva medlet för att förbättra prestationer där bedömningar 
fokuserar ämneskunskap. På längre sikt, eller där bedömningar mer fokuserar 
på begreppslig förståelse, är metakognitiva eller strategiska ansatser sannolikt 
mer effektiva (a.a.). 

FORSKNING INOM FORSKNINGSFÄLTET PEDAGOGISK PSYKOLOGI
När det gäller forskning om undervisning med särskild betoning på 
elevers lärande, uppmärksammas även Handbook of Educational 
Psychology (Alexander, P. A. & Winne, 2006), den tredje i ordningen 
av forskningshandböcker/översikter kring pedagogisk psykologi från en 
anglosaxisk horisont (den andra utgavs 1996)10. Volymen innehåller åtta 
delar med sammanlagt 42 kapitel. I del 1 uppmärksammas grunderna för 
disciplinen, i del 2 utveckling och individuella differenser, del 3 handlar om 
kognition och kognitiva processer, del 4 om motivation, del 5 om utbildningens 
innehåll, del 6 handlar om samhälleliga och kulturella perspektiv, del 7 om 
kontexter i utbildningssammanhang samt del 8 om bedömning av lärande 
och utveckling samt om undervisning. Urvalet i vår sammanställning blir 
med nödvändighet begränsat, men vår ambition är att belysa forskning inom 
ramen för den didaktiska triangeln (lärare-elev-undervisning/innehåll), som 
den framträder i nämnda forskningshandbok.

Berliner (2006) söker i ett inledande kapitel efter förståelse för vad 
som inom fältet är stabilt mot förändring, men också vad som skiljer 
”Educational psychologists” från andra samhällsforskare eller professionella 
lärare. Om man tittar bakåt kan man se att det inte är lärandeteorier såsom 
konstruktivism eller behaviorism som skiljer forskare inom fältet åt, inte heller 
undersökningsmetoder såsom etnografi eller randomiserade fältstudier. Det 
betydelsefulla är, enligt Berliner (2006), en uppsättning fundamentala ämnen 
som rör mänsklig undervisning och mänskligt lärande med särskild tonvikt 
på empiriska studier av detta. Filosofiska, politiska eller andra analytiska 

10  Ytterligare en handbok i denna serie (Handbook of Research on Learning and Instruction  
med Alexander, P.A., och Mayer R. E. som redaktörer) utkommer i januari 2011 och har 
tyvärr inte kunnat införlivas i vårt urval.
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arbeten kring liknande ämnen kan mycket väl relateras till ovan nämnda 
innehållsområden, men den pedagogiska psykologins ursprung handlar om att 
använda psykologiska begrepp och metoder för att förstå vad som i vardagligt 
tal handlar om att någon (en lärare, förälder, teknologiskt redskap) undervisar 
i): om något (hur man lagar en cykel, lär sig addition och algoritmer, det 
periodiska systemet) ii): till någon (en elev, nybörjare, arbetare) iv): i något 
sammanhang (klassrum, trädgård, löpande band). Komplexiteten stiger för 
EP (Educational Psychologists) eftersom de inte enbart studerar lärare utan 
också alla attribut som är knutna till dem såsom utbildning, intelligens, 
etnicitet, sällskaplighet, handlingar och en myriad av andra kännetecken, 
tillsammans med kännetecken av ickemänskliga lärare såsom undervisning 
via tryckta källor, tv och datorer (a.a.).

Enligt Berliner (2006) och de analyser av handböcker inom fältet 
som gjorts fram till 1996, kan man finna elva innehållsområden som 
EP ägnar sig åt i USA och Europa: 1) Kognition, 2) Beteenderelaterat 
lärande, 3) Sociokulturella perspektiv, 4) Sociala relationer och utbildning, 
5) Utvecklingspsykologi, 6) Motivation, 7) Individuella skillnader, 8) 
Psykologiska grunder i läroplanen, 9) Undervisning, 10) Utbildningsmedier, 
11) forskningsmetoder och bedömning. I flertalet av dessa fält delas EP:s 
intressen med andra discipliner t.ex. antropologi, sociologi och policyanalys. 
Berliner konstaterar också att det över tid skett förändringar från studier av 
individen, till studier av individer i sociokulturella kontexter och studier av 
individer som bär med sig en sociokulturell historia in i en kontext, vilket 
inverkar betydligt på tankar och handlingar hos alla som finns i denna 
kontext.

LÄRANDETEORIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATIONER AV KUNSKAP 
I ett av kapitlen presenterar författarna (Bransford, Stevens, Schwartz, Meltzoff, 
Pea, Roschelle, Vye, Kuhl, Bell, Barron, Reeves & Sabelli, 2006), viktiga 
aspekter av mänskligt lärande som har betydelse i utbildningssammanhang. 
De uppmärksammar särskilt tre områden i forskningen: 1) implicit lärande 
och hjärnan, 2) informellt lärande, 3) utformning för formellt lärande och 
bortom det. Forskare i vart och ett av de tre fälten har försökt att applicera sitt 
tänkande och sina resultat direkt till utbildning, men ofta har kopplingarna 
mellan teori och välgrundade implikationer för praktiken varit (i bästa fall) 
svaga.

Det den moderna neurovetenskapen idag kan tillföra när det gäller 
lärande är studier av hjärnan i arbete, till skillnad från 1970- och 1980-talet 
då studier nästan enbart gjordes av obducerade hjärnor. Precis som andra 
biologiska processer är lärande i form av förändringar i hjärnan mycket 
komplicerade, vilket gör att bron mellan neurovetenskap och utbildning är 
svår att konstruera. Oavsett det finns det, enligt Bransford et al. (2006), 
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värdefull kunskap att hämta från hjärnforskningen. Enligt författarna ges 
också värdefulla bidrag från forskningen kring informellt lärande (det som 
sker i hemmet, på lekplatser, bland vänner och i andra situationer). Inte 
minst viktigt är det faktum att den tid som tillbringas utanför skolan (i ett 
livsperspektiv) uppgår till en andel av 90 procent.

Forskningen kring utformning för formellt lärande grupperas kring tre 
frågor: 1) Vad vill vi att elever ska kunna och vara kapabla att göra? (och vilka 
former av attityder, färdigheter och kunskapsstrukturer som stödjer dessa 
mål), 2) Hur vet vi om vi är framgångsrika? T.ex. vilka typer av bedömningar 
behöver vi? 3) Vad är känt om de processer som hjälper elever att nå dessa mål? 
Flera rapporter från National Academy of Sciences har, enligt Bransford et al. 
(2006) identifierat tre lärandeprinciper som hjälper elever att röra sig i riktning 
mot expertiskunskap. Dessa principer kan användas för att ge exempel på hur 
konceptuella kollisioner utspelar sig: 1) Elever kommer till klassrummet med 
föreställningar om hur världen fungerar. Om deras genuina förståelse inte 
engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och information, 
alternativt lär de sig dessa inför provet och återgår sedan till sin ursprungliga 
förståelse utanför klassrummet. 2) För att utveckla kompetens inom ett område 
måste elever a) ha en djupt grundad faktakunskap, b) förstå fakta och idéer i 
ett begreppsmässigt sammanhang och c) organisera kunskapen på sätt som 
underlättar framtagning och tillämpning av kunskapen. 3) En metakognitiv 
ansats i undervisningen kan hjälpa eleverna att lära sig ta kontroll över sitt 
eget lärande, det är viktigt att definiera lärandemål och aktivt följa elevernas 
arbete med att nå dem (Bransford et al., 2006).

Schraw (2006) identifierar i ett kapitel olika perspektiv inom forskning 
kring typer av eller representationer av kunskaper. En distinktion som görs är 
den mellan faktaorienterad, procedurell och självreglerad kunskap. Alla tre är 
väsentliga för lärande, problemlösning och kritiskt tänkande. Schraw (2006) 
drar tre slutsatser: i) Kunskap är essentiellt vid lärande. För att blir expert 
måste varje individ behärska avsevärd kunskap, organisera den kunskapen i 
sammanlänkade schemata/diagram och filer och använda kunskapen för att 
konstruera mentala modeller inom ett fält, ii) Tillägnande och organisation 
av kunskap är en långsam process som tar flera år av omfattande träning och 
hjälp från andra. Ju mer hjälp en nybörjare får i termer av utformning och 
feedback, liksom motivationsbyggande, desto mer troligt är det att novisen 
utvecklas till en expert. iii) Deltagande i en deliberativ praktik11 fungerar 
bra. De mer talangfulla lyckas snabbare men det finns ingen ersättning för 
hårt arbete i eller utanför klassrummet. Det är odiskutabelt att systematisk 
11  Med referens till ett svenskt forskningssammanhang definieras begreppet deliberation som 

ett ”… ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ …” och deliberativa samtal 
som ”… samtal där skilda synsätt tydliggörs och olika argument ges utrymme med en 
strävan att komma överens och där den andre alltid respekteras.” (Englund, 2007, s. 153-
156).
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deliberativ praktik parad med intresse och motivation leder till akademisk 
framgång. Deliberativ praktik fungerar därför att den hjälper individen att 
bli automatiserad och konstruera bred begreppslig förståelse inom ett område 
(Schraw, 2006).

UNDERVISNING AV KOGNITIVA STRATEGIER OCH PROBLEMLÖSNING
Användningar av strategier i undervisningen har enligt Pressley och Harris 
(2006) varit mer framträdande inom vissa kunskapsfält, särskilt läsning, 
skrivning, främmande språk och matematisk problemlösning. Några av de 
viktigaste insikterna från forskning inom detta område är att i) unga elever 
ofta kan lära sig att använda strategier, även om undervisningen kan vara 
komplex och långsiktig, ii) om effekterna ska bli långsiktiga krävs undervisning 
som inkluderar metakognitiv information och självreglerad användning av 
strategierna som lärs ut (a.a).

På ett generellt plan är problemlösning ett viktigt utbildningsmål. Enligt 
Mayer och Wittrock (2006), handlar det om att elever ska lära sig att tillämpa 
kunskaper i nya situationer. Författarna undersöker sju olika metoder för 
utveckling av problemlösningsförmåga, sju metoder som stöds av vetenskapliga 
belägg och kan relateras till kognitiv teori: i) ”Belastningsreducering” t.ex. 
att tillhandahålla tillräckligt med övning för att automatisera basfärdigheter, 
ii) ”Strukturbaserade” metoder, t.ex. att använda konkret material, iii) 
”Schemaaktiverande” metoder t.ex. avancerad organisation och förövning, 
iv) Produktiva metoder t.ex. fördjupning, summering, självförklarande, 
ifrågasättande, v) Handledda undersökningsmetoder, där elever får hjälp 
vid problemlösning, vi) Modelleringsmetoder såsom praktiska exempel och 
lärlingstid, vii) Undervisning i tankefärdigheter i särskilda kurser eller inom 
särskilda ämnen (a.a.).

Varje metod stöds, enligt Mayer och Wittrock (2006), av robust och 
växande forskning och baseras på kognitiv lärandeteori. Den första metoden 
handlar om reducering av kognitiv belastning på arbetsminnet, vilket frigör 
kapacitet för engagemang i aktiva kognitiva processer. De fem följande 
metoderna stödjer aktiva kognitiva processer under tiden som man lär, genom 
att uppmuntra elever att i) göra kopplingar mellan existerande kunskap och 
inkommande information, ii) organisera inkommande information i en logisk 
struktur, iii) lägga märke till relevant inkommande information för framtida 
processer. Resultatet är meningsfulla läranderesultat som är kodade på sätt 
som gör dem användbara vid lösning av nya problem. Den sista metoden 
hjälper eleverna att bygga upp en repertoar av kognitiva och metakognitiva 
strategier vilka kan appliceras i specifika problemlösningssituationer (a.a.).

Enligt Mayer och Wittrock (2006), visar sig utifrån forskningen om 
problemlösning tre relevanta principer för utbildning:

Domänspecifik princip: Snarare än att försöka undervisa 
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om problemlösning generellt, är det bättre att undervisa om 
problemlösningsfärdigheter inom specifika ämnen/fält/domäner.
”Enkel” överföringsprincip (near transfer): Snarare än att 
förvänta sig att problemlösningsfärdigheter kan vara applicerbara 
på en stor bredd av problem, är det bättre att förvänta sig att 
problemlösningsfärdigheter är begränsade med tanke på deras bredd 
av applicerbarhet (dvs. kunskapen överförs till en rutinsituation). 
Kunskapsintegrationsprincip: Snarare än att fokusera på 
undervisning av fakta och procedurer eller på att undervisa om 
begrepp och strategier, är det bättre att integrera undervisning av allt 
detta i handledda problemlösningsuppgifter (a.a.).

FORSKNING OM MOTIVATION, MÅLORIENTERING OCH TILLHÖRIGHET I SKOLA 
OCH KLASSRUM
Perry, Turner och Meyer (2006) delar in den mycket omfattande forskningen 
om motivation, målorientering och tillhörighet i två huvudperspektiv 
med förgreningar: i) Klassrumsforskning ur perspektiv som fokuserar 
individens beteende och tankar, behavioristiska eller kognitiva ansatser, ii) 
Klassrumsforskning ur perspektiv som fokuserar individer i kontexter, socialt 
kognitiva eller sociokulturella ansatser. Författarna menar också att inga 
enskilda karakteristika hos personer eller klassrum kan förutsäga elevers 
erfarenheter av motivation, snarare reflekterar erfarenheter av motivation 
komplexiteten i både individuella och kontextuella aspekter (a.a.).

Forskningen om klassrumsuppgifter som stödjer elevmotivation, visar enligt 
Perry, Turner och Meyer (2006), att uppgifter som ges inte kan ses som 
isolerade företeelser. De är inbäddade i ett växelspel mellan elever, uppgiftens 
karaktär, undervisningen och det sociala stödet i klassrummet. Uppgifterna 
behöver vara utmanande och meningsfulla (dynamiska ej statiska) och stödjas 
av varierad undervisning i ett klassrumsklimat som premierar ansträngningar 
och inte straffar eller förödmjukar elever för misstag eller olika sätt att lära 
sig (t.ex. ta längre tid på sig, behöva assistans). Forskningen om motivation 
i klassrummet har, enligt Perry, Turner och Meyer (2006), visat på starka 
belägg för kopplingar mellan motivation och: i) tydligt kommunicerade 
förväntningar, ii) motiverande budskap om framgång och misslyckanden, iii) 
informativ feedback, iv) uppvisande av positiva känslor, v) modellering och 
användning av effektiva strategier. Motivation har sitt ursprung i dynamiska 
relationer mellan människor, den är kontextbunden och föränderlig snarare 
än generaliserbar och stabil samt relaterad till andra psykologiska erfarenheter 
som känslor.

Den senaste klassrumsforskningen kring motivation förskjuts enligt Perry, 
Turner och Meyer (2006), i riktning mot transaktion, snarare än interaktion 
som enskildhet (mellan elev-uppgift eller lärare-elev). Detta kan förstås 
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som att det handlar om mönster av multipla interaktioner som tillsammans 
konstituerar en större bild av en helhet. Motivation är, enligt författarna, 
en integrerad process i en större helhet, omöjligt att separera från lärande, 
individuella skillnader, uppgifters karaktär eller samhälleliga kontexter.

Enligt den översikt som görs i ett av kapitlen av Anderman och 
Wolters (2006), står det klart att målorientering, värderingar och känslor på 
betydelsefulla sätt är relaterade till flertalet viktiga utfall knutna till lärande 
och studieprestationer. Målorientering, värderingar och känslor kan dock 
inte förutsäga prestationer. En del effekter är direkta, en del är indirekta och 
några föreställningar relaterar inte direkt till studieprestationer. Således är det 
viktigt att överväga ett brett spektrum av utfall när man undersöker effekter 
av målorientering, värderingar och känslor (a.a.).

De slutsatser som dras av Juvonen (2006) efter en genomgång av forskning 
kring känslan av tillhörighet, sociala band och skolors funktion är följande:

Skolmiljöer där eleverna känner sig utestängda, inte respekterade 
och orättvist behandlade av sina lärare och kamrater motiverar inte 
elever att arbeta hårt. Snarare ökar de utbildningsrelaterade riskerna 
genom social isolering, främlingskap och brist på stöd. Denna 
slutsats dras på grundval av studier om skolors sociala klimat, lärar-
elevrelationer och kamratrelationer.
Baserat på tillgänglig forskning är det dock förhastat att dra 
slutsatsen att sociala band (relationer) är nödvändiga för att elever 
ska engagera sig i skolan. Forskning om lärare-elevrelationer menar 
att uppfattningar om lärares stöd endast kan reflektera elevbeteende, 
eftersom studiemotiverade elever oftast kommer överens med sina 
lärare.
Även om lärarstöd inte nödvändigtvis innebär att elever engagerar 
sig i studierna, kan stöd, nära och konfliktfria relationer mellan 
lärare och elever skydda elever med tidiga beteendeproblem från 
utbildningsrelaterade risker.
Liknande forskningsresultat visar sig när det gäller skolklimat. 
Omhändertagande och stödjande skolkontext tycks särskilt viktig 
när elever upplever oro eller press t.ex. kronisk oro pga. en historia 
av studieproblem eller brist på föräldrastöd beroende på ekonomiska 
svårigheter eller tillfällig stress kopplad till skolbyte från mindreeller  
till störreeller  skolor.
Även om relationer med klasskamrater skapar känslor av 
tillhörighet, gynnar de inte alltid skolengagemang. Effekterna 
av känslor av tillhörighet baserade på kamratrelationer varierar 
beroende på beteendet hos det sällskap elever söker och behåller. 
Därför styr kamraturval och socialisation huruvida tillhörighet 
underlättar skolengagemang.
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Även om känslor av tillhörighet i skolan är psykologiskt viktigt 
för alla elever oberoende av ålder, är källorna för tillhörighet och 
dess effekter på beteendet olika med tanke på utvecklingsnivån. 
Den tydliga nedgången i studiemotivation eller uppgången i 
olämpligt beteende vid skiftet till högre stadier kan förklaras 
av utvecklingsmässiga förändringar vad gäller betydelsen av 
kamratpåverkan i relation till vuxenauktoriteter.
När man överväger samspelet mellan lärare-elevrelationer och 
sociala band med kamrater över tid, visar det sig tydligt att det 
uppdämda behovet av eller den hotade känslan av icke-tillhörighet 
inte bara är ett resultat av en relation, det motiverar också 
förändringar i elevers beteende. Den forskning som redovisas visar 
på behovet av en konceptuell modell som framställer relationerna 
mellan känsla av tillhörighet, sociala band och anpassat skolbeteende 
på ett mer dynamiskt sätt än tidigare.

LÄRARES KUNSKAPER OCH UPPFATTNINGAR
Woolfolk Hoy, Davis och Pape (2006) använder Bronfenbrenners teori 
om ekosystem för att analysera lärares kunskaper och uppfattningar. Den 
forskning som har valts ut har studerat lärares kunskaper och uppfattningar 
om kulturella normer och värderingar, om nationell utbildningspolicy, om 
näraliggande undervisningskontexter samt om jaget (identitet, effektivitet). 
Forskningen om kulturella normer ställer frågor om hur stereotypier om 
ungdomstiden eller mångfald kan förhindra positiva relationer mellan lärare 
och elever, relationer som är betydelsefulla för elevernas lärande. Forskning 
om kriterier och ansvarsskyldighet (standards and accountability) ger belägg 
för påståendet att lärares uppfattningar kan vara den felande länken mellan 
rop på skolreformer och lärares genomförande av dessa reformer. Forskning 
om lärares kunskap och uppfattningar om klassrum och studenter pekar på 
komplexiteten och utmaningen i att förbereda lärare för skilda sammanhang, 
särskilt när lärarna för med sig möjliga felkällor sprungna ur kulturella 
erfarenheter som inte stämmer med elevernas. Forskning om lärares 
identitet, effektivitet och förändring påminner oss om att lärares motivation, 
känslomässiga respons och öppenhet för förändring är tätt förbundna med 
uppfattningar om självet (a.a.). 

FORSKNING OM GENERISKA ASPEKTER AV KLASSRUMSUNDERVISNING
Brophy (2006) presenterar i ett av kapitlen i Handbook of Educational 
Psychology en syntes av forskning kring allmänna och övergripande aspekter 
i relation till god undervisning. Enligt Brophy (2006) råder enighet om 
att elever lär sig varje ämne genom förståelse av dess ”stora idéer” och dess 
värde samt förståelsen av ämnets relevans för livet utanför skolan. Om man 
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formulerar dessa som generella principer kan de ses som ömsesidigt stödjande 
komponenter i en sammanhållen modell för undervisning i alla ämnen. 
Mycket av forskningsstödet för dessa principer kommer från forskning som 
studerat samband mellan klassrumsprocesser och elevers studieprestationer. 
En del av studierna grundas på sociokulturell eller socialkonstruktivistisk teori 
om lärande och undervisning. Prioritet ges åt principer som kan genomföras 
under vanliga klassrumsförhållanden och som associeras med utveckling mot 
önskvärda förmågor hos eleverna (jfr Saha & Dworkin, 2009 för liknade 
kriterier för effektiv undervisning). Följande principer framkommer:

Stödjande klassrumsklimat: Elever lär sig bäst i integrerade och 
omhändertagande lärandegemenskaper.
Möjligheter att lära: Elever lär sig mer om merparten av den 
tillgängliga tiden ägnas åt läroplansrelaterade aktiviteter och när 
ledningen av klassrumsarbetet betonar upprätthållandet av elevernas 
engagemang för dessa aktiviteter.
Innehållslig struktur: Alla delar av läroplanen är strukturerad för att 
skapa ett sammanhållet program för genomförandet av syften och 
mål.
Orientering i riktning mot lärande: Lärare kan förbereda elever 
för lärande genom att tillhandahålla inledande strukturering 
för att klargöra förväntade resultat och lägga in önskvärda 
lärandestrategier.
Sammanhållet innehåll: För att underlätta meningsfullt lärande 
och långtidseffekter förklaras innehållet tydligt och utvecklas med 
betoning på dess struktur och samband.
Eftertänksamt samtalsklimat: Frågeställningar planeras för att 
engagera eleverna i sammanhängande samtal strukturerade kring 
kraftfulla idéer.
Praktiska övningar och tillämpningsövningar: Elever behöver 
tillräckliga möjligheter att öva och tillämpa det de lär sig och att ta 
emot förbättringsorienterad feedback.
Bygga upp elevernas engagemang i uppgifter: Läraren 
tillhandahåller alla typer av stöd eleverna behöver för att möjliggöra 
elevernas engagemang i lärandeaktiviteter mer produktivt.
Strategisk undervisning: Läraren modellerar och instruerar eleverna 
i lärande- och självregleringsstrategier.
Samarbetslärande: Eleverna drar ofta nytta av att arbeta i par eller i 
smågrupper för förståelse eller för att hjälpa någon annan att förstå.
Målorienterad bedömning: Läraren använder en variation 
av formella och informella bedömningsmetoder för att följa 
utvecklingen mot lärandemål.

kirstesi
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Förväntningar på studieprestationer: Läraren etablerar och följer 
upp ändamålsenliga lärandeutfall (a.a.).

Författaren förespråkar i sina slutsatser ett skifte i fokus för forskare inom 
pedagogisk psykologi, från elever och lärande till att inkludera signifikant 
uppmärksamhet åt lärare och undervisning, särskilt klassrumsundervisning.

FORSKNING OM KAMRATERS ROLL OCH LÄRANDE I GRUPP
”Peer learning” är en paraplyterm som inkluderar samarbets- och samlärande, 
kamrathandledning, handledning av yngre kamrater och andra former av 
lärande där kamrater hjälper varandra. Dessa former rekommenderas ofta 
som undervisningsstrategier för att förbättra elevers lärande och prestationer, 
men också som metoder för att förbättra interaktion, respekt och relationer 
mellan elever. Rutger (2006) uppmärksammar den omfattande forskningen 
kring ”Peer learning” och delar in densamma i fält av social teori, kognitiv 
teori, sociokulturella perspektiv och social kognitiv teori. Forskningsfältet 
har utvidgats sedan No Child Left Behind reformen i USA och behovet 
av forskning kring peer learning i förhållande till elever i behov av särskilt 
stöd är stort. Forskning visar, enligt författaren, att handledning är effektivt 
för denna elevgrupp, medan forskning om undervisning i större grupper är 
tvetydig.

FORSKNING MED FOKUS PÅ KLASSRUMSKOMMUNIKATION OCH 
UNDERVISNINGSPROCESSER
I ytterligare en översikt (Gayle et al., 2006) Classroom communication and 
instructional processes: advances through meta-analysis., uppmärksammas 
klassrumskommunikation och undervisningsprocesser inom tre olika subfält, 
nämligen lärareffektivitet, praktiker för att förbättra lärande, samt inflytandet 
av lärar-elevinteraktioner. Empiriska sammanfattningar av forskningen inom 
dessa fält har fokus på muntlig kommunikation. 

I översikten hänvisas till att i förhållande till tidigare lärandeparadigm 
som exempelvis kognitivism riktas runt millennieskiftet ett allt större intresse 
mot det konstruktivistiska paradigmet. Här framställs kunskap som icke-
permanent, utvecklingsbar, subjektiv, internt konstruerad och socialt, kulturellt 
medierad. Konstruktivister ser lärande som en tolkande, tillbakasyftande, 
skapande process av aktiva lärande som interagerar med den fysiska och sociala 
världen. De lärande utgår från existerande personliga tankekonstruktioner 
av världen och nya skiljaktiga idéer medan de konstruerar nya modeller av 
verkligheten. Lärande äger rum när eleverna är aktiva (mentalt och fysiskt) 
och när de bygger kunskapsstrukturer genom att upptäcka sina egna svar och 
lösningar. Aktivt lärande äger rum när eleverna skapar sina egna tolkningar 
och integrerar upplevda erfarenheter med tidigare kunskaper om ett givet 
begrepp. Konstruktivister poängterar därför elevcentrerade arbetsformer. 
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Lärarens roll blir att underlätta, genom att uppmuntra de lärande att bli ägare 
av lärandet och att bli självständiga (Gayle, et al., 2006). 

KLASSRUMSINTERAKTION OCH ELEVMOTIVATION
Mycket av forskningen om elevers motivation har länkats till lärares 
kommunikationsbeteenden. Teorierna har framför allt byggt på 
attributionsprocesser, själveffektivitet, målorientering och intentioner. 
Några studier har pekat på att akademisk själveffektivitet hos elever har 
stark positiv inverkan på villigheten att ta sig an komplicerade uppgifter. 
Här pekar författarna på att motivationen kan öka om läraren kan överlåta 
mer ansvar åt eleverna för deras eget lärande. Kommunikationsforskare har 
också ägnat sig åt den uppfattade omedelbarheten hos lärare, bekräftelse och 
samhörighetssökande som påverkar elevers motivation (minskar fysisk och 
psykologisk distans mellan kommunikationsparterna). Detta forskningsfält 
pekas ut som lovande, men få samband har hittills kunnat beläggas entydigt 
(Gayle et al., 2006). 

Senare tids forskning har inte minst sökt utröna motivationspotentialerna 
i undervisningen som ett sätt att se samspelet mellan motivationsdrivande 
lärandeidentiteter, relationer och omgivningar. Motivation kan knytas till 
elevers behov av att känna sig självständiga, kompetenta och relaterade till 
andra. ”Facework” refererar till de strategier människor använder när de 
presenterar, upprätthåller eller återställer sina egna och andra föredragna 
identiteter. Den uppfattade ”facework” i undervisningen kunde också till 
del förutsäga elevernas uppmärksamhet, responsivitet och tendens att se 
skoluppgifterna som uppgiftslösningar snarare än att vara egoorienterade 
eller arbetsundvikande (Gayle et al., 2006).

En del studier har också fokuserat lärares maktbaser innefattande deras 
tvingande, belönings-, legitimerings-, referens- och expertpotentialer som 
avgörande för att förstå klassrumsinteraktion och hur den påverkar relationer. 
Chengs studier bekräftade att lärarens användning av expert-, personlig och 
kontrollerande makt fungerar på daglig basis. Även om andra studier pekat 
på att lärare oftast använder mjukare kontrollstrategier visar ytterligare andra 
studier att lärare använder även dessa för att underbygga makthandlingar 
(Gayle et al., 2006). 

Kommunikationsfruktan är, enligt Gayle et al., 2006) ett alltmer 
uppmärksammat fält inom undervisning och lärande. Klassrumsinteraktion 
bygger ofta på att slutföra uppgifter (rapporter, tal, läsa högt, eget arbete) 
som bedöms såväl akademiskt som socialt. Kommunikation är inte bara ett 
medel i klassrummet utan också basen för lärarens bedömningar. Ängslan 
inför kommunikationssituationer, att försvara ett betyg, att inte framstå som 
dum i lärarens eller de andra elevernas ögon, gör klassrumskommunikation 
till orosdrivande händelser. De beteendemässiga implikationerna av hög 
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kommunikationsängslan hänger ihop med kvantiteten och tidslängden på 
kommunikationen. Hög nivå av ängslan har samband med en upplevd lägre 
kvalitet på kommunikation såväl som minskad kvantitet av kommunikation. 
De kognitiva aspekterna är också sådana att barn med höga nivåer av oro 
har lägre betyg och når sämre skolresultat. Författarna menar att detta 
gäller över alla ämnen i skolan och alla åldersgrupper. Studier har också 
pekat på skillnader vid interkulturella jämförelser, och då just uppfattningar 
om kommunikationen i klassrummet. Det finns emellertid lite forskning 
om varför dessa skillnader uppstår. Tidiga insatser för att motverka 
kommunikationsbegränsande förmågor har visat sig ha potential att minska 
en rad olika negativa sociala utfall (a.a.). 

Sammanfattande analys av resultatbilder från forskning om 
undervisning och elevers lärande
Forskningsfältet Educational Psychology (pedagogisk psykologi) 
spänner över ett brett spektra av innehållsområden från den mer uttalade 
kognitionsforskningen med förgreningar mot neurovetenskapen, till den 
mer klassrumsorienterade forskningen med elever, lärare och samspelet dem 
emellan i centrum. I samtliga förgreningar görs dock försök att härleda slutsatser 
om utbildning och undervisning, t.ex. hur olika kunskapsrepresentationer 
hos den enskilda förutsätter olika utformning och feedback i undervisningen. 
En mycket omfattande gren inom fältet är klassrumsforskning med 
inriktning mot elevers motivation, där resultaten från senare tids forskning 
ser motivation som en integrerad process i en större helhet av dynamiska 
relationer, bunden till olika kontexter och känslor. Resultatbilderna pekar 
trots detta på några tydliga kopplingar mellan exempelvis motivation och 
tydligt kommunicerade förväntningar och informativ feedback. Intresset för 
hur olika undervisningsstrategier påverkar olika typer av lärande är också 
betydande inom fältet. I en av översikterna dras också slutsatsen att s.k. 
direkt undervisning stödjer prestationer som fokuserar ämnesprestationer, 
medan metakognitiva ansatser stödjer begreppslig förståelse. Detta kan 
också tolkas i tidstermer, där mer strukturerad undervisning gynnar resultat 
på kort sikt, medan ansatser som arbetar med utveckling av elevernas egna 
tankeverktyg verkar på längre sikt. Från interaktionsforskning betonas skiftet 
från kognitiva till konstruktivistiska synsätt på elevernas lärande och att detta 
förändrar synen på vilka arbetsformer som kan stödja lärande.

Resultatbilderna från forskning om undervisning och elevers lärande, i de 
källor vi använt, kan i stora drag delas in i följande kategorier:

Forskning som allmänt undersöker hur lärande (implicit, informellt 
och formellt) hos enskilda individer går till.
Forskning om undervisningsstrategier som stödjer elevers lärande.
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Forskning om elevers motivation, målorientering, engagemang och 
tillhörighet relaterat till individer, grupper, kontexter (t.ex. skolor 
och klassrum), skoluppgifter etc.
Forskning om klassrumsinteraktion och kommunikation.

Indelningen i de fyra kategorierna ovan har inga skarpa gränser, det finns 
snarare många beröringspunkter mellan dem. Utgångspunkten är lärande ur 
ett individperspektiv som sedan studeras på olika sätt. Med andra ord kan 
den här typen av forskning sägas intressera sig för lärandets förutsättningar 
hos individer (t.ex. hjärnans arbete, individers representationer av 
kunskaper, känslomässiga aspekter etc.), dess processer (t.ex. särskilda 
undervisningsstrategier som problemlösning, metakognitiva strategier, 
motivationsarbete, bedömning, olika aspekter av klassrumskommunikation 
etc.) och olika typer av utfall (t.ex. elevprestationer i olika ämnen, motivation 
och engagemang för skolarbete etc.). Den pedagogiska psykologin tycks 
traditionellt ha fokuserat elever och lärande, men som vårt avsnitt visar 
kombinerar en del forskare dessa komponenter och diskuterar dem i termer 
av skolklimat och övergripande aspekter av klassrumsundervisning. Brophys 
(2006) sammanställning av en ”sammanhållen modell för undervisning i alla 
ämnen” kan ses som ett sådant exempel där kunskaper från hela fältet kring 
pedagogisk psykologi vägs samman till generella principer för undervisning. 
Det som betonas i denna typ av modell och även andra som har redovisats 
löpande i vårt material är dess oberoende av ämnesinnehåll, men också av 
vilka åldersgrupper eller vilka andra elevkaraktäristika som är aktuella.

Om vi sammanfattande tolkar det som utifrån vårt underlag framkommit 
i forskningen om undervisning och elevers lärande, framstår några särskilt 
väsentliga principer för utveckling av elevers övergripande förmågor inom 
ramen för:

Den pedagogiska miljön: stödjande kommunikations- och 
klassrumsklimat, uppbyggnad av elevernas engagemang i uppgifter, 
läroplansrelaterade aktiviteter och ledning av elevernas engagemang. 
Strukturering av undervisningsinnehållet: innehållslig 
struktur, sammanhållet innehåll.
Praktisk bearbetning av undervisningsinnehållet: 
praktiska övningar och tillämpningsövningar, samarbetslärande, 
eftertänksamt samtalsklimat.
Självreglering och bedömning: orientering i riktning mot 
lärande, undervisning i lärande- och självregleringsstrategier, 
förväntningar på studieprestationer, målorienterad bedömning.

kirstesi
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Resultatbilder från forskning om aktuella 
teman och frågeställningar i olika typer av 
undervisningskontexter

I detta fjärde och avslutande avsnitt om resultatbilder från den internationella 
forskningen om undervisning och lärande under 2000-talet fokuseras forskning 
inom olika typer av undervisningskontexter, dvs. något mer specialiserade 

forskningsfält men ändå med frågeställningar som vi uppfattar som relevanta 
i relation till en generell undervisnings- och lärandeforskning. Inledningsvis 
uppmärksammas forskning om bedömning av undervisningens och lärandets utfall, 
därefter forskning om specialundervisning samt slutligen forskning om informations- 
och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen. Utgångspunkterna här 
är tre forskningshandböcker (Andrade & Cizek, 2010; Florian, 2007; Voogt 
& Knezet, 2009) som var och en belyser forskningsläget inom de olika typerna 
av undervisningskontexter – bedömning, specialundervisning och IKT – som 
uppmärksammas. Ytterligare en forskningshandbok (Saha & Dworkin, 2009) samt 
den engelska översikten (Alexander, 2010) som tidigare har redovisats, bidrar också 
med perspektiv på de frågor som nämns ovan. 

Forskning om bedömning av undervisningens och lärandets utfall framstår 
som ett växande fält, inte minst i takt med ett ökat intresse för nationella 
och internationella kunskapsmätningar. I detta avsnitt ligger dock fokus 
på de pedagogiska och didaktiska aspekterna av bedömning, dvs. hur 
bedömningar används, hur de tas emot, hur bedömningar kan gynna lärande 
etc. Brookhart (i Saha & Dworkin, 2009) adresserar två frågor: i) hur 
utröner lärare om elever har uppnått kunskap om något? ii) Vilken roll spelar 
standardiserade tester i skolan? Brookhart diskuterar inledningsvis olika typer 
av klassrumsbedömningar som lärare använder. Klasslärare använder t.ex. 
andra lärares dokumentation, skriftliga tester, observationer, muntliga tester 
och utfrågningar, elevredovisningar, kontroller, avlyssning, tjuvlyssning, 
betygsättning, skattning av kunskapsnivå, i) generell nivå av förståelse, ii) 
bedömning av individuell utveckling, iii) sammanfatta olika prestationer i 
relation till nationella bedömningsmått samt slutligen utredning av varför en 
elev har presterat eller inte (a.a.).

Klasslärare (elementary) använder, enligt Brookhart, mer varierade 
bedömningsmetoder än ämneslärare (secondary) och lägger dessutom till 
”kunskapsstöd” såsom ansträngning och förbättring. Ämneslärare använder 
färre kommersiellt producerade tester och fler objektiva ”lärartillverkade” tester. 
Lärare föredrar generellt klassrumsbedömningar i förhållande till externa och 
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formaliserade bedömningar, pga. att de är omedelbart tillgängliga, tillkomna 
i nära anslutning till de uppgifter läraren tillhandahåller och innehållsligt 
överensstämmande med den undervisning som har bedrivits (a.a.).

Reliabilitet och validitet är de konventionella kriterierna för kvaliteten 
på klassrumsbedömningar. Reliabilitet refererar till pålitligheten i resultaten: 
precision och konsistens hos bedömare, samt tid och bedömningsform. 
Validitet refererar till huruvida resultatet uttrycker avsedd innebörd och 
om denna innebörd är ändamålsenlig för den tänkta användningen. I 
klassrummet är validitetsmetoder mer tolkande än statistiska och kriteriet 
för om bedömningen stödjer lärande är särskilt viktigt. I klassrummet 
handlar frågan om reliabilitet i besluten om vilken konsistens som behövs 
och sedan arbeta i den riktningen. Två viktiga överväganden om reliabilitet 
i klassrumsbedömningar är dels noggrannheten i lärares bedömningar, dels 
att ha tillräckligt med underlag för att dra tillförlitliga slutsatser om elevers 
prestationer (a.a.).

Brookhart (2009) nämner ett antal typer av klassrumsbedömningar 
t.ex. observationer och informell bedömning, papper och penna tester 
och utfrågningar, prestationstester, muntliga bedömningar, portfolios, 
betygsättning och summativ bedömning. När det gäller formativ bedömning 
och feedback från lärare framhåller författaren att dessa inte är nya 
bedömningsformer, men att de återigen har lyfts fram för sin användbarhet 
i att stödja såväl elevers informationsbehov om sitt lärande, som deras behov 
och känsla av kontroll över sitt lärande. Med hänvisning till OECD-studier 
i ett antal länder lyfter Brookhart fram sex nyckelelement i den formativa 
bedömningen: i) etablering av en klassrumskultur som uppmuntrar interaktion 
och användning av bedömningsverktyg, ii) etablering av lärandemål och 
individuellt stöd i utvecklingen i riktning mot dessa mål, iii) användning 
av varierade undervisningsmetoder för att möta olika elevers behov, iv) 
användning av olika ansatser för att bedöma elevers förståelse, v) feedback 
på elevers prestationer och anpassning av undervisningen för att möta 
identifierade behov samt vi) aktiv involvering av elever i lärandeprocessen 
(a.a.).

Enligt Brookhart (2009) har examinationer och externa prövningar 
av elevers prestationer direkta och signifikanta effekter på lärare och 
undervisning. Studier från flera länder pekar ut liknande konsekvenser som 
de som har rapporteras från USA, dvs. att klara provet ersätter betydelsen 
av lärande, läroplanen begränsas till att omfatta endast det som testas och 
lärare och elever känner press i förhållande till proven. På den positiva sidan 
talar vissa forskningsresultat för att proven fokuserar viktiga kvaliteter och 
kriterier som reflekteras i examina och att prestationerna i de bedömda 
kriterierna förbättras. De slutsatser Brookhart drar är att lärare måste leva 
med konsekvenserna av examinationerna samt tolka och använda resultaten. 
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Bra klassrumsbedömning baseras på en klar förståelse av vad som ska läras 
och vad som konstituerar bra arbete och framgång i det avseendet. Bra 
klassrumsbedömning inkluderar feedback och möjligheter att använda 
återkopplingen praktiskt (a.a.). 

För närvarande är världens länder polariserade i fråga om bedömning 
och examinationer, från fokus på extern examination (i t.ex. Kina) till 
fokus på formativ bedömning (i t.ex. Nya Zeeland). Många länder försöker 
balansera de båda. Tillgänglig forskning visar dock på goda effekter av 
formativ bedömning, medan externa prov (high-stakes test) inverkar på 
läroplaner, begränsar ämnesinnehållet, fragmenterar kunskaper och ökar 
den lärarcentrerade undervisningen. Mycket av detta styrs, enligt Brookhart 
(2009), av politiska behov av information om utbildningseffekter och kan leda 
till att strategier för formativ bedömning trängs undan.

Ercikan (i Alexander & Winne, 2006) menar att klassrumsbedömningar 
kan användas för att utvärdera undervisning och strategier för undervisning, 
tillhandhålla information om elevers nuvarande kunskaper och förståelse 
med syfte att vägleda undervisning samt för att tillhandahålla information 
till elever så att de kan följa sitt eget lärande. Enligt författaren finns 
överväldigande belägg för att pågående bedömning av lärare kombinerad 
med lämplig feedback till eleven kan ha stor betydelse för lärande. Två typer 
av bedömningar förekommer i klassrummet formativa (för lärande) och 
summativa (för betygsättning). Fyra aspekter av formativ bedömning faller ut 
som nycklar till effektivitet:

Elevers självaktning, särskilt i relation till bedömning i form av 
feedback. Feedback bör fokusera på särskilda kvaliteter i elevernas 
arbete och bör inkludera råd om vad eleverna kan göra för att 
förbättra sina resultat.
Elevers självbedömning bör tränas så att de förstår syftet med 
lärandet och inriktar sina ansträngningar och uppmärksamhet i 
enlighet med det.
Interaktion i lärande miljöer: Möjligheter för elever att uttrycka 
sin förståelse bör vara en del av lärandemiljön så att den formativa 
bedömningen kan stödja lärande. Interaktion ger läraren möjlighet 
att ge respons på elevernas tänkande.
Dialogen mellan lärare och elev bör vara eftertänksam, 
reflekterande, fokuserad på att väcka och utforska förståelse och ledd 
så att eleverna har möjlighet att tänka och uttrycka idéer. Den här 
typen av dialog skiljer sig från fråga-svarsmönster, där inte tillräcklig 
tid ges för eleven att tänka och reflektera över sin förståelse (a.a.).

Vid den här typen av feedback ligger ansvaret för lärande både hos läraren och 
eleven. Läraren behöver tillhandahålla specifik och tidsmässigt läglig feedback 



129

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

samt ge stöd till elevens förbättring. Eleverna, å sin sida, kan inte vara passiva 
mottagare av information. De behöver lära sig att ta emot feedback och lära 
sig hur man använder den för att förbättra sitt lärande (Ercikan, 2006). 

FORSKNING OM FORMATIV BEDÖMNING
Handbook of Formative Assessment (Andrade & Cizek, 2010) innehåller 
19 kapitel uppdelade i tre delar: i) Den formativa bedömningens grunder, 
ii) Den formativa bedömningens praktik och metoder, iii) Utmaningar och 
framtida inriktning för den formativa bedömningen. Enligt författarna ser 
vi idag en förminskad tilltro till förbättring av elevers studieprestationer 
med hjälp av summativa bedömningar (betyg, testprogram etc.) och istället 
ett ökande intresse för olika typer av formativ bedömning. Potentialen 
hos formativ bedömning för att förbättra elevers studieprestationer och 
andra aspekter diskuteras i denna volym. Enligt redaktörerna (Andrade 
& Cizek) beskriver handboken forskningsläget just nu och är heltäckande 
med avseende på skolformer. I korthet handlar formativ bedömning om att 
samla in information om elevers lärande i samband med utbildning och i 
relation till undervisning, med ett eller flera av följande syften: i) Identifiera 
elevers styrkor och svagheter, ii) Hjälpa lärare att planera undervisningen, iii) 
Hjälpa eleverna att på egen hand utveckla sitt lärande, granska sitt arbete och 
uppnå självvärderingsfärdigheter samt iv) Främja ökad självständighet och 
ansvarstagande för lärande från elevens håll (a.a.).

Cizek (2010) menar att det finns tydliga belägg för att summativa tester 
har goda effekter på elevers studieprestationer, att allmänheten stödjer sådana 
system men att det finns en ökande misstro mot att införa flera liknande 
testsystem. Det finns en växande medvetenhet om att formativ bedömning 
har potentialen att vara den felande länken mellan klassrumspraktiken och 
storskaliga testsystem och att den kan representera en möjlighet att utveckla 
större prestationsvinster för eleverna (a.a.).

Med hänvisning till forskningssynteser om formativ bedömning, sägs 
att väldesignade och väl genomförda insatser kan ha betydande effekter på 
elevers studieprestationer, med effektstorlekar på 0.4 till 0.7 i jämförelse 
med kontrollgrupper. Det kan också vara så att formativ bedömning är 
särskilt betydelsefull för lågpresterande elever och elever i behov av särskilt 
stöd. Formativ bedömning sägs vara elevcentrerad på så sätt att eleven är 
huvudkonsumenten och användaren av informationen. Formativ bedömning 
kan uppfattas på ett annat sätt än betyg och tester som av elever ofta ses som 
belöning eller straff (Cizek, 2010).

Wiliam (2010) påpekar att den kraftfulla tankefigur som ligger under 
handlingsteorin kring formativ bedömning är idén om feedback, ursprungligen 
hämtad från ingenjörstekniksystem. Ur en sådan infallsvinkel kan inte 
feedback separeras från de undervisningsmässiga konsekvenserna. Betydande 



130

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

mängder forskning har genom åren undersökt hur olika bedömningspraktiker 
påverkar elever och deras lärande i klassrummet. Några teman visar sig: i) 
Resultat av bedömningar används på olika sätt t.ex. för betygsättning vilket 
tycks reducera möjligheterna att stödja lärande, ii) Olika typer av feedback 
kan vara olika effektiva för olika slags lärande, t.ex. feedback som fungerar 
bra för basfärdigheter och innehållskunskap fungerar inte lika bra för mer 
avancerade färdigheter, iii) Den mest effektiva feedbacken har framåtsyftande 
fokus, snarare än retrospektiva. Den viktigaste frågan är inte vad som var rätt 
och vad som var fel, utan vad som kommer sedan (a.a.).

Författaren presenterar ifråga om ”en ny teori om formativ bedömning” en 
mer preciserad definition där bedömning sägs vara formativ: i den utsträckning 
som evidens om elevens studieprestationer är framtagen, tolkad och använd 
av lärare, elever och deras kamrater för att fatta beslut om nästa lämpliga steg 
i undervisningen. Fem nyckelpunkter presenteras: i) Vem som helst kan vara 
aktiv i formativ bedömning, även om läraren i många fall fattar beslut, kan 
också eleverna själva eller deras kamrater fatta beslut, ii) Fokus i definitionen 
är på beslut, iii) Definitionen fokuserar på nästa steg i undervisningen, 
både för lärarens och elevens del, iv) Definitionen är ”sannolikhetsmässig”, 
v) Bedömningen behöver inte förändra den planerade undervisningen. 
Begreppsmässigt kan bedömning i ett teoretiskt ramverk för lärande ses 
bestå av fem strategier: i) Klargöra, dela och förstå lärandeintentioner och 
framgångskriterier, ii) Skapa effektiva klassrumsdiskussioner med frågor och 
uppgifter som lockar fram bevis på lärande, iii) Tillhandahålla feedback som 
får eleverna att röra sig framåt, iv) Aktivera eleverna som undervisningsresurser 
för varandra samt v) Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Den 
tredje strategin betonar att formativ bedömning är framåtsyftande snarare än 
retrospektiv, vilket sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningen 
dvs. att det är mer produktivt att tänka om processerna som utlöses av 
feedbacken och att feedback är mer effektiv om den fäster uppmärksamheten 
på uppgiften, hur eleven arbetar med uppgiften och de processer som eleven är 
engagerad i, snarare än att fästa uppmärksamheten på personen. Med andra 
ord är feedback sannolikt mer effektiv när den orsakar en kognitiv snarare än 
en affektiv reaktion (Wiliam, 2010).

Den andra aspekten av feedback som, enligt Wiliam (2010), får eleven att 
röra sig framåt är relaterad till justeringar av undervisningen. Istället för att 
tillhandahålla feedback för eleven, kan bedömningsresultat leda till feedback 
för läraren så han eller hon kan modifiera sin undervisning till att bli mer 
effektiv. Bedömningen kan alltså vara mer formativ för läraren än för eleven 
(a.a.).

Mc Millan (2010) diskuterar hur formativ bedömning kan variera 
beroende på målen för utbildningen och kontextuella faktorer. Karaktären på 
en effektiv formativ bedömning varierar alltså baserat på den kognitiva nivån 
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på resultatet och på omgivande faktorer. Mål som betonar djup förståelse, 
argumentation, metakognition och självreglering passar bättre tillsammans 
med formativ bedömning på hög nivå, än mål som betonar baskunskaper. Ett 
klassrumsklimat som karakteriseras av tillit, respekt, tolerans för olikheter, 
öppen och ärlig kommunikation, samarbete och en orientering mot excellens 
stödjer troligen effektiv formativ bedömning. Elever behöver bli uppmuntrade 
att ta risker och övervaka sig själva. De särskilda praktiker som resulterar 
i effektiv formativ bedömning på hög nivå beror på elevernas tidigare 
studieprestationer, sociokulturella drag, ålder och ämnesinnehåll. Formativ 
bedömning är inte en praktik där ”en storlek passar alla”. Istället är den 
differentierad beroende på elevernas särdrag, lärandemål och faktorer i den 
rådande situationen. Det finns många variabler att överväga i utvecklingen av 
olika nivåer av formativ bedömning. När flera av de faktorer som har övervägts 
här är undersökta, kan forskningen bidra till en bättre förståelse av hur dessa 
faktorer påverkar införandet av formativ bedömning i olika sammanhang 
(Mc Millan, 2010).

FORSKNING OM KAMRATBEDÖMNING OCH SJÄLVREGLERING
Enligt Topping (2010) är kamratbedömning mest undersökt i högre utbildning, 
men det finns också undersökningar från grundskolan med t.ex. studier av 
kamratbedömning av social kompetens eller skrivning. Kamratbedömning 
har utvecklats framgångsrikt med mycket unga elever (från 9 års ålder) och 
även med elever i behov av särskilt stöd och elever med funktionshinder. 
Beläggen för effektiviteten i kamratbedömningar av skrivande är betydande 
särskilt i ett sammanhang där kamrater redigerar varandras texter. Detta har 
också används i klasser som läser engelska som andraspråk, ett extra språk 
eller främmande språk. Även om lärare ofta värdesätter den feedback som 
kommer ifrån kamraters responsgrupper, behöver elever ofta bli undervisade 
om fördelarna med den. I en undersökning med över 500 lärare, ansåg lärarna 
att kamratresponsen var mer värdefull än lärarens, oavsett i vilket stadium 
skrivprocessen befann sig (tidigt/sent). Å andra sidan ansåg eleverna lärarnas 
respons mer värdefull i alla skeden av skrivandet. Enligt författaren finns 
implikationer som pekar på att det är betydelsefullt hur kamratbedömning 
introduceras, särskilt bland elever som är negativa till detta. Introduktionen 
bör ske gradvis och inkludera mycket konkreta aktiviteter innan det sätts 
några etiketter på processerna (a.a.).

Andrade (2010) uppmärksammar forskning om självbedömning och 
självreglerat lärande som aspekter av formativ bedömning. Andrade menar 
att påståendet om eleven som den viktigaste källan i formativ bedömning är 
ett relativt nytt sätt att tänka om elevens roll i den formativa bedömningen. 
Självreglerat lärande är en process där de lärande formulerar mål för sitt 
lärande och sedan försöker övervaka, styra och kontrollera sin kognition, 
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motivation och sitt beteende för att nå sina mål. Självbedömning är en process 
av formativ bedömning där eleverna reflekterar över kvaliteten på sitt arbete, 
bedömer hur väl detta reflekterar uppsatta mål eller kriterier och reviderar 
sitt arbete i enlighet med dessa bedömningar. Ett centralt syfte med både 
självbedömning och självreglering är att förse de lärande med feedback som 
de kan använda för att fördjupa sin förståelse och förbättra sina prestationer 
(a.a.).

Med hänvisning till Hattie och Timperlys (2007) metaanalys diskuteras 
de kraftfulla effekter som feedback har på studieprestationer. Feedback ligger 
på liknande nivåer som ”direct instruction”, ”reciprocal teaching” och elevers 
tidigare kognitiva förmåga. Jämfört med över 100 kända påverkansfaktorer 
är feedback bland de fem till tio högst rankade. Samtidigt visar forskning 
att de flesta elever får för lite informativ feedback på sitt arbete. Denna brist 
handlar delvis om lärares brist på tid att under en vanlig skoldag regelbundet 
och snabbt ge respons till varje elev. Forskning visar dock också att eleverna 
via självbedömning och självreglering kan vara väsentliga källor i en formativ 
bedömning. På grund av att självbedömning och självreglering involverar 
eleverna i tänkandet om kvaliteten på deras egna produkter och processer, 
snarare än att lita på läraren som den enda källan för bedömningar, är eleverna 
nyckelpersoner i den formativa bedömningen (Andrade, 2010).

Forskning om att aktivt involvera elever i självbedömning av sitt arbete 
har associerats med noterbara förbättringar i prestationer. Forskningen har 
fokuserat i första hand på matematik och skrivning. När det gäller skrivande, 
har förbättringar noterats ifråga om mer effektiv behandling av sofistikerade 
färdigheter som innehållsorganisationen och den inre rösten, inte bara 
mekaniska kvaliteter. I matematik har självbedömning kopplats till ökad 
självständighet och matematisk vokabulär och dramatiskt bättre prestationer 
på problemlösning som bygger på ord (word problem solutions). En annan 
positiv effekt av självbedömning är att den kan vara till hjälp för elever 
som inte söker hjälp eller engagerar sig i lärande pga. uppfattade hot mot 
självkänslan eller genans inför kamrater (a.a.). 

Forskning om självreglering visar, enligt Andrade (2010), att denna och 
studieprestationer är nära relaterade. Elever som sätter upp mål, gör flexibla 
planer för att nå dem och bevakar sin process tenderar att lära sig mer än de 
elever som inte gör detta. Mindre effektiva elever har minimal självreglering 
och är mer beroende av externa faktorer som lärare, kamrater, handledning 
eller feedback. Självreglering är möjligt att lära sig. Studier har visat att 11 
typer av elever, inklusive sådana med lindriga eller måttliga svagheter i sitt 
lärande, kan lära sig att styra och reglera sitt lärande mer effektivt (a.a.).

I sina slutsatser nämner Andrade (2010) att självbedömning och 
självreglering kan uppfattas som en plåga både av lärare och av elever, men att 
bådadera ger vinster som inte kan uppnås på andra sätt. Elever har exklusiv 
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tillgång till sina egna tankar och handlingar och kan och bör ses som den 
definitiva källan för information i den formativa bedömningen (a.a.).

FORSKNING OM FORMATIV BEDÖMNING UTIFRÅN BENJAMIN S BLOOM
Guskey (2010) diskuterar Blooms bidrag till forskningen om formativ 
bedömning genom begreppet ”mastery learning”, men också vad forskningen 
visat om effektiviteten av s.k. mastery learning och formativ bedömning. 
Bloom noterade, enligt Guskey, att lärare visade små variationer i sina sätt att 
undervisa. Med andra ord medförde små variationer i lärarnas undervisning 
stor variation i elevernas resultat. För att nå bättre resultat och mindre variation 
i elevernas resultat, menade Bloom att lärarna behövde öka variationen i sin 
undervisning. Bloom utformade en speciell undervisningsstrategi (mastery 
learning) för att utnyttja lärares klassrumsbedömningar som verktyg för 
lärande (a.a.)12.

Guskey (2010) beskriver mastery learning som nära relaterad till vanlig 
formativ bedömning i klassrummet och att den inte kräver stora insatser 
att genomföra. Resultat av metaanalyser (t.ex. Kulik, Kulik & Bangert-
Drowns) visar att mastery learning som få andra ansatser inom utbildning 
visar så stabila och starka effekter på studieprestationer. Vissa forskare anser 
att den överlägsenhet som japanska elever visar i matematiska beräkningar 
och problemlösning, kan knytas till undervisningspraktiker som liknar 
mastery learning. Forskningen kan också belägga att mastery learning 
inte bara påverkar studieprestationer positivt utan också självförtroende i 
lärandesituationer, närvaro, engagemang i klassrummet, attityder till lärande 
och en rad andra känslomässiga faktorer. Den multidimensionella påverkan 
av mastery learning gör den, enligt Guskey, särskilt betydelsefull som 
skolförbättringsverktyg (a.a.).

FORSKNING OM DATORSTÖDD FORMATIV BEDÖMNING FÖR LÄRANDE
Russell (2010) diskuterar den potential för ökad effektivitet och 
individualisering som ligger i att knyta formativ bedömning till datorstöd. 
Den hittills ganska begränsade forskning som bedrivits kring frågan 
indikerar att datorstödd formativ bedömning kan förbättra elevers kunskaper, 
förståelse och färdigheter. Många av studierna är dock begränsade till små 
urval av klassrum, där också forskare varit starkt engagerade i utvecklingen 
av de undersökta verktygen. Det konstateras dock i artikeln att särskilda 
dataprogram kan hjälpa lärare att identifiera missuppfattningar och 
missförstånd hos elever som kan störa utvecklingen av begreppsförståelse 

12  Enligt Hattie (2009) innebär mastery learning undervisning i små tydliga steg eller 
målnivåer. Metoden utgår från att alla elever kan lära med hjälp av klarhet kring målen, 
klassundervisning och feedback. Det finns utrymme för att det tar olika lång tid för elever 
att nå målen.
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vid initiala skeden av undervisningen. Andra verktyg kan hjälpa läraren att 
identifiera återkommande mönster eller utmaningar som elever stöter på 
i sin läsning. Verktyg som responssystem och automatisk rättning kan öka 
hastigheten för informationsinhämtning och gensvar till eleverna (a.a.).

NÅGRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING AV FORMATIV BEDÖMNING
Utan adekvata förberedelser finns inga garantier för att formativ bedömning 
ger effekter, skriver Shavelson et al. (2010). Utan högkvalitativ professionell 
utveckling kan inte informationsinsamling eller analys av elevinformation 
fungera – lärare måste också veta hur de ska förändra undervisningen. 
Ett fortsatt arbete med att införa formativ bedömning måste överväga de 
pedagogiska kvaliteterna till exempel: i) Förståelse av innehållet, progression 
och elevers missuppfattningar, ii) Förståelse av verktygen – en variation av 
sätt att veta vad elever kan genom både formella och informella metoder, iii) 
Att veta när och hur dessa aktiviteter ska genomföras, genom användning av 
bedömningssamtal och formell formativ bedömning, iv) Veta hur man tolkar 
informationen, v) Veta hur man ska göra – förståelse av vad nästa steg innebär 
för informationen med både feedback och ytterligare undervisning om det 
behövs samt vi) Förståelse av värdet med formativ bedömning (a.a.).

FORSKNING OM SPECIALUNDERVISNING – NÅGRA INLEDANDE ANMÄRKNINGAR
The SAGE Handbook of Special Education (Florian, 2007) innehåller 
40 kapitel uppdelade i fem avsnitt: i) Hur specialpedagogiska behov 
kan förstås, ii) Inkludering som utmaning, iii) Kunskapsproduktion, iv) 
Undervisningsstrategier och ansatser samt v) Framtiden för forskning och 
praktik.

Av den generella beskrivningen av handboken framgår att intentionen 
är att ge information och idéer om specialundervisning, dvs. hur utbildning 
möter elever som erfar svårigheter i sitt lärande och de elever som har 
eller bedöms ha ett handikapp. Handboken har, enligt Florian, fokus på 
specialundervisning, inte på kategorisering av inlärningssvårigheter.

Som teoretiskt ramverk anges en form av filosofisk pragmatism med tre 
principer som omfattar volymens alla kapitel: i) Avvisande av medicinska 
kategorier av handikapp som relevant i utbildning, ii) En antideterministisk 
syn på lärande samt iii) Ett engagemang för social rättvisa i utbildning. 
Författarna representerar olika nationer och olika teoretiska perspektiv, 
ideologiska och epistemologiska (a.a.).

Enligt Florian (2007) är inte huvudfrågan varför lärare inte bättre utnyttjar 
forskning, utan hur man kan utveckla forskningsstrategier som fullt ut kan 
fånga komplexiteten i klassrumspraktiken när man undervisar elevgrupper 
med skiftande förmåga. Sådana strategier kan bidra till ny förståelse av hur 
vi ska reagera när elever erfar svårigheter och får ett stöd som inte fortsätter 
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att skapa specialpedagogiska behov. Tre saker kan förändra grunderna för 
vad specialundervisning är och kan vara i framtiden: i) tydligare tänkande 
om fullbordandet av allas rätt till utbildning, ii) att möta deterministiska 
föreställningar om förmåga samt iii) ett fokusskifte från olikheter mellan 
elever till lärande för alla (a.a.).

KATEGORIER AV SPECIALPEDAGOGISKA BEHOV
Klassificering av elevers inlärningssvårigheter har spelat en stor roll genom 
den specialpedagogiska historien. Utan dessa klassificeringar hade det, enligt 
Norwich (2007), inte funnits något system för special- eller stödundervisning. 
I kapitlet undersöks de frågor som kan associeras med dessa kategorier och de 
val vi ställs inför i det sammanhanget.

Med hänvisning till en analys inom OECD (23 länder) redovisar 
Norwich (2007) fyra mönster av kategoriseringar: i) användning av 
enbart handikappkategorier (t.ex. i Frankrike, Tyskland) ii) användning 
av handikappkategorier plus missgynnade elever (t.ex. i Grekland, Nya 
Zeeland), iii) användning av handikappkategorier plus missgynnade elever 
plus begåvade elever (t.ex.i Spanien, Turkiet), iv) grundbestämmelser om 
behovet av att svara upp mot olikheter snarare än att kategorisera elever, 
dvs. ”ickekategorisering” (t.ex. i Kanada, Storbritannien, Danmark). Även 
om denna jämförelse, enligt författaren, är intressant förklarar den inte alla 
detaljerade aspekter av specialpedagogiska behov i nr iv, såsom graden av 
behov och hur dessa styrs av riktlinjer (a.a.). 

Forskningsöversikter har över tid visat på begränsningar i olika 
kategorisystem. Även när kategorier har signifikans för utbildning, är deras 
natur att de snarare informerar än förutsäger specifik utbildningsplanering och 
typ av stöd. Kriterierna för hur vi utvärderar klassificeringssystem skisserades 
för många år sedan: de bör vara pålitliga, ha täckning, vara konsistenta, 
acceptabla för användarna samt återkommande granskas och utvärderas i 
fråga om balansen mellan förtjänster och brister (Norwich, 2007).

FORSKNING OM ATT MÖTA SPECIALPEDAGOGISKA BEHOV
Kavale (2007) genomför i ett av kapitlen en metaanalys angående effektiviteten 
av specialundervisning med inriktning mot vad som fungerar (”what works”). 
Forskning som undersökt undervisnings- och läroprocesser har identifierat ett 
antal effektiva undervisningspraktiker. Användningen av effektiva arbetssätt 
förflyttar specialundervisning i riktning mot generella arbetssätt istället för 
att förlita sig på speciella interventioner (t.ex. processträning). T.ex. är M1 
”mnemonic instruction” en strategi som omformar fakta som är svåra att 
komma ihåg till mer hanterbara enheter lättare att minnas. En elev som deltar 
i M1 presterar bättre än 95 procent av de elever som inte deltar i M1 (a.a.).

Metaanalyser av effekter på läsförståelse är användbara för att 
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avläsa verkliga effekter. De största effekterna (d = 1.60 och 1.33) kunde 
avläsas på metakognitiva strategier (self-questioning, self-monitoring). 
Textförbättringsstrategier (t.ex. advanced organizers, mnemonics) ger ES på 
1.09 och 0.92. Beläggen från metaanalysen visar att i genomsnitt är den verkliga 
effekten av läsförståelseundervisning 1.05, en nivå jämförbar med värdet av ett 
års vanlig undervisning. Metoderna med specialpedagogiska syften producerar 
likartade effekter på ungefär 20 timmar. Helt klart kan, enligt Kavale (2007), 
elever i behov av särskilt stöd förbättra sin förmåga att förstå vad de läser. 
Vid en jämförelse mellan vad Kavale benämner SPECIAL-undervisning och 
special-UNDERVISNING, dvs. inte särskilda interventioner utan generellt 
goda undervisningsmetoder, ger special-UNDERVISNING bättre resultat. 
Interventioner som associeras med special-UNDERVISNING kan ses 
som en form av evidensbaserad praktik (EBP). Den typen av undervisning 
begränsas dock av externa faktorer som traditioner och historia. Kvaliteten på 
specialundervisning är beroende av lärarnas förmåga att tillämpa forskning 
(the artful application of science) (a.a.).

SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE I FORSKNING OM 
SPECIALUNDERVISNING
Enligt Valenzuela (2007) är sociokulturell teori väl representerad och 
betydelsefull i forskningsfältet kring specialundervisning. Sociokulturell teori 
försöker erbjuda en komplex beskrivning av de dynamiska kontexterna och de 
processer som omgärdar lärande och utveckling. Kognitiv utveckling ses i 
ett sådant perspektiv som resultatet av mänsklig interaktion i kulturella och 
historiska kontexter, snarare än inbäddad i en biologiskt styrd händelse. Enligt 
författaren är fokus för undervisningsaktiviteter i ett sociokulturellt perspektiv 
utveckling, snarare än att bara uppnå färdighetsmål. Det är särskilt kritiskt 
i specialundervisning som traditionellt har lutat sig mot reduktionistiska, 
förmedlingsorienterade undervisningsmodeller. Ur flera aspekter är kritisk teori 
och sociokulturell teori kompatibla. Sociokulturell teori betonar betydelsen 
av den sociala kontexten för mänsklig utveckling. Kritisk teori tillhandahåller 
ett ramverk för att undersöka hur specialundervisningspraktiker begränsar 
möjligheterna för individer med svårigheter, särskilt de från marginaliserade 
grupper, och hur de fungerar för att upprätthålla en ”handikappideologi” som 
bevarar nuvarande praktiker (a.a.).

FORSKNING OM UNDERVISNING AV YNGRE ELEVER MED 
INLÄRNINGSSVÅRIGHETER OCH ÖVERGÅNGAR
Vaughn m. fl. (2007) redovisar en forskningsbaserad modell för undervisning 
av elever med lässvårigheter. Modellen är tänkt att stödja skoldistrikt (i 
USA) i deras beslutsfattande relaterat till RTI (Response to intstruction). 
Modellen består av tre nivåer, den första innehåller tre kritiska element a) 
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kärnan i läsundervisning av hög kvalitet, b) screening av alla elever tre gånger 
om året för att identifiera dem som riskerar lässvårigheter samt c) pågående 
professionell utveckling för lärarna. Nivå två erbjuder extra undervisning i 
form av mindre grupper för elever som riskerar lässvårigheter. Nivå tre är ett 
tillägg som innebär en mer intensiv aktivitet för de elever som svarade lägre 
än förväntat på nivå två (a.a.).

Enligt Vaughn et al. (2007) finns det nu klara empiriska belägg för 
positiva resultat av läsundervisning med eleverna i par eller smågrupper. 
Detta under förutsättning att det finns tillgång till tränade handledare, att 
tydliga handledningsrutiner följs och att lärare noggrant följer elevernas 
utveckling för att försäkra sig om att eleverna drar nytta av insatsen. När 
lärare undervisar större grupper, är det viktigt att se till att elever med 
lässvårigheter får möjlighet till minst 30 minuters undervisning per dag en 
till en, i par eller i små grupper. Strukturerade och organiserade lektioner, 
tydligt och systematiskt genomförda, har visat sig värdefulla för elever med 
svårigheter. Enligt författarna är omedelbar feedback betydelsefull, eftersom 
eleven då slipper lägga tid på att öva på felaktiga sätt. Arbete på egen hand är 
sista steget i kedjan av läsundervisningen, för att skapa möjlighet att träna på 
en färdighet utan lärarens hjälp (a.a.).

Författarna (Mc Donell et al. 2007) pekar på sex framgångsrika (stadie)
övergångsmodeller, för elever i behov av särskilt stöd, som visat sig effektiva 
enligt forskningen: 1) Uppmuntra självbestämmande, 2) Använda individuell 
planering, 3) Inkludering i den generella studiegången, 4) Förankra läroplan 
och undervisning till de krav som vuxenlivet ställer, 5) Erbjuda allsidig 
karriärplanering, 6) Utveckla social kompetens. Tillsammans lägger dessa 
kärnpunkter grunden för en övergångsplanering som är navet i att utveckla 
framtida mål, tjänster och stöd samt fördelning av nödvändiga resurser. 
Utöver detta finns det två områden av fokus för elever i behov av särskilt stöd 
på högstadiet. För en del ligger betoningen på förberedelser för arbetslivet, för 
andra är tillträde till utbildning prioriterat (a.a.).

FORSKNING OM SAMARBETE MELLAN LÄRARE I SPECIALUNDERVISNINGEN
I ett av kapitlen i ”The SAGE Handbook of Special Education” rapporterar 
Thousand et al. (2007) en översikt av forskning kring lärares samarbete i 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd. De karakteristika som nämns 
när det gäller ”samundervisning” (co-teaching) är att det ger: i) möjlighet 
att utnyttja varje lärares specifika kompetens, ii) möjlighet att få personer 
med olika bakgrund att undervisa tillsammans, dela kunskap och färdigheter 
för att utveckla nya metoder för att individualisera undervisningen, iii) 
möjlighet för eleverna att imitera det samarbete som lärarna visar samt iv) 
värdefull högre lärartäthet och större flexibilitet i hur eleverna grupperas och 
schemaläggs, vilket ger eleverna kortare väntetider, större uppmärksamhet 
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från läraren och ökad tid för uppgiften, faktorer som dokumenterat ger bättre 
prestationer. Dessutom kan lärare som samundervisar på ett mer strukturerat 
sätt organisera sin undervisning med hjälp av forskningsbaserade strategier 
(a.a.).

En intervjuundersökning med lärare som samundervisade (jämförda med 
lärare som inte gjorde det) visade att remitteringar av elever till specialister 
minskade, självförtroende i att hantera klassrumsproblem ökade, positiva 
attityder till klassrummet ökade och att lärarna visade mer tolerans till elever 
med kognitiva handikapp. Även om data visade positiva resultat (inkluderat 
resultat i läsning och matematik) innehöll undersökningen inte tillräckligt 
med data för att klargöra påverkan av samundervisning med avseende på 
elever i olika åldrar, årskurser, typer av svårigheter eller läroplansinnehåll. 
Enligt undersökningen saknas det forskningsstöd för hur man förbereder och 
utbildar lärare för att undervisa tillsammans, samt hur man administrerar och 
stödjer detta (Thousand et al., 2007).

FORSKNING OM LÄRARASSISTENTER I INKLUDERANDE SKOLOR
Giancreco och Doyle (2007) redovisar forskning om användningen av 
lärarassistenter för elever i behov av särskilt stöd som undervisas i vanliga 
klasser. Den existerande forskningen ger, enligt författarna, begränsad 
vägledning för beslutsfattare och praktiker, pga. sin grundläggande 
deskriptiva karaktär, avsaknad av effektivitetsdata samt disparata ämnen utan 
en sammanhållen forskningslinje. Några av de områden som undersökts är: i) 
påverkan från lärarassistenter på elevers akademiska, funktionella och sociala 
resultat, ii) effektivt beslutsfattande kring omständigheterna för beslut om 
att införa lärarassistenter, iii) betydelsen av utbildning på prestationer samt 
iv) alternativa stödstrategier (t.ex. kamratstöd, förbättra läraren arbetsvillkor, 
reducera speciallärarens ”kundgrupp”) (a.a.).

En storskalig studie av lärarassistenter i vanliga klasser visade, enligt 
Giancreco och Doyle (2007), på övervägande negativa resultat när det gäller 
påverkan på studieprestationer. En liten andel studier visade på positiv 
påverkan på tidig språkutveckling för elever ”i riskzonen”. Denna förutsätter 
lärarassistenter som handleds att använda professionell planerade program 
och får kontinuerlig handledning. De slutsatser författarna drar är att det 
idag inte finns internationell konsensus om i vilken grad lärarassistenter 
bör användas, vilka omständigheter som försvarar deras insatser, vilka 
arbetsuppgifter de bör utföra eller vad som konstituerar adekvat utbildning 
och handledning. Författarna rekommenderar länder som hittills inte 
använder sig av lärarassistenter, att vara försiktiga med att införa sådana, 
eftersom de medfört oavsiktliga problem, t.ex. att inkluderande skolor blir 
alltför beroende av lärarassistenter (a.a.).
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FORSKNING OM KAMRATRELATERADE PROGRAM FÖR ATT STÄRKA 
KLASSRUMSUNDERVISNING: SAMARBETSLÄRANDE, ”ÖMSESIDIG 
UNDERVISNING”, KAMRATHANDLEDNING OCH KAMRATSTÖDDA 
LÄRANDESTRATEGIER
Dion et al. (2007) går igenom en rad kamratrelaterade program för 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd, men uppehåller sig mest vid en 
strategi, PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) som sägs kringgå en del 
av de begränsningar som andra program innehåller. I allmänhet drar elever 
från alla grupper (oberoende av intelligens, socioekonomisk status etc.) nytta 
av PALS-aktiviteter. De olikheter som elever uppvisar kan mötas med hjälp 
av PALS. Enligt författarna kan dock sägas att samma effekter kan uppnås av 
den vanliga klassläraren till en låg kostnad.

De tillägger också att inte alla elever drar nytta av PALS, t.ex. inte alla 
lågpresterande ”riskelever” eller inkluderade elever med inlärningssvårigheter. 
De nämner också en felkälla som handlar om att lärarna oftast under några 
veckor fått handledning av forskare att införa kamratmetoderna. Slutligen är 
studierna oftast genomförda i förskolan eller i lågstadiet, trots att även äldre 
elever enligt tillgänglig forskning bör kunna dra nytta av dessa metoder (a.a.).

FORSKNING OM LÄRARES KUNSKAPSBEHOV OCH ANVÄNDNING AV OLIKA 
UNDERVISNINGSANSATSER I SPECIALUNDERVISNING
Kershner (2007), som beskriver lärares kunskapsbehov för att möta SEN 
(Special Education Need), menar att det är: 

Fundamentalt att förstå barns utveckling i sitt sammanhang, för att 
förstå hur specialpedagogiska behov kan identifieras. Det är också 
viktigt att förstå den dynamiska interaktionen mellan individen och 
skolan, familjen och bredare sociala omständigheter, 
Värdefullt att förstå att man inte vet allt och att tro att förändring 
är möjlig. Av lärarstudenter i England krävs att de visar höga 
förväntningar på alla elever och att de undviker att dra slutsatser om 
sina elevers förmåga eller potential baserade på elevernas bakgrund. 
En jämförande studie (1981 och 1998) visar att engelska lärare inte 
i lika stor utsträckning som 1981 anger individuella (biologiska) 
faktorer och hemmiljö kombinerat med skolfaktorer som orsaker till 
elevers svårigheter. Fortfarande 1998 är dock detta den allmänna 
uppfattningen bland lärare, 
Viktigt att kommunicera förståelse och analysera skillnaderna hos 
de människor som har användbar kunskap kring området. Därmed 
inte sagt att alla som är inblandade i specialundervisning håller 
med varandra eller ens förstår varandra. Dessa skillnader kan vara 
grunden för stora och gemensamma brister i förståelsen, 
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Viktigt att se skolan som platsen för utveckling av 
undervisningsskicklighet och skapandet av kunskap. Det 
bristande sambandet mellan vetenskaplig kunskap och praktisk 
utbildningsrelaterad kunskap (t.ex. utbildningsmässiga implikationer 
av genetiska syndrom) är ett särskilt exempel på behovet av att skapa 
vidare belägg från praktiska undersökningar av barns lärande i 
skolan. 

Sammanfattningsvis säger Kershner (2007) att förståelse av vad lärare behöver 
veta om att möta specialpedagogiska behov, handlar lika mycket om hur bra 
undervisning utvecklas i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, 
som att veta något om olika inlärningssvårigheter, undervisningsstrategier 
eller hjälpmedel.

Knight (i Saha & Dworkin, 2009) konstaterar att i kontrast till 
lärarstyrda metoder finns det starkt forskningsstöd för att exklusiv betoning 
på konstruktivistiska undervisningsansatser vare sig initialt eller senare är 
i elevernas intresse, särskilt inte om de har inlärningssvårigheter. Enligt 
Knight (2009) utvecklar elever i behov av särskilt stöd inte färdigheter i 
förbigående, utan de behöver snarare intensivt lära sig färdigheter så att de 
kan tillämpas i nya lärandesituationer. För det första är det viktigt att klargöra 
intentionen med aktiviteterna för elever. Bra lärare tydliggör syftet med en 
aktivitet, förväntat resultat och vilka kriterier som kommer att användas vid 
bedömningen. Mål och förväntningar behöver diskuteras och förhandlas med 
eleverna. Det fungerar bäst för elever som kan sakna tålamod för uppgifter i ett 
längre tidsperspektiv såsom projektarbeten inom exempelvis naturvetenskap, 
där mindre uppgifter ska smälta samman till ett större arbete (a.a.).

Enligt Knight (2009) är ett brett spektrum av undervisningsstrategier 
nödvändigt. Alla elever är inte visuella utan behöver anknyta till olika sinnen 
för att lära effektivt. Elever behöver också få syn på kopplingen mellan den 
ansträngning de lägger på en uppgift och det resultat de uppnår. Det finns ett 
starkt behov av att tydligt undervisa strategier till eleverna. En utmaning för 
lärarna är att presentera innehåll som eleverna inte är intresserade av. Det är 
därför nödvändigt att utveckla ett arbete som är meningsfullt och som hjälper 
eleverna att motivera sig själva. Resurser och material behöver modifieras och 
undervisningen behöver anpassas efter eleverna. För att bli framgångsrika 
behöver särskilt elever i behov av särskilt stöd lära sig tidsplanering, 
genomförande (hur de ska hitta relevant information och slutföra uppgiften) 
och att formulera kriterier för att själva kunna bedöma arbetet de gör (vad de 
gjorde, hur de gjorde det och det resultat de fick) (a.a.).

FORSKNING OM IT I SKOLA OCH KLASSRUM
Ytterligare ett tema inom forskning inom olika typer av undervisningskontexter 
är informationsteknologi (IT) eller som det i vissa sammanhang kallas, 



141

2. Det internationella forskningsfältet undervisning och lärande

informations- och kommunikationsteknologi (IKT/ICT). I International 
Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Voogt 
& Knezek, 2009) återfinns 75 kapitel fördelade på 11 delar. Två huvudteman 
för handboken handlar om IT:s potential att förbättra grundskoleutbildning 
(primary and secondary education) och det stöd som krävs för att implementera 
IT på ett framgångsrikt sätt i utbildningssammanhang. Brummelhuis och 
Kuiper (2009) diskuterar ett begreppsligt ramverk som kan sägas ligga till 
grund för innehållet i handboken. Det består av fyra nyckelelement som 
påverkar lärandeprocesser direkt: den lärande, läraren, läroplanen och 
infrastrukturen. Eleven och läraren är nyckelaktörerna i lärandeprocessen. 
Läroplanen bestämmer innehållet och fokus i lärandeprocessen och 
infrastrukturen berör den fysiska (och/eller virtuella) lärandemiljön inklusive 
undervisningsmaterial (a.a.). 

Enligt Brummelhuis och Kuiper (2009) äger undervisning och lärande 
rum i en nära social miljö och simultant i ett vidare socialt sammanhang. 
Skolan som den närmaste miljön, erbjuder den organisatoriska strukturen för 
lärandeprocessen. I det vidare sociala sammanhanget, samhället, diskuteras 
perspektiv på hur utbildning och utbildningspolicy utvecklas och införs, 
vilket påverkar hur undervisning och lärande äger rum och organiseras. I den 
figur som presenteras (Introduction s. xxxi) befinner sig lärandeprocessen i 
mitten, nyckelelementen innehåll, elev, lärare och infrastruktur därefter och 
sedan skolmiljö och samhälle utanför (a.a.).

I introduktionskapitlet diskuterar Voogt et al. (2009) svårigheterna att 
undersöka IT:s inverkan på elevers lärande bl.a. på grund av de ständiga 
teknologiska förändringarna inom området. Men det handlar också om att 
påverkan på elevers lärande från IT inte omedelbart är kopplat till traditionella 
lärandemål som mäts med standardiserade tester, utan också till andra mål på 
högre nivåer t.ex. problemlösning som inte så enkelt mäts med tester. I ökande 
omfattning redovisas nu forskningsresultat om IT:s inverkan på kompetenser 
för det tjugonde århundradet, framförallt i form av självskattningar. Dessa är 
dock inte accepterade som tydliga belägg för studieprestationer. För att göra 
det möjligt att studera IT-effekter på studieprestationer krävs utveckling av 
standardiserade tester som mäter mer komplexa kognitiva färdigheter (a.a.).

Enligt Voogt et al. (2009) är experimentell eller kvasiexperimentell 
forskning lämplig för studier av potentialen hos olika IT-applikationer 
under kontrollerade former, men det är svårt att överföra dessa kunskaper 
till verkligheten i ett klassrum. Trots detta har forskningen om IT:s 
inverkan på elevers lärande långsamt vuxit. I handboken rapporteras 
resultat från metaanalyser, där vissa fördelar med datorstödd undervisning 
jämfört med traditionell undervisning framträder. Det visar sig också att 
datorstödd undervisning innebär fördelar för elever med språksvårigheter 
eller utvecklingsstörning. Dessutom visar metaanalysen att datorstödd 
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undervisning som utformas av forskargrupper har större effekter på elevers 
studieprestationer än kommersiella IT-produkter. De mest övertygande 
resultaten för IT-effekter på studieresultat rapporteras, enligt författarna, 
för undervisning modersmålsengelska, medan resultaten för matematik och 
naturvetenskap förefaller mindre övertygande. Forskning som fokuserar 
”kompetenser för tjugonde århundradet” är sällsynt och delvis baserad på 
självskattningar (a.a.).

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH IT
Dede (2009) tar i ett av kapitlen upp hur olika teorier om lärande och 
undervisning formar informationsteknologin och hur utvecklingen av 
datorer och telekommunikation breddar omfattningen av tillgängliga 
undervisningsstrategier. Historiska kontroverser mellan teknologi och 
pedagogik illustrerar ett ändlöst sökande efter den universella metoden för 
undervisning som är bra för alla typer av innehåll, elever och undervisningsmål. 
Parallellt med detta finns det en stabil uppfattning om att varje nytt interaktivt 
medium är en ”silverkula” som kan lösa utbildningsproblem, trots tydliga 
belägg från både forskning och erfarenhet om att gammalt innehåll/gammal 
pedagogik i nya behållare inte medför stora effektivitetsvinster. De som 
arbetar med undervisningsplanering måste inse att lärande är en aktivitet som 
är skiftande från person till person och även från dag till dag. Tyngdpunkten 
kan då förändras i riktning mot pedagogiska media som erbjuder många 
alternativa sätt att undervisa, där elever väljer utifrån sitt engagemang och 
sina utbildningsmässiga erfarenheter (a.a.).

Ainley et al. (2009) diskuterar utifrån PISA 2003 och TIMMS 
2002/2003 i vilken utsträckning elever får adekvat träning i ICT och hur 
denna kan användas för att underlätta elevers lärande och engagemang. På 
ett övergripande plan ökar elevers kunnighet i ICT, särskilt i fråga om rutiner 
och Internetanvändning och elever känner sig i allmänhet bekväma med att 
ansluta till Internet, skapa eller redigera ett dokument eller skicka e-post. En 
jämförelsevis liten andel elever anser sig behärska lite svårare ICT-färdigheter 
t.ex. att skapa en multimediepresentation eller att konstruera en hemsida utan 
hjälp. Även om elevers tillgång till datorer ökar, är det fortfarande mycket 
stor variation mellan länder i fråga om i vilken utsträckning eleverna har en 
dator hemma eller i skolan och deras grad av förmåga att utföra olika ICT-
uppgifter (a.a.).

I takt med att eleverna exponeras för ICT i tidig ålder, förändras deras 
sätt att närma sig lärande. Eleverna tenderar att använda snabba ”trial and 
error” metoder, snarare än systematiska strategier. Eleverna tycks också 
ha olika preferenser för hur de tar emot information, om de föredrar att få 
informationen snabbt, mer slumpmässigt eller om de gillar möjligheten att 
arbeta med olika uppgifter samtidigt. Mer traditionella former av lärande 
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utmanas av dessa preferenser och elever är ofta oengagerade i aktiviteter som 
de avkrävs att delta i klassrummet. Forskning i framtiden bör inriktas mot 
att förstå hur ICT-baserad undervisning kan leda till förbättrat engagemang, 
motivation och slutligen lärande (Ainley, 2009).

TRENDER, DILEMMAN OCH UTMANINGAR I FORSKNINGEN OM IT I SKOLA 
OCH FÖRSKOLA
Hinostroza et al. (2009) menar att forskningen hittills inte har lyckats 
komma fram till konkluderande påståenden om positiva eller negativa 
effekter av IT på elevers studieprestationer. De mest lovande resultaten pekar 
på positiv påverkan från IT inom undervisningen i modersmålsengelska och 
naturvetenskap, där man är överens om att IT aktiverar nyckelvillkor för 
lärande och berikar läroplanen. Exempel på detta är: verklighetsanknytning, 
kontakter med omvärlden, åskådliggörande och analysverktyg, uppbyggnad 
av problemlösning samt möjligheter till feedback, reflektion och bearbetning. 
Andra influenser av IT som det råder konsensus kring är: utveckling av IT-
färdigheter, elevmotivation, engagemang och självaktning samt näraliggande 
variabler (a.a.).

Författarna diskuterar några generella trender inom forskningsfältet 
IT och utbildning/lärande t.ex. det stora intresset av att se hur IT påverkar 
elevers studieprestationer, särskilt sådana som mäts med nationella prov. 
Detta har varit ”den heliga graalen” för forskare och policyaktörer och tycks 
förbli så en tid framöver. Å andra sidan är det en ökande andel forskare 
som argumenterar för förändring av målet mot att definiera och mäta den 
uppsättning lärandemål som faktiskt påverkas av IT-användning. Forskning 
har visat att introduktion och användning av dessa tekniska hjälpmedel är 
beroende av en bred uppsättning nära relaterade variabler t.ex. kontexten 
där IT används, den pedagogiska ansatsen och den undervisningsmässiga 
situationen i vilken särskilda delar av hårdvara och mjukvara kan spela 
särskilda roller Hinostroza et al. (2009).

Voogt (2009) påpekar i ett av kapitlen att förväntningarna på IT i utbildning 
har varit och är mycket stora, men att införandet i praktiken fortfarande är 
blygsamt. Det hänger, enligt Voogt, samman med forskarnas svårigheter att 
presentera övertygande belägg för IT:s påverkan på elevers studieprestationer, 
delvis beroende på just att man begränsar uppmärksamheten på detta. 
Resultaten från SITES13 undersökning i 21 länder, visar att lärare också 
ser positiva känslomässiga resultat t.ex. ökad motivation att lära. Studierna 

13  Second Information Technology in Education Study (SITES), en serie av 
surveyundersökningar som genomfördes 2006 av The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA). Huvudfrågan var på vilket sätt IKT 
förändrar undervisning och lärande i grundskolan (secondary school) runt om i världen 
(Sverige deltog inte, däremot Norge, Danmark och Finland bland 21 länder).
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rapporterar för övrigt varierande resultat när det gäller IT:s påverkan på 
studieresultaten. Ett stort problem när det gäller att påvisa IT-påverkan 
på kognitiva mål, är att IT ofta har som mål att utveckla mer komplexa 
färdigheter (resultat av detta finns från SITES). Dessa färdigheter kan inte 
enkelt mätas med standardiserade tester (a.a.).

Van Scoter (2009) diskuterar hur kontroversen kring små barns 
datoranvändning och användning av andra tekniska apparater pågått under 
lång tid. Kritiker har hävdat att datoranvändning hämmar barn fysiska 
och emotionella utveckling och att barndomen går förlorad. Enligt de 
forskningsresultat Van Scoter redovisar finns resultat som visar att anpassad 
användning leder till meningsfullt lärande. Tre decennier av forskning 
motsäger, enligt Van Scoter (2009), påståenden om skadliga effekter och 
ger istället belägg för IT:s potential att gynna små barn. IT används i detta 
sammanhang som ett komplement i klassrumspraktiken, inte som något 
som förändrar hela miljön. Enligt författaren gynnar datorer läsning och 
skrivning samt uppmuntrar social interaktion och språk när barnen arbetar 
tillsammans (a.a.).

ICT I LÄRANDEPROCESSER OCH SOM PÅVERKAN PÅ STUDIEPRESTATIONER 
OCH ANDRA UTFALL
Wing-Lai (2009) framhåller att ICT kan vara värdefullt för lärandeprocessen, 
men det finns inga belägg för att ICT fungerar i varje lärandekontext, för 
varje innehållsområde eller för varje elev. För att förbättra lärande krävs 
att teknologiska applikationer är väl utformade på basis av pedagogiska 
principer, att de används under ändamålsenliga förhållanden och att de är väl 
integrerade med läroplanen. Ett stort antal enskilda studier och metaanalyser 
har genomförts för att undersöka datorers effekter på studieprestationer. De 
flesta av studierna är jämförande (experiment och kontrollgrupper) och ser 
på teknologin som ett medium för undervisning, jämfört med traditionell 
undervisning. I allmänhet visar sådana studier positiv, men måttlig, 
påverkan på studieprestationer. På senare tid har forskare ifrågasatt värdet 
av att separera teknologin från lärandekontexten, eftersom det är i stort sett 
omöjligt att avgöra om det är teknologin i sig som bidrar till förbättring av 
lärandet. Wing-Lai (2009) pekar på förändringar i forskningsfältet som gör 
att uppmärksamheten förskjuts från teknologin till eleven. Forskningen har 
börjat ägna sig åt att undersöka vad som händer med eleven under ICT-stödda 
aktiviteter, snarare än att bara mäta utfall av lärande. Sådana ansatser kan visa 
varför en viss datorstödd undervisningsmiljö är mer effektiv än andra (a.a.).

Pilkington (2009), skriver att det hittills varit svårt att i forskningen 
genom komparativa studier få fram robust kunskap angående IT:s påverkan 
på elevers lärande. Däremot finns stöd för att de IT-relaterade aktiviteter som 
elever deltar i sällan är utmanande och tenderar att handla om basfärdigheter, 
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snarare än argumentation och kritiskt tänkande med inriktning mot 
djuplärande. Det finns också belägg för att de inledande hindren för lärare 
att använda IT i klassrummet har övervunnits. I takt med att lärarna blir 
mer bekanta med hjälpmedlen utvecklas arbetet. Dock vet vi från forskning 
om utbildning i allmänhet att faktorer som mest påverkar lärande är de 
lokala förhållandena t.ex. undervisningsstrategier och ledning, lärares och 
elever social och kunskapsmässiga relationer, elevers hemmiljö och elevernas 
förkunskaper. Pilkington (2009) anser att det behövs en integrering av filosofi 
och debatt i forskningen om IT och lärande.

Alexander (2010) (i Cambridge Primary Review) menar att effektiv 
undervisning och lärande involverar att bygga bryggor mellan idiosynkratiskt 
lärande som skapas utifrån långvarigt individuellt engagemang med 
intentionellt lärande som ofta behöver support från läraren. Unga barn 
som möter ICT får stöd för lärande när pedagoger guidar interaktionen 
(ställer frågor, modellerar, berömmer, stödjer) och balanserar barninitierade 
och vuxenledda aktiviteter. Guidad interaktion med ICT kan förbättra 
dispositioner för att lära, kunskaper och handlingskompetenser, såväl som öga-
handkooordination. Genom en bred uppsättning ICT inkluderat stillbilds- 
och videokameror, mobiltelefoner, elektroniska tangentbord och leksaker 
såväl som datorer ges fler tillfällen för lärande. Det är ett tvåvägsutbyte av 
kunskaper mellan hem och skola hur datorer används och deras påverkan på 
lärande i skolan, men läraren fortsätter vara den viktigaste nyckelpersonen i 
framgångsrikt användande av ICT för lärande (Alexander, 2010). 

Det finns, enligt Cowie och Jones (i Saha & Dworkin, 2009), rikligt med 
forskningsresultat som hävdar att ICT på egen hand inte leder till förändring i 
undervisning och lärande, läraren har en central roll i detta. Lärarens tolerans 
av tvetydigheten och uppfattningarna om de olika roller och ansvar läraren 
respektive eleven har, har en substantiell påverkan på hur lärare använder 
ICT i klassrummet. Enligt författarna illustrerar forskning och studier av 
utvecklingsarbete om lärares användning av Internet, interaktiva skrivtavlor, 
spel och deltagande simuleringar och ICT-utrustade mobiltelefoner några av 
möjligheterna. När lärare använder Internet i klassrummet, behöver han/hon 
betydande ämnes/innehållskunskaper för att kunna utnyttja förtjänsterna 
hos olika hemsidor och substantiella didaktiska kunskaper för att omvandla 
webbaserat material till undervisning och lärandeaktiviteter. Material som görs 
tillgängligt via Internet behöver göras autentiskt och sättas in i en pedagogisk 
kontext. Läraren spelar en central roll i förmedlingen av Internetbaserat 
material som stöd för elevers lärande och metakognitiva förmåga. Interaktiva 
skrivtavlor har kapaciteten att t.ex. visa elevarbeten, vilket kan hålla klassens 
intresse uppe och öka elevernas självaktning. Forskningen visar på betydelsen 
för elevers motivation, men belägg för påverkan på studieresultat är svårare 
att hitta. Författarna konkluderar med att säga att det förefaller vara betydligt 
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vanligare att lärare använder datorer utanför klassrummet, vilket har lett till 
effektivisering av administration och ledning och även ökad anpassning av 
interaktivitet i lektionsmaterialet. Däremot är det inte så vanligt att lärare 
använder ICT i klassrummet för undervisning och lärande (a.a.).

Sammanfattande analys av resultatbilder från aktuella teman 
och frågeställningar inom 2000-talets forskning i olika typer av 
undervisningskontexter
En stor andel av den forskning om bedömning som har redovisats i detta 
avsnitt belyser olika aspekter av formativ bedömning t.ex. hur formativ 
bedömning definieras, hur den används i undervisningen, hur den kan 
relateras till olika former av återkoppling t.ex. feedback, kamratbedömning 
och till elevers självreglering. Tyngdpunkten i de resultatbilder som har 
redovisats har handlat om forskning som belyser formativ bedömning 
FÖR lärande, där såväl lärares som elevers förhållningssätt och handlingar 
förefaller vara betydelsefulla. Det som betonas i forskningen om formativ 
bedömning för lärande är dess framåtsyftande funktion, dvs. det viktiga 
är att med hjälp av den information som tillhandahålls se vad nästa steg i 
undervisningen är. Summativa bedömningsformer (t.ex. examinationer, 
betyg etc.) behandlas endast översiktligt i den forskning som har redovisats, 
men det kan konstateras att de summativa och formativa bedömningarna har 
olika syften och kan innebära skilda konsekvenser just beroende på detta. 
Samtidigt framhålls att de båda mycket väl kan komplettera varandra, dvs. 
mer storskaliga bedömningssystem behöver på klassrumsnivå ersättas/
kompletteras med mera utvecklingsinriktade bedömningsformer som syftar 
till att förbättra elevers studieprestationer.

När vi sammanfattar resultatbilderna från forskningen om 
specialundervisning, framträder några huvudtendenser. Dels handlar det 
om att se generellt god undervisning som grunden för specialundervisning, 
inte att särskilda interventioner i sig alltid fungerar för en viss typ av elever. 
Lärare behöver således i första hand goda kunskaper om hur bra undervisning 
utvecklas i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang och i andra 
hand kunskaper om olika inlärningssvårigheter, undervisningsstrategier eller 
hjälpmedel. Dels handlar forskningen kring specialundervisning om hur 
olika metoder kan hjälpa elever i behov av stöd.

I forskningen kring informationsteknologi i undervisningssammanhang 
framgår svårigheterna att entydigt belägga IT:s direkta påverkan på elevers 
studieprestationer, dessutom framförs i översikterna viss kritik mot att man 
fortsätter att studera den typen av ”enkla” samband. Många miljöfaktorer 
(t.ex. lärarens och elevens roll) sägs inverka på arbetet med olika IT-verktyg, 
men också det faktum att olika typer av lärandeutfall (t.ex. mer komplexa 
kognitiva färdigheter) kan påverkas på olika sätt av IT-användning. 
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Forskningsresultat om IT:s betydelse för elevers motivation och engagemang 
för studierna förefaller relativt väl belagda, men fortfarande är lärarens och 
den pedagogiska kontextens betydelse avgörande för utfallet.
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Forskningsfältet undervisning och lärande 
under 1990-talet ur ett nationellt perspektiv

I nästkommande avsnitt behandlas några centrala positionsförskjutningar på 
det svenska forskningsfältet under 1990-talet såsom de framkommer i valda 
översikter. Det är naturligtvis inte möjligt att täcka in alla rörelser under 

perioden. Avsikten är ändå att genom att belysa några tendenser bidra med en 
tolkningshorisont för att förstå de resultatbilder som har genererats. Några av 
huvudkällorna är Bengtssons översiktsartikel Didaktiska dimensioner (1997), 
Englund (2000) och HFSR:s utvärdering av svensk pedagogik (1997). När det 
gäller empiriska resultatbilder, har Granström och Einarsson(1995) samt Granström 
(2003) varit huvudkällor 14.

OM GRÄNSDRAGNINGAR INOM DET SVENSKA DIDAKTISKA FÄLTET UNDER 
1990-TALET
Vid mitten av1990-talet diskuteras didaktik som begrepp och område flitigt 
inom svensk pedagogik. Det finns inte möjlighet här att gå in på alla aspekter 
av denna diskussion. Vi har valt att utgå från några utvalda översiktsartiklar 
för att belysa hur forskningspositioner inom fältet undervisning och lärande 
förändras under 1990-talet. Vissa delar av didaktikdebatten kan betecknas 
som paradigmatiska definitionsstrider som handlade om att ringa in 
territoriet. Debatten handlade t.ex. om huruvida didaktiken skulle ses som ett 
självständigt ämne eller som en underavdelning till pedagogik. I den fortsatta 
redovisningen koncentrerar vi framställningen på hur forskningspositioner 
kommer till uttryck i diskussionerna och inte på den sociala eller rent 
akademiska organiseringen av forskningen. 

En tongivande företrädare för en integrativ didaktik i diskussionerna 
var Jan Bengtsson (1997). I artikeln Didaktiska dimensioner – Möjligheter 
och gränser för en integrerad didaktik argumenterar Bengtsson för att olika 
dimensioner och delområden bör integreras i en helhet, samtidigt som dess 
gränser måste prövas. En utgångspunkt för Bengtsson är att didaktikens vad, 
hur och varför måste hållas samman. I sin genomgång av svensk didaktik 
under 1900-talet konstaterar han emellertid att de kommit att separeras från 

14  De två förstnämnda källorna kan betraktas som litteraturöversikter med ambitioner 
att beskriva huvudtendenser, rörelser och positioner inom det svenska pedagogiska/
didaktiska forskningsfältet, medan HSFR:s utvärdering systematiskt genomlyser 
svensk pedagogikforskning vid 1990-talets mitt. De två sistnämnda sägs vara översikter 
framförallt av empiriska resultatbilder, dock utan anspråk på att vara heltäckande eller på 
att syntetisera forskningsresultat.
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varandra. Han menar också att kunskapsbildningens normativa, deskriptiva 
och metaanalytiska dimensioner måste pekas ut när man ska diskutera vad 
didaktik är. 

I sin historieskrivning kring didaktikens utveckling, menar Bengtsson att 
den didaktiska hur-frågan (metoder för undervisning) vid seklets början fick 
stark dominans genom den pedagogiska psykologin. De normativa frågorna 
om varför detta innehåll ska undervisas eller varför dessa undervisningsformer 
ska användas sköts därmed i bakgrunden och avskiljdes från de beskrivande 
frågorna. Bengtsson argumenterar för att denna separering har bestått och till 
och med förstärkts med utvecklingen under 1980-talet och 1990-talet med en 
vid läroplansteoretisk och snäv fenomenografisk didaktik. Bengtsson hänvisar 
till Englunds distinktion mellan makroorienterad utbildningssociologi 
som riktar in sig på undervisningsstyrfaktorer (vad?) och den snävare 
fenomenografiska som siktar in sig på undervisningens hur-frågor och 
inlärningspsykologi. 

Bengtsson argumenterar för att de båda dimensionerna bör integreras. 
Lundgren lade också i ett tidigt inlägg fram argument för att didaktiken 
bör integrera dessa vidare och snävare dimensioner utifrån sina frågor och 
sitt område och inte efter någon specifik metod. Bengtsson vill också göra 
en skillnad mellan allmändidaktik och speciell didaktik som bygger på 
olika ämnen, olika stadier, åldrar eller temaområden. Mycket av svensk 
läroplansforskning har i den meningen varit allmändidaktisk. Bengtsson lyfter 
lotsningsbegreppet som exempel på fenomen som gäller oavsett ämne, åldrar 
eller skolform. Ämnesdidaktiken däremot begränsas av sitt ämne och det är 
det som är själva poängen. Bengtsson ser alltså fördelar med såväl allmän som 
särskild didaktik men menar att de måste stå i dialog med varandra. Bristen 
på en sådan kommunikation är, menar Bengtsson, vid denna tidpunkt (1997) 
mycket påtaglig och försvårande för kunskapsutvecklingen. 

Fältet har också haft svårt att införliva annan relevant forskning om 
inlärning, kognition, minne etc. som enligt Bengtsson endast kan betraktas 
som didaktisk om den explicit relateras till undervisning. Didaktiken har 
haft integrationssvårigheter i sin historia. Det gäller både den psykologiska 
och den sociologiskt orienterade forskningen om undervisning och lärande. 
Under 1950-1970-talet – det som brukar kallas pedagogikens guldålder – 
inriktas stor del av forskningen på förhållanden mellan skolans organisation 
och elevresultat, men undervisningen är alltjämt en svart låda. Det var först 
med Urban Dahllöf som den svarta lådans innehåll blev föremål för forskning. 
Ett undantag med sina speciella förtecken var undervisningsteknologin (med 
inspiration från behaviorismen) under 1960-talet som visserligen gav sig in i 
klassrummet, men på ett mycket instrumentellt sätt som inte lade grunden 
till vare sig ökad förståelse eller hållbara förklaringar av innehållet i svarta 
lådan. 
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BAKGRUND TILL DET SVENSKA FORSKNINGSFÄLTETS FORMERING
Den dominerande positionen i det svenska fältet under efterkrigstiden var 
dock den angloamerikanska empiriskt positivistiska. Den experimentella 
designen sågs som idealet framför andra. Under 1970-talet började dock en 
annan typ av didaktisk forskning att växa fram i Sverige. Med inspiration 
från amerikanskt håll, men med uppenbara kontinentala angöringar, lägger 
Lundgren grunden till en didaktisk läroplansteoretisk forskning. Med 
utgångspunkt i Dahllöfs (1971) ramfaktorteori kommer forskningsfältet att 
fokusera läroplaners innehåll, faktorer som är bestämmande för innehållet 
i läroplanerna och hur läroplanerna styr undervisningen i klassrummen 
(Lundgren 1972; 1984). Denna nyorientering öppnade upp didaktiken för 
samhälls- och kulturvetenskaperna. Den kom också att bryta dominansen av 
kvantitativa statistiska metoder och öppna upp för kvalitativa ansatser (även 
om den också nyttjade statistiska metoder) (Englund, 2003). 

Denna positionering och nyorientering inom fältet kom i början av 
1980-talet att utmanas av fenomenografisk didaktik (Marton 1983; 1986). 
Fenomenografin utvecklades av Ference Marton och hans forskningsgrupp, 
INOM-gruppen, under 1970-talet och ett utvecklat forskningsprogram 
presenterades i Marton 1981. Han drev argumentationen att studiet av elevers 
uppfattningar av olika innehåll blivit eftersatt. Denna forskning menade han 
är central del av lärares kunskap för att utveckla undervisningen.  Dessa 
båda riktningar – fenomenografin och läroplansteorin – kan sägas vara de 
dominerande under 1980- och 1990-talen inom det didaktiska fältet (HFSR, 
1997).

Det didaktiska fältets framväxt under 1980-talet sker främst inom 
dessa båda positioner och genom de många diskussionerna dem emellan. 
Framväxten kan också ses som en utmaning av att pedagogikämnet 
försummat innehållsfrågorna (Englund, 2003). Didaktik uppfattas som just 
innehållsrelaterad pedagogisk forskning (a.a.). Ur denna nyfokusering på 
innehåll tar också vad Marton kom att kalla fackdidaktik form (Marton, 
1983). Den fenomenografiska didaktiken försökte just hitta framkomliga 
vägar för att överbrygga klyftan mellan allmändidaktik och fack- eller 
ämnesdidaktik. Den läroplansorienterade grenen av didaktikforskningen, 
skriver Englund, hade svårare inledningsvis under 1980-talet att integrera 
vad-, hur- och varför-frågorna. Så småningom utvecklas dock (a.a.) också 
läroplansteorins mer integrerade ansatser där reproduktionsstudierna (mot 
t.ex. ’den dolda läroplanen’, social kontroll och disciplinering etc.) kompletteras 
med didaktiska analyser av olika innehållsområden (Englund, 2003). I dessa 
analyser gavs också varför-frågorna en mer framskjuten plats( dvs. den 
normativa och politiska dimensionen och varför det är motiverat med det 
aktuella kunskapsurvalet). Under 1980-talet är det således fenomenografin 
och läroplansteorin som är de mest framträdande positionerna inom fältet 
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undervisning och lärande i Sverige (HFSR, 1997) och som även är de 
positioner som gör avtryck i internationell utbildningsforskning. 

Positivismen och sökandet efter universella undervisningsmetoder 
förlorade successivt mark under 1980- och 1990-talen och har idag få 
företrädare i svensk didaktikforskning. Andra forskningspositioner gjorde 
emellertid entré på fältet. En del av dessa var uttryck för större internationella 
förskjutningar inom forskningen, andra var antingen nordiska eller 
nationella. Bengtsson menar att det ingalunda finns någon stark grund att 
tala om konvergens i utvecklingen när man jämför mellan länder. Ändå finns 
det anledning att ställa forskningsresultat från olika forskningsprogram mot 
varandra för att generera ny kunskap. 

FORSKNINGSPOSITIONER I DET SVENSKA FÄLTET UNDER 1990-TALET
En tydlig positionsförskjutning under 1990-talet kan förstås genom att 
lärande som begrepp gör en kometkarriär. Även om det funnit med under 
en lång tid är det under 1990-talet som det kommer att befästas som ett 
nyckelbegrepp. Säljö (2010) hänvisar i kapitlet ”Den lärande människan 
– teoretiska traditioner” (i Lundgren, Säljö & Liberg, 2010 Lärande, skola, 
bildning) till en vanlig definition som kan uppfattas som relativt etablerad 
och samtidigt mycket öppen och vid: ”den process genom vilken en organism 
ändrar sitt beteende som ett resultat av erfarenhet” (Gage & Berliner 1992, 
s. 225). Det finns emellertid ingen gemensam definition på forskningsfältet 
som alla använder. Det är snarare så att förståelsen av lärande som fenomen är 
beroende av vilka teoretiska positioner och perspektiv som används.

Säljö (2010) ger en bred översikt av teoretiska perspektiv på lärande som 
har varithar dominerande under 1900-talet. Genomgången ger en mycket 
värdefull övergipande karta av fältet. Givet syftet här görs emellertid inga 
jämförelser mellan det internationella forskningsläget och det svenska. 
Tillvägagångssättet är att mejsla ut metaforer om lärande och kunskap som 
blivit vägledande inom olika paradigm och synsätt. Dessa har också, menar 
Säljö, kommit att påverka hur utbildning och undervisning har organiserats. 
Dessa styrande metaforer avspeglar samhällsutvecklingen och människors 
sätt att se på lärande, såväl som forskning inom området. Säljö menar att 
fyra traditioner kan ses som dominerande och möjliga att särskilja då de 
skiljer sig väsentligt i sina grundantaganden. För att förstå förändrade 
forskningspositioner under 1990-talet kan något kort sägas om dessa fyra 
traditioner med syftet att fungera som bakgrundsfond. 

Behaviorismen är en sådan tradition som kom att ha ett stort inflytande 
både inom psykologi och pedagogik under 1900-talet. Säljö menar att denna 
tradition kan ses som den dominerande från 1900-talets början fram till 1960- 
och 1970-talen. Pedagogik och psykologi sorterade under beteendevetenskap 
och gör så fortfarande på vissa håll, vilket är ett exempel på dominansen 
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från behaviorismen. Kritiken mot behaviorismen växte sig emellertid stark i 
mitten av 1950-talet.  Bland de mest välkända kritikerna hör Noam Chomsky 
och Jerome Bruner. 

Det var bland annat det som kom att kallas den kognitiva revolutionen 
under 1950-talet som utmanade den behavioristiska positionen. Kritiken 
handlade om att fokus inte enbart bör ligga på yttre beteenden, utan också 
på hur människor bildar begrepp, löser problem, minns etc. (Säljö, 2010). I 
linje med denna nyorientering (rationalism) kom kognitivismen (alternativt 
den kognitiva psykologin) och Piagets utvecklingspsykologi att bli de viktiga 
forskningspositionerna och de är fortfarande levande teoretiska perspektiv. 
Under 1990-talet kom de emellertid att utmanas på bred front. 

Den kognitionsvetenskap som dominerade under 1970- och 1980-talen 
byggde i hög grad på datorn som metafor (Marton, 2010) och fokuserade den 
rent mentala representationen av yttervärlden. Det var neurovetenskap som 
drev denna orientering och den stora frågan blev följaktligen ”vad händer i 
hjärnan när vi lär?” (a.a.). Betingning blev en icke frågasatt utgångspunkt. 
Forskningen gav emellertid, enligt Marton, inga bidrag till de pedagogiska 
frågornas besvarande om hur undervisningen och lärandet kunde kvalificeras.

Den mest framträdande utvecklingslinjen inom det svenska didaktiska 
fältet från 1990-talet och framåt är, enligt Englund, en språklig och 
kommunikativ vändning med tydliga angöringar till den pedagogiska 
filosofin (Englund, 2003). Undervisningens och lärandets grundfrågor 
får en ny renässans och då särskilt med koppling till samhälle och språk, 
makt och mening. Samtidigt poängterar Englund att konsekvenserna 
inte är alldeles omedelbara när det gäller den allmänna utbildnings- och 
skoldebatten. Denna utveckling kan ses som en förstärkning av de positioner 
som etableras under 1980-talet, men också delvis som en nyorientering för 
fältet i flera olika teoretiska riktningar. Ur vissa aspekter kan man också se 
att lärandeforskning och läroplansteori har närmat sig varandra och funnit 
mötesplatser i samhällsteorier och socialfilosofiska referenser som Habermas, 
Bakhtin, Vygotskij, Mead och Dewey, vilka alla på olika sätt har betonat 
språket och kommunikationens betydelse (a.a.).

Här konvergerar också en delvis annan framträdande position som växer 
fram starkt under 1990-talet, nämligen det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Det är framförallt i Säljö (2000) som denna forskningsposition 
etableras. Positionen har en historik koppling till fenomenografin, men 
utgör samtidigt en kritik och omorientering. Det är just en språklig och 
kommunikativ vändning som kan sägas utgöra vidareutvecklingen (Englund, 
2003). En central omorientering, som det sociokulturella perspektivet gör, 
är att släppa fokus på inlärning (vilket fenomenografin utgick från) och 
istället rikta det mot lärande. En sådan omorientering blir tydlig också 
genom Läroplanskommitténs utredning inför Lpo-94. I kapitlet om lärande,  
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har Piagets psykologiska pedagogik med sitt fokus på individens kognitiva 
utveckling övergetts för sociokulturella perspektiv på lärande, utveckling 
och undervisning (a.a.). Säljö beskriver denna nyorientering som ett radikalt 
skifte i vår syn på skolans undervisning genom att ensidigt intellektuella 
förutsättningar för inlärning har nyanserats och kompletterats med en syn på 
lärande som resultat av intellektuella och andra aktiviteter (2003). Inte minst 
bidrog en rad samhällsförändringar till att placera lärandets frågor i relation 
till ett mångkulturellt, pluralistiskt och komplext samhälle. 

Entwistle menar, i HFSR:s utvärdering av den svenska forskningen 
om undervisning och lärande (1997), att fenomenografin kan ses som en 
av de mest distinkta och inflytelserika riktningarna i Sverige, men också 
när de gäller svenska bidrag till det internationella forskningsfältet under 
1990-talet. Inte minst gav studierna rika bidrag till förståelsen av hur elever/
studenter förstår och skapar skilda meningar av samma texter. En central 
del av forskningen handlade om att forskare beskrev elevers/studenters 
uppfattningar av sina  lärandemiljöer och av ämnesinnehållet. Med en 
sådan analytisk medvetenhet kunde lärare bättre anpassa sin undervisning. 
Forskningen bygger på antagandet att så troget som möjligt beskriva och 
presentera elevernas perspektiv utan att låta sig styras av förutbestämda 
kategorier eller teoretiska begrepp (HFSR, 1997). Entwistle poängterar dock 
att fenomenografin utvecklats i olika riktningar under 1990-talet, bl. a. mot 
mer sociokulturella studier. En gren av fenomenografin utgick emellertid 
från ämnesinnehållet och specifika klassrumskontexter. Entwistle pekar ut 
att fenomenografins viktiga bidrag låg i att koppla samman undervisning 
med bedömning av lärande av olika ämnesinnehåll. Tidigare forskning hade 
i hög grad varit upptagen med att försöka förklara hur man på bästa sätt 
skulle matcha undervisning och elevernas utvecklingsnivå och att förstå 
skillnader i elevernas utveckling. Den fenomenografiska ansatsen banade på 
detta sätt vägen för förståelsen av kvaliteten på lärandeutfallet som beroende 
av en komplex uppsättning faktorer mellan eleven, syftet och innehållet i 
undervisningen och den sociala klassrumskontexten inom vilken lärandet 
äger rum. Entwistle påpekar att det har varit svårt att hålla samman dessa 
dimensioner i forskningen (även inom fenomenografin). Forskare har i regel 
olika utgångspunkter beroende på om fokus ligger på individens lärande eller 
undervisning och lärande

HFSR:s utvärdering visar att den svenska forskningen på fältet har 
specifika svenska förtecken och att den mer sällan förhåller sig explicit till 
t.ex. inriktningar mot konstruktivistiska ansatser eller social kognition som 
växer fram på det internationella fältet. Entwistle noterar att det också mellan 
olika positioner inom det svenska fältet inte pågår något större utbyte. Säljö 
riktar vid mitten på 1990-talet (1994) kritik mot den dekontextualisering 
som görs av kommunikation och interaktion i klassrummet. Han menar att 
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hänsyn behöver tas till den sociala situerande praktik inom vilken lärandet 
äger rum. Entwistle uppmärksammar också en annan kritik som handlar 
om att lärandeutfallet oftast har handlat om förändringar i uppfattning och 
begreppsförståelse, men sällan om måluppfyllelse och kunskapsresultat.  

Andra forskningspositioner, som den neopragmatiska läroplansteorin, den 
poststrukturalistiska samt en mer kritiskt tolkande ansats (Sundberg, 2010), 
kan ses i samma utvecklingslinje med intersubjektivitet och kommunikation 
som nav för teoribildningen. Denna vändning som Englund identifierar under 
1990- och 2000-talen har också inburit nya mötesplatser och möjligheter 
till bryggor mellan allmändidaktiken och ämnesdidaktiken. Achtenhagen 
studerade just hur dessa bryggor såg ut inom det svenska forskningsfältet vid 
mitten av 1990-talet (HFSR, 1997). Han konstaterar i sina analyser att det 
finns en substantiell mängd av studier av ämnesdidaktik och att de så gott 
som täcker hela spektret av skolämnen. Av dem som författats på engelska (för 
en internationell publik) var det emellertid bara ett fåtal som sökte utveckla 
förståelsen för hela ämnen. Achtenhagen konstaterar vidare att få studier vid 
denna tidpunkt söker sammanställa forskningsläget inom olika ämnesområden 
och peka ut nya viktiga forskningsfrågor. Istället utgår många ämnesdidaktiska 
studier från konkreta institutionella faktorer i de didaktiska analyserna. Det 
uppstår på detta sätt ett glapp mellan studier av mer övergripande globala 
samhällsteorier och lokala empiriska klassrumsstudier. De generella teorierna 
riskerar att reducera komplexiteten i undervisningsproblem alltför mycket och 
de empiriska studierna riskerar att missa kopplingar till strukturella problem. 
En sådan polarisering är påtaglig inom det svenska forskningsfältet, enligt 
Achtenhagen. Det som skulle framstå som den potentiella styrkan i svensk 
undervisnings- och lärandeforskning skulle vara att utveckla kombinatoriska 
ansatser mellan t.ex. mer strukturella, hermeneutiska och fenomenografiska 
positioner med empiriska, statistiska ansatser (som t.ex. Gustafsson & Bauce, 
1993; Rosén, 1995; Gustafsson & Undheim, 1996).

Sammanfattande analys av forskningspositioner under 
1990-talet
Det sker en stark tillväxt och utveckling av det svenska didaktiska fältet under 
1990-talet (påbörjas i slutet av 1980-talet). Didaktikdiskussionerna går i höga 
vågor, där skilda perspektiv ställs mot varandra: . öst- och västkustdidaktik, 
vid och snäv didaktik, allmän och särskild didaktik, separativ och integrativ 
didaktik, didaktik och skolämnen, didaktik som konst eller vetenskap. Med 
några undantag är emellertid kontakterna och utbytena med det internationella 
didaktiska forskningsfältet relativt sporadiska (vad det empiriska urvalet 
åtminstone har kunnat visa). Inom några få områden är den svenska 
forskningen väl erkänd som mycket framstående även internationellt. Det 
gäller framförallt läroplansteoretisk didaktik och fenomenografisk didaktik. 
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Begreppet lärande gör en kometkarriär under 1990-talet i det didaktiska 
forskningsfältet och ersätter begreppet inlärning som nav för teoribildningen 
på fältet. Det etableras emellertid flera olika definitioner, baserade på olika 
grundläggande antaganden. Denna förskjutning i terminologin kan ses 
som indikator på att det behavioristiska paradigmet utmanas på bred front. 
Piagets konstruktivism ifrågasätts och omprövas och inte minst det starka 
individfokus som han företrädde. 

En tydlig tendens i utvecklingen är att språk och kommunikation 
kommer i fokus inte minst med sociokulturella och situationistiska perspektiv 
på undervisning och lärande. Denna successiva förskjutning under 1990-talet 
bidrar också till att påvisa vikten av interdisciplinära samarbeten. Det påvisas 
dock mindre av faktiska resultat av empirisk forskning från sådana projekt. 

Ämnesdidaktisk forskning initieras också i högre grad successivt 
framförallt i slutet av 1990-talet och framåt. Volymmässigt är det emellertid 
ingen markant expansion. En bidragande orsak därtill torde vara en relativt 
instabil infrastuktur för långsiktigt hållbara ämnesdidaktiska miljöer (vissa 
undantag finns dock). En hämmad och outvecklad dialog mellan allmän- och 
ämnesdidaktiska forskningsansatser konstateras av internationella bedömare. 
Tendenserna är, trots flera tongivande forskares övertygande argument, att 
innehållsliga (vad?), metodiska (hur?), strukturella (varför?) och aktörsmässiga 
(vem?) dimensioner separeras och att integrativa ansatser har svårt att få 
organisatorisk uppbackning. 

I översikterna kan också ett glapp och en distans mellan generell didaktisk 
teori och empirisk och kontextuell forskning identifieras på det svenska fältet 
generellt sett. Polariseringen beskrivs som mycket påtaglig om förhållandena 
jämförs internationellt. Olika typer av kombinatoriska ansatser som skulle 
kunna bli potentiellt starka, t.ex. mellan extensiva statistiska analyser och 
intensiva kvalitativa studier, är relativt sällsynta i den svenska forskningen om 
undervisning och lärande. 
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Några resultatbilder från forskningen under 
1990-talet
I Selander (2003), Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk 
skola och skolforskning, ges viktiga bidrag till förståelsen för forskningsläget 
kring skolforskning mer generellt liksom fältet undervisning och lärande mer 
specifikt. Antologin, som är av översiktskaraktär, samlar forskare från olika 
positioner för att identifiera större förändringsmönster över tid. Redaktörerna 
lyfter fram svårigheterna med att inordna alla perspektiv i en större 
metaöversikt och ser snarare att de bidrar med olika bilder som sammantaget 
ger en mångfasetterad relief åt kunskaperna om skolan. 

I översikten Forskning om liv och arbete i svenska klassrum görs en genomgång 
av olika typer av kunskaper som genererats inom svensk klassrumsforskning 
under 1990-talet (Granström & Einarsson, 1995). Inledningsvis slås här fast 
svårigheterna med att kategorisera centrala aspekter av klassrumsskeenden. 
Det rör sig om komplexa och rörliga förhållanden. De väljer att dela in 
framställningen i fyra aspekter: den pedagogiska processen, språket i 
klassrummet, könsrollsmönster i klassrummet samt elevernas inbördes 
interaktion på lektionerna. Översikten behandlar de centrala komponenterna 
i den didaktiska triangeln, men fokus ligger i hög grad på elevers lärande 
och interaktion och mindre på innehåll eller vidare kontexter utanför 
klassrummets. 

När det gäller forskningen om de pedagogiska processerna i klassrummet 
handlar det om i huvudsak tre olika typer av aktiviteter, lärarledda genomgångar 
och förhör samt grupparbete och enskilt arbete. Granström och Einarsson 
pekar på att andelen lärardominerade aktiviteter (”katederundervisning”) 
har minskat de senaste 30 åren. Svenska klassrum kännetecknas inte idag 
av en ensidig katederundervisning, skriver de. Ramfaktorer som klasstorlek 
och klassammansättning ger förutsättningar och sätter gränser för 
klassrumsarbetet, men det finns inget forskningsstöd för att små homogena 
klasser i sig är tillräckliga för att skapa gynnsam inlärningssituation för 
alla elever. De pekar på forskningen om styrgrupper och lotsning som 
exempel på detta. Styrgruppen utgörs vanligen av en mindre grupp elever 
som ligger näst lägst på en prestationsskala. Lotsning framkallas av ramarna 
för undervisningen (t.ex. tidsramarna), vilket innebär att elever lotsas fram 
till svar på frågor som lärarens ställer, utan att förstå vägen dit. Orsaken är 
också, skriver författarna, att lärare och elever många gånger visat sig ha 
olika syften med lektioner. Läraren har vissa inlärningssyften, att elevernas 
ska nå vissa kunskaper och färdigheter. Eleverna har aktivitetssyften, att se 
till att försöka tillgodose att det sker en aktivitet (redovisning, arbetsuppgift, 
projekt etc.). De båda syftena samverkar inte alltid, utan ibland överskuggar 
aktivitetssyftet helt syften att erbjuda eleverna nya kunskaper. Granström 
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och Einarsson (1995) menar att det krävs en lärarroll i form av katalysator 
och handledare (snarare än förmedlare eller ”hönsmamma”) för att eleverna 
ska överta inlärningssyften och ta ansvar för egen inlärning och samtidigt 
motverka tävlan och konkurrens. 

Granström och Einarsson (1995) pekar på studier från 1990-talet som 
visar att läraren har makten över det offentliga språket i klassrummet (rätten 
att tala utan att begära ordet samt fördela ordet) och står för två tredjedelar 
av taltiden. Läraren, menar de, styr innehållet i kommunikationen och 
eleverna är skyldiga att lyssna, men också tala om de har begärt ordet 
och fått det. De konkluderar också att eleverna har små möjligheter att 
genom språket påverka ämnesinnehållet i undervisningen. Eleverna gör 
förvisso inlägg i syfte att vidga ämnesinnehållet, men dessa följs sällan upp. 
Undervisningsprocessen kännetecknas enligt forskningen av ett snabbt fråga-
svarsmönster. Acceptansen för svar som ligger utanför lärarens styrning i en 
viss riktning beskrivs ofta som mycket begränsad. Om svaren på lärarens 
frågor inte är tillfredsställande sker ofta en form av lotsning fram till de rätta 
svaren, skriver Granström och Einarsson. Detta fenomen är också vanligare i 
arbetarklassområden än i skolor där barn från högre socialgrupper dominerar. 
Lärare värderar också de svar eleverna ger på olika sätt genom att antingen 
acceptera, avvisa eller ställa sig tveksam till svaret. Eleverna lär sig avläsa sitt 
egenvärde genom att lyssna på lärarens reaktioner.

Delvis är dessa mönster i klassrumsinteraktion och kommunikation också 
styrda av könsrollsmönster, enligt forskningen. Bland annat pekar forskningen 
på att pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet. De får också 
mer fritt kommentera händelser i klassrummet än flickor. Forskningen pekar 
på att flickor upplever sig tvungna att följa de oskrivna regler och normer 
som finns för beteenden i klassrummet. Det gäller t.ex. att alltid räcka upp 
handen och vänta på sin tur. Lärare uppfattar också pojkar som mer störande 
generellt. Av forskningen att döma tycks ett mönster vara att manliga lärare 
har mer överseende med flickors störande beteenden än pojkars. Pojkar får 
göra fler felsteg och möts i regel av lägre förväntningar. Tillsägelser ser också 
olika ut beroende på om de gäller en flicka eller en pojke. 

Relationerna mellan lärare och elever beskrivs, i den forskning som 
Granström och Einarsson redogör för, som knuten till undervisningen 
och ämnesinnehållet. Det är mer sällsynt att personliga saker tas upp i 
klassrummet. Flickor försöker många gånger kompensera den opersonliga 
klassrumsinteraktionen genom att etablera en mer personlig kontakt med 
de lärare de uppskattar utanför klassrummet. Läraren får ofta rikta särskild 
uppmärksamhet åt dominanta pojkgrupper i klassrummet för att de inte ska 
överta kommandot eller orsaka anarki. Pojkgruppen brukar i regel markera 
sig gentemot flickor som gör en offentlig framställning i klassrummet eller 
begår något misstag. Läraren använder också ibland flickor som ett lugnande 
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medel för att inte pojkarna ska ta för stor plats (t.ex. genom att placera stökiga 
pojkar bredvid flickor). 

Klassrumsforskningen under 1990-talet hade också fokus på elevernas 
inbördes interaktion på lektioner. Den kunde konstatera att den inbördes 
inofficiella interaktionen mellan elever vid sidan om lärarens undervisning 
under en vanlig lektion är betydande och också väsentlig för att förstå vad som 
händer i klassrummet. En del av denna interaktion har med undervisningen 
att göra, men en stor del handlar om andra saker framförallt under de senare 
åren i grundskolan och i gymnasiet. Den kan emellertid ha stor betydelse för 
det personliga och sociala samspelet. Den kan också vidmakthålla sociala 
hierarkier. Läraren kan också delta i ett sådant spel utan att vara medveten 
om det, visar forskningen. Lärarnas kontroll och möjlighet till inflytande på 
denna typ av inlärning är idag liten, konkluderar Granström och Einarsson 
(1995).  Detta kommer t.ex. i uttryck i grupparbeten som sällan är resultatet 
av allas lika arbetsinsats, utan av några elever (disjunktivt arbete). Verkligt 
samarbete (konjunktivt och komplementärt) förekommer också, men mer 
i undantagsfall. Denna arbetsform tränas sällan medvetet, vilket sannolikt 
krävs. Skolan har dock, säger forskningen, varit dålig på att lära eleverna hur 
grupparbete skall bedrivas konstruktivt.

Granström ger i artikeln Arbetsformer och dynamik i klassrummet 
(i Selander, 2003) en översikt av empirisk forskning kring framförallt 
klassrumsinteraktion och kommunikation. Han poängterar inledningsvis att 
man behöver uppmärksamma att helklassundervisning inte betyder samma 
sak idag som för femtio år sedan. Den har ett helt annat innehåll idag. På 
samma sätt förhåller det sig med grupparbete och eget arbete. Forskningen kan 
dock tydligt belägga att helklassundervisningen (katederundervisning) där 
samtliga elever tar del av samma aktivitet är på tillbakagång. Även om katedern 
rent fysiskt ofta står kvar i svenska klassrum, är undervisningsformen mindre 
vanlig. Går man tillbaka till grundskolans införande i början på 1960-taletvar 
undervisningen i hög grad präglad av den gamla läroverkstraditionen (där 
läraren styrde aktiviteterna) och forskning har visat att kanske tre procent 
av lektionstiden behövde användas för disciplinära åtgärder. I de senare åren 
i grundskolan och på gymnasiet finns helklassgenomgångar kvar, men de 
ägnas lika mycket åt administration och organisation som åt undervisning. 
Det innebär att tiden utnyttjas för gruppindelningar, information om veckans 
arbete, förberedelser för eget arbete, genomgång av material, insamling av 
hemuppgifter etc. Helklassundervisning kan emellertid också betyda ”att 
läraren levandegör och åskådliggör historiska, sociala, biologiska, moraliska 
och naturvetenskapliga fenomen och att elever och lärare gemensamt 
undersöker, ifrågasätter och i tanken prövar trovärdighet, hållbarhet och 
konsekvenser av olika vetenskapliga, politiska, värdemässiga, etiska och 
moraliska uppfattningar” (Granström, 2003).
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Granström beskriver det kollektiva samtalet – enligt beskrivningen ovan – 
som en arbetsform som radikalt skiljer sig från klassisk katederundervisning. 
Denna undervisningsform kan påvisas ha många pedagogiska vinster, 
men ges i regel mycket begränsat utrymme. Det samma gäller 
grupparbetet som undervisningsform, där trenden är klart vikande, enligt 
forskningen. Forskningen uppmärksammar viktiga sociala mål som kan 
nås genom grupparbete och även bidra till att öka elevers förståelse för 
undervisningsinnehållet samt att analysera och utvärdera lärande. Det 
finns exempel på grupparbete som verksamt pedagogiskt medel. Granström 
visar på forskningsresultat som säger att störst utbyte tyckte eleverna att de 
fick i lektioner där de fått arbeta tillsammans med kamrater (parövningar, 
grupparbete, gruppdiskussioner). Minst utbyte, dvs. svårast att hänga med, 
uppgav de att de hade haft av genomgångar och katederundervisning (a.a.). 
Det betyder emellertid inte att eleverna anser att de har haft dåligt utbyte av 
denna senare typ av lektioner. Samtidigt rapporteras att grupparbete ofta av 
elever såväl som lärare uppfattas som svårt och ogynnsamt för lärande. 

Granström pekar på lärares svårigheter att kontrollera processer som sker 
under grupparbeten som bidragande till att undervisningsformen har minst 
utrymme. Ibland kan grupparbeten uppfattas motverka lärarens målsättningar 
med undervisningen. Viktigt att beakta i sammanhanget är emellertid, 
menar Granström, att det kan finnas olika definitioner och därmed olika 
bedömningar av hur mycket grupparbete förekommit. Det förefaller rimligt 
utifrån forskningen att ställa tre minimikriterier för grupparbete, nämligen 
att: 

det finns tydliga inslag av samarbete, att gemensamt diskutera, 
planera och analysera uppgiften. 
diskussionerna bygger på att alla deltagare har något att bidra med. 
alla medlemmar är medvetna om syftet med arbetet och beredda att 
bidra till detta, både i genomförande och utvärdering. 

Detta är alltså många gånger en mer krävande uppgift än att genomföra 
traditionella lektioner eller att ge eleverna individuella uppgifter. Detta 
kan vara en förklaring till den låga förekomsten. Forskningen har visat att 
väl fungerande grupparbeten kräver tydliga instruktioner, tydliga syften,  
tidsramar och en tydlig struktur. 

Forskningen om eget arbete som undervisningsform
Granström tar slutligen upp forskning om den tredje vanligaste arbetsformen 
som har förekommit i skolan under de fyrtio åren grundskolan funnits, 
dvs. individuellt eller enskilt arbete. Det innebär att eleverna arbetar var för 
sig med att lösa uppgifter, skapa eller läsa. Denna undervisningsform kan 
konstateras generellt ha ökat markant, även om det kan variera stort mellan 
skolor och lärare. Vid grundskolans tillkomst och dess första decennium 
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betydde det att alla elever fick arbeta med samma uppgifter, men individuellt. 
Sedan har det successivt inneburit att fylleriövningar har ersatts med 
planering, genomförande och uppföljning av undervisningsmoment. Denna 
undervisningsform har inte varit resultatet av något enskilt policybeslut eller 
av entydig forskningsevidens. Det är snarare en rad omvärldsförändringar 
under 1990-talet som har verkat i denna riktning. 

Granström gör distinktioner utifrån forskningen på fältet mellan tre olika 
former: 

Enskilt arbete innebär att läraren sätter tidsramar och uppgifter för 
den enskilda eleven att genomföra på egen hand.
Eget arbete innebär att läraren anvisar uppgifter för eleven att 
genomföra inom en viss tidsram, men att eleven själv bestämmer och 
planerar hur tiden ska fördelas.
Arbete på beting innebär att läraren bestämmer uppgifter och när de 
ska vara klara, men att eleven själv avgör när och var uppgiften ska 
genomföras (t.ex. läxor).

Alla tre arbetssätten bygger med andra ord på att läraren har bestämt 
uppgifterna. Skillnaden handlar däremot om elevens möjlighet att själv styra 
och fördela tiden till de uppgifter som är förelagda. Vid enskilt arbete har 
läraren ansvar för och styr elevernas tidsanvändning nästan helt och hållet. 
Vid eget arbete får eleverna fritt planera sin tid till de olika uppgifterna. 
Mycket forskning pekar emellertid vid denna tid, i slutet på 1990-talet, på att 
när det gäller innehållet ligger det fast och påverkas inte av arbetsformerna. 

Översikten pekar framförallt på de negativa aspekter av eget arbete som 
framkommit i forskningen. Det handlar t.ex. om alltför tidigt vuxenansvar, 
egocentrering och att vissa elevgrupper missgynnas av arbetsformen. En 
sådan grupp är de s.k vandrarna som har svårt att koncentrera sig och istället 
vandrar runt planlöst. Annan forskning har också sett hur arbetsformen 
nyttjas av elever från olika sociala bakgrunder. Elever med rikliga kulturella 
resurser kan nyttja arbetsformen som ett redskap för att kombinera skolans 
och lärares syften och egna intressen. Andra elevgrupper från mer studieovana 
hem använder arbetsformen som rättesnören, men det är en svårtydd 
kontrollapparat. Det finns även mer positiva aspekter som inte minst lyfts fram 
av eleverna själva, t.ex. att tävlandet minskar, att lärartid frigörs, att elever lär 
sig ansvar och lär känna sin kapacitet, att kontakten  med hemmet ökar och 
att de kan arbeta i egen takt. Den sammantagna bilden av de förändrade 
arbetsformerna i klassrummet som Granström lyfter fram är emellertid att 
betoningen i skolans uppdrag alltmer hamnat på att förbereda eleverna för 
individuella och privata projekt, snarare än för en gemensam medborgerlig 
fostran. De förändrade mönstren riskerar också att förstärka skillnader 
mellan elever från hem med goda kulturella och ekonomiska förutsättningar 
och elever från hem med mer begränsade resurser, enligt Granström.
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Sammanfattande analys av resultatbilder från forskningsfältet 
under 1990-talet
Den empiriska forskningen på pedagogiska processer i klassrummet utvecklas 
i relativ snabbt takt och med olika inriktningar och intressen under 1990-talet 
i Sverige. Klassrumsinteraktion och kommunikation framträder som viktiga 
aspekter för forskningen. Under 1990-talet är processorienteringen en 
tydlig karaktäristik av den empiriska forskningen i klassrummet (i urvalet 
av översikter). Inte minst uppmärksammar forskningen ett antal viktiga 
förändrade mönster och aspekter av mer grundläggande art för processerna i 
svenska klassrum. 

Förändrade arbetsformer i skola och klassrum är en sådan tydlig 
förskjutning som uppmärksammas och begreppsliggörs. Bland annat är det 
förändrade förhållanden mellan klassisk katederundervisning och vad som 
har benämnts som det kollektiva samtalet. Den senare undervisningsformen 
kan påvisas ha många pedagogiska vinster, men undersökningar visar att 
den successivt ges allt mindre utrymme. Det samma gäller grupparbetet 
som undervisningsform där trenden är klart vikande, enligt forskningen. 
Forskningen uppmärksammar viktiga sociala mål som kan nås genom 
grupparbete och att det även kan bidra till att öka elevers förståelse för 
undervisningsinnehållet samt att analysera och utvärdera det egna lärandet. 
Det är dock ett område som allmänt uppmärksammas mycket lite. I den svenska 
allmänna debatten är en förenklad polarisering mellan katederundervisning 
eller individualiserad undervisning dominerande. 

Resultatbilderna från den empiriska forskningen om undervisningen och 
de förändrade arbetsformerna i den svenska skolan är att betoningen i skolans 
uppdrag alltmer hamnat i att förbereda eleverna för individuella och privata 
projekt, snarare än för en gemensam medborgerlig fostran. De förändrade 
undervisningsmönstren kan också påvisas förstärka skillnader mellan elever 
från hem med goda kulturella och ekonomiska förutsättningar och elever från 
hem med mer begränsade resurser. Medan forskningen i en rad olika studier 
har uppmärksammat inte bara den officiella utan även den inofficiella arenan 
i klassrummet har alltså den allmänna skolutvecklingen gått i en annan 
riktning. 

Mot slutet av 1990-talet kan en ökad uppmärksamhet och sensitivitet, 
särskilt mot köns- och etnicitetsaspekter, i undervisningen identifieras. Detta 
emellertid samtidigt som mindre fokus på socioekonomiska faktorer kopplade 
till elevers kunskapsutveckling och socialisation framträder. Forskningen 
om undervisning och lärande kan således sägas införliva viktiga kvalitativa 
aspekter i förändrade samhällsförhållanden, men också visa att vissa centrala 
förutsättningsvariabler (elevers socioekonomiska status) trängs i bakgrunden. 
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Förändrade forskningspositioner under 
2000-talet

I det nästkommande avsnittet kommer några centrala positionsförskjutningar 
såsom de framträder i valda översikter att redovisas. Det handlar bl.a. om hur 
sociokulturella ansatser utmanar några av de etablerade positionerna på fältet 

på en bredare front. Det handlar också om hur resultat av undervisning och lärande 
intar den skolpolitiska agendan och hur forskningen tagit upp frågan om utfall. En 
rad olika samhällsförändringar har också bidragit till forskningsfältets formering 
under 2000-talet, inte minst utmaningar kopplade till undervisning för olikheter 
och skillnader och den snabba utvecklingen inom skolans ämnesområden. Till de 
översikter som utgör huvudkällor hör Sahlström, 2008; Berg och Scherp, 2003; 
Skolverket, 2009; Forsberg och Lindberg, 2010; Skolverket, 2010; Schullerqvist, 
Ullström och Ullström, 2009; Nilholm och Björck-Åkesson, 2007; Vetenskapsrådet, 
2006 samt Helldén, Lindahl och Redfors, 2005. Andra källor som har bidragit till 
bilden av förändrade forskningspositioner i det svenska didaktiska forskningsfältet 
är Carlgren, Forsberg och Lindberg, 2010 och Melander och Sahlström, 201015.

Carlgren, Forsberg och Lindberg (2010) identifierar i boken Perspektiv på den 
svenska skolans kunskapsdiskussion, en tydlig trend som successivt påbörjas under 
1990-talet och särskilt tar fart under 2000-talet. Den utbildningsvetenskapliga 
forskningen om lärande som har dominerats av kognitivistiska perspektiv 
utmanas av sociokulturella perspektiv. Det handlar om en rörelse från 
psykologiska till kulturella ansatser. Lärande betraktas inte längre som något 
som huvudsakligen sker i huvudet, utan också som något som sker i kroppen 
och i den situation där lärande pågår. Sociokulturella och situationistiska 
forskningspositioner befästs successivt under 2000-talet och har idag intagit 
en dominerande ställning, åtminstone retoriskt enligt Carlgren et al. (2010). 
Kritik har emellertid riktats från konstruktivister och kognitivister inte minst 
omkring transferfrågan (a.a.). Situationistiska teorier lägger enligt dem alltför 
stor vikt vid kunskapernas inbäddning i praktik. De missar på detta sätt de 
skilda sätt som individer tillägnar sig kunskap på, oberoende av kontexten. 
En central aspekt i kunskapsutveckling menar företrädare för kognitivismen 
är lärande som förändrade kognitiva schemata. Under 2000-talet pågår ett 
utbyte och en ömsesidig kritik från främst psykologiska positioner som siktar 
in sig på individers lärande kontra konstruktivistiska (som t.ex. företrädare 

15  I de två sistnämnda gör författarna inte själva anspråk på att genomföra kunskaps- eller 
forskningsöversikter. De har ändå valts för att de fyller övriga kriterier och utgör två av få 
initierade beskrivningar av fältets forskningsutveckling. 
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för ämnesdidaktik och klassrumsforskning) som siktar in sig på interaktionen 
i undervisnings- och lärandekontexter. 

I forskningsöversikten Från lärare till elever, från undervisning till 
lärande: utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning 
konstaterar Sahlström (2008) att klassrumsforskningen för tillfället 
befinner sig i efterdyningarna av ett radikalt perspektivskifte på hur sociala 
praktiker vidmakthålls och förändras. Det innebär att antaganden om stabila 
förutsägbara sociala strukturer i grunden har ifrågasatts och att istället 
sociala praktiker som situationellt konstruerade fokuseras. Skiftet innebär 
bl.a. enligt Sahlström att klassrumsforskningen mer förutsättningslöst 
måste söka förklaringar till elevers lärande och identitetsformering genom 
att studera processerna i sig. I sin genomgång av svensk, nordisk och 
internationell klassrumsforskning konstaterar Sahlström att det finns en 
utbredd skepsis omkring möjligheterna att jämföra klassrum och resultat av 
klassrumsforskningen över kulturella kontexter. Samtidigt pekar han på att 
även om kritiken är relevant och korrekt, är det ett faktum att jämförelser 
är intressanta och viktiga. Inte minst genom att de påvisar att radikalt olika 
klassrumspraktiker i stort sett kan uppnå samma goda resultat (t.ex. Japan, 
Tjeckien och Nederländerna).

Enligt Sahlström (2008) visar senare tids klassrumsforskning att 
interaktion inte är en förutsättning eller en sidovariabel i lärandet, utan 
utgör själva lärandet. Inom klassrumsforskningen har en omorientering 
ägt rum på senare tid mot interaktion, det vill säga att den fokuserar elever 
och elevers handlande i klassrum. Här har svenska forskare lämnat viktiga 
bidrag. Klassrumsforskningen har på detta sätt enligt Sahlström tagit till 
sig forskningen från sociokulturella ansatser där lärandet betraktas som ett 
förändrat deltagande i sociala aktiviteter.   

En sådan nyorientering av klassrumsforskningen kommer till uttryck i 
en snabbt ökad mängd samtalsanalytiska studier av klassrumsinteraktion, 
framförallt i Sverige och i Finland. En tidigare fokusering på IRE-mönster 
(Initiation-Respons-Evaluation) samt tvåtredjedelsregeln (lärares taltid i 
klassrummet) har därmed övergetts till förmån för mer nyanserade analyser. 
Samtidigt konstaterar Salström att stora delar av klassrumsforskningen utgår 
från läraren och lärarens handlingar. Omorienteringen innebär emellertid 
att kommunikation och interaktion ställs i förgrunden snarare än språkliga 
strukturer. Mönster i klassrumsinteraktionen (t.ex. tvåtredjedelsregeln) har 
också visat sig inte längre gälla generellt, utan har förändrats. Det är en 
intressant fråga, menar Sahlström, huruvida det återspeglar forskningens 
intressen och metoder eller själva klassrumsinteraktionen. Trots en ökad 
mängd forskningsstudier inom ansatsen, finns det för få studier om den 
aktivitet som förefaller dominera svenska klassrum idag, elevers arbete 
(individuellt, i par eller i grupp) och vad den innebär i termer av lärande och 
socialisation(a.a.). 
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Inom det svenska forskningsfältet om undervisning och lärande är det 
framförallt den senare positionen kring kommunikation och interaktion 
som har utvecklats. Melander  och Sahlström (2010) har gjort en översikt 
av samtalsanalys som metod för att studera hur interaktion organiseras i 
undervisningssammanhang. Denna ansats har kommit att intressera sig 
för hur lärande sker och framförallt olika sekventiella förändringar över 
tid i interaktionsmönster. Man har kunnat visa hur det sociala samspelet 
är organiserat, hur det möjliggör eller försvårar deltagande och hur lärande 
gynnas eller missgynnas. 

Marton (2010) gör i ett bidrag i ovan nämnda översikt en jämförelse 
mellan den samtalsanalytiska positionen och den fenomenografiska-
variationsteoretiska. Marton beskriver här hur forskningen om lärande bedrivs 
i två helt skilda forskningsfält som inte tycks ha något behov av utbyte. Dels 
är det en medicinsk/ naturvetenskaplig position, dels en social/kommunikativ 
position. Båda, menar Marton, förbiser väsentliga pedagogiska intressen. 
Marton ser just pedagogikens uppgift som att visa hur vi kan hjälpa andra att 
lära. Lärandets pedagogik refererar till vad vi behöver veta om lärande för att 
bäst kunna hjälpa andra att lära (a.a.). Pedagogik är med andra ord inte ett 
tillämpningsfält för psykologi, sociologi, neurovetenskap eller samtalsanalys 
utan en grundläggande mänsklig verksamhet. 

Den fenomenografiska-variationsteoretiska positionen siktar, till skillnad 
från den samtalsanalytiska in sig på olikheter i innebörder (Marton, 2010). 
Det finns alltid mer eller mindre komplexa innebörder och lärande är, enligt 
Marton, skiftet mellan dem. Lärande förutsätter på detta sätt ett fungerade 
samspel som bygger på att både lärare och elever har ett delat mål för lärandet. 
För att veta om lärandet sker i denna riktning behöver också elevernas (och 
lärarens) förståelse av lärandeobjektet göras explicit. Detta är vad som har 
utarbetats inom vad som kallas ”Learning Study” (se exempelvis Marton, 
2005). Den, i sin tur, är inspirerad av den japanska ”Lesson study” modellen.  

Variationsteorin kan sägas bygga på lärande som ett utvecklande av 
förmågan att se något på ett nytt sätt (a.a.). Med andra ord att den lärande 
lär sig urskilja fler drag i lärandeobjektet, erfar en variation. För att kunna gör 
det krävs att det också finns dimensioner av lärandeobjektet som inte varierar 
samtidigt. Detta samspel mellan erfarna varianser och invarianser, likheter 
och skillnader, är såldes grundläggande, enligt teorin, för att kunna lära 
sig något. Härvidlag skiljer sig ansatsen från den samtalsanalytiska, enligt 
Marton. Den senare är i första hand deskriptiv, har en tydlig metodologi, men 
där teorin inte är given. Variationsteorin sätter lärandets objekt i centrum, 
snarare än interaktionen. Det senare är inte oviktigt, menar Marton, men 
interaktionen måste kretsa kring ett nav (objekt) om den ska vara intressant. 
Samtalsanalysens möjligheter att bidra till forskningen om lärande, skriver 
Marton, finns i studiet av pedagogiska former av lärande, snarare än i lärandet 
i sig. 
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ORIENTERINGEN MOT UNDERVISNINGENS OCH LÄRANDETS UTFALL 
Om en tydlig orientering inom fältet kan identifieras ovan mot lärandets 
objekt och dess pedagogiska former, finns det också en tydlig orientering i en 
annan riktning, mot lärandets utfall. Internationellt har forskningsansatser 
kring effektiva skolor och undervisningseffektivitet ett betydande inflytande. 
I Sverige är en sådan position inte framträdande. Det finns emellertid 
diskussioner inom framförallt svensk skolutvecklingsforskning. I Berg och 
Scherp (2003) presenteras fem olika synsätt på skolutveckling i en europeisk 
jämförelse. I vissa av dessa svenska skolutvecklingsansatser ingår undervisning 
och lärande explicit som central aspekt. 

Blossing har t.ex. arbetat med att utveckla skolförbättringsforskningen 
(School improvement). Den internationella forskningen kritiserades (från 
1980-talet) för att sätta skolors och lärares utvecklingsprocesser i förgrunden 
och därmed placera elevernas resultat och klassrumsarbetet i bakgrunden. 
Denna ansats kan beskrivas ha riktat in sig på undervisningens och lärandets 
förutsättningar, processer och resultat (den didaktiska triangeln). Även 
om innehållet är en nedtonad aspekt. Tongivande forskare inom ansatsen 
talar om en ”tredje tidsålder” som bl.a. innebär en omorientering mot 
elevresultat, lärares undervisningsstrategier, lärares kompetensutveckling och 
resultatmätningar. 

Denna forskningsposition har således också gjort ett inspel till fältet 
undervisning och lärande. Ansatsen har ambitioner att koppla samman 
skolkontextförhållanden med de inre processerna av undervisning och 
lärande, genom att belysa dels infrastrukturer i skolans kommunikations- och 
normsystem, det lokala systemet för makt och ansvarsfördelning, dels olika 
typer av belöningssystem för lärare och elever (a,a.). 

En annan position inom skolutvecklingsforskningen är skolutveckling 
som förändring av arbetsrelationer och socialpsykologiska aspekter kring 
individ och grupp (Granström). Att kartlägga olika typer av gränssättningar 
i vardagsarbetet blir därmed centralt (a.a.). Denna ansats berör således inte 
direkt didaktiska dimensioner i skolan. Detsamma måste sägas gälla för skolan 
som lärande organisation (Scherp) där skolutveckling ses som konstruktiv 
och varaktig problemlösning av uppdrag och genomförande. ”Skolutveckling 
som frirumserövrande” har utvecklats av Gunnar Berg och handlar om skolan 
som institution och skolan som organisation. Ur ett utbildningssociologiskt 
perspektiv görs kultur och dokumentanalyser av yttre och inre gränser för 
verksamheten i skolan. 

Grosin (2003..) skriver om skolutveckling som utveckling av 
framgångsrika skolor. Grosin är en svensk representant i forskningsansatsen 
”school effectiveness”. Skolutveckling handlar ur ett sådant perspektiv om 
att studera måluppfyllelse och om empirisk forskning om vilka faktorer som 
verkar i gynnsam riktning eller tvärtom. Speciellt uppmärksammas skolors 
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lednings- och styrningsstrategier. Den svenska positionen har inte utvecklat 
de inre processerna som rör undervisning och lärande. Sammantaget finns 
det som sagts ovan ändå en levande skolutvecklingsforskning i Sverige 
som också intresserar sig för frågor om urval av innehåll, organisering 
av undervisning och bedömning av lärande. Man skulle kunna säga att 
skolutvecklingsforskningen är ett annat forskningsfält, men att inspel görs på 
det didaktiska forskningsfältet. För att belysa och undersöka samband mellan 
skolkontext och lärprocess/lärmiljö framstår denna forskning som viktig. 
Grosin framhåller att forskningen kan ge viktiga bidrag till att förstå och 
förklara skolan som pedagogisk och social organisation och att fokus riktas 
mot vad som är påverkbara framgångsfaktorer för skolan (snarare än problem 
och opåverkbara faktorer). 

Den svenska skolutvecklingsforskningen har också lämnat viktiga bidrag 
till den europeiska skolutvecklingsarenan. Inte minst i omorienteringen mot 
att uppmärksamma elevernas behov och deltagande i sitt lärande. Det är först 
de senaste åren som skolutveckling och undervisning på detta sätt systematiskt 
har knutits samman. Det gäller även för lärares kompetensutveckling som 
alltmer uppmärksammas som en nyckelfaktor. Skolutvecklingsforskningen 
har kommit att under 2000-talet uppmärksamma villkoren och skolans inre 
processer som avgörande för skolors resultat. 

Kunskapsöversikten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: 
kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer” (2009) var ett samarbete 
mellan Skolverket och tre forskargrupper (universitetet i Uppsala respektive 
Göteborg och Linneuniversitetet). Översikten syftade till att belysa faktorer 
inom fyra större fält och deras påverkan på skolors och elevers resultat, varav 
undervisning och lärande var ett subfält. Även om den pedagogiska och 
didaktiska forskningen fortfarande är den volymmässigt största leverantören 
till området, ges viktiga bidrag från andra discipliner. I översikten konstateras 
att fältet (skolans inre arbete) har kommit att transformeras mot ett mer 
tvärvetenskapligt fält där teorier och metodologier från såväl sociologi, 
statsvetenskap, ekonomi, historia, psykologi etc. brukas. 

Här konstaterades en tydlig trend i forskningen från 2000-talet och 
framåt. Antalet svenska forskningsstudier kring måluppfyllelse, utfall och 
elevers resultat ökar avsevärt. Detta var särskilt märkbart i forskningen om 
skolans inre arbete. Det är alltfler discipliner som ger sig in i klassrummet och 
söker förklara väsentliga faktorer. Den förändrade styrningen av skolan mot 
mer av resultatstyrning samt de internationella kunskapsmätningarna ökade 
genomslag pekas ut som viktiga förklaringar till detta. 

En annan indikator på orienteringen mot undervisningens och 
lärandes utfall kan avläsas i ett ökat forskningsfokus på bedömningsfrågor. 
I nämnda översikt särskiljs två större forskningstraditioner i den 
svenska bedömningsforskningen. Den ena granskar och utvecklar 
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bedömningsinstrument (t.ex. psykometri), den andra riktar intresset mot 
bedömning som ett socialt, kulturellt, historiskt och pedagogiskt-didaktiskt 
fenomen (a.a.). I Sverige har den senare blivit mer utbredd och differentierad 
under 1990- och 2000-talen. En god bild av hur bedömningsforskningen har 
utvecklats ges i Forsbergs och Lindbergs (2010) Svensk forskning om bedömning: 
en kartläggning. I översikten särskiljs åtta olika fokus (eller studieobjekt) som 
bedömningsforskare har kommit att uppmärksamma: i) lärares didaktiska 
bedömningspraktik. Det kan handla om såväl vad som bedöms, hur det bedöms 
och uppfattningar av bedömning, ii) elevers prestationer och skolors resultat. 
Dessa studier handlar om hur resultat kan mätas och är oftast av kvantitativ art, 
iii) skolans styrning och lärares arbete. Denna forskning berör antingen direkt 
styrning genom bedömning eller indirekt villkoren för lärares bedömningar, 
iv) övergångar. Forskningen tar upp bedömningsfrågor kopplade till urval 
och rekryteringsprocesser, v) organisering av skola, undervisning och elever 
– i denna forskningsgren studeras processer och dokument som används för 
att organisera elever i olika grupper. vi) bedömningar som fenomen – handlar 
om bedömning som pedagogiskt redskap och/eller reglering/disciplinering, 
vii) elevers erfarenheter och upplevelser av bedömning – utgår från elevernas 
erfarenheter och upplevelser av olika former av bedömningar (generellt 
eller specifikt) samt viii) bedömningsredskapens kvalitet – det finns också 
forskning som ägnar sig åt tillförlitlighet och validitet i bedömning. 

Forsberg och Lindberg konkluderar att en något större andel (jämförelsevis) 
studier kan sorteras under lärares didaktiska arbete. Bedömningsforskningen 
intar således en viktig position inom fältet undervisning och lärande i 
klassrummet. Författarna påvisar också att en majoritet av de studerade 
artiklarna handlar om elevers prestationer och skolors resultat. Ett relativt 
stort antal studier är av ämnesdidaktisk karaktär, framförallt inom 
ämnena svenska och matematik. Ämnen som musik, idrott och hälsa är 
representerade av endast enstaka avhandlingar under tidsperioden 1990-2010. 
Sammantaget, konkluderar Forsberg och Lindberg (2010), är det framförallt 
bedömningsforskningen om elevers prestationer som expanderar mest (t.ex. 
projekt som använder longitudinella databaser). Denna utvecklingstendens kan 
också tydligt identifieras inom den internationella bedömningsforskningen 
(a.a.). Samtidigt som fältet vuxit, har det också differentierats och bedömning 
och utvärdering har sammankopplats i allt högre grad. Tvärvetenskapliga 
bidrag från psykologi, pedagogik, ekonomi och sociologi på såväl mikro- som 
makroplan ökar. 

Forsberg och Lindberg pekar på att det dock finns få studier som 
undersöker de informella bedömningarna i relation till de formella. Det 
är oftast en polarisering mellan positionerna, antingen studeras formell 
bedömning eller att ersätta den formella med något annan form. Det finns 
också ett relativt nytt och växande intresse för IKT och bedömning på såväl 
klass- skol- som systemnivå, vilken dock är ovanlig i Sverige än. 
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UNDERVISNING OCH LÄRANDE I NY SAMHÄLLSKONTEXT
En del av de förändringar och förskjutningar som kan identifieras 
inom undervisnings- och lärandefältet kan härledas till förändrade 
samhällsförhållanden. I kunskapsöversikten, Perspektiv på barndom och barns 
lärande: en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år 
(Skolverket, 2010), driver författarna tesen att barndomsforskningen behöver 
anpassa sig till en mångkontextuell barndom. Barn rör sig mellan många 
olika sammanhang och möten. På samma sätt argumenterar de för att ett 
intersektionellt förhållningssätt är användbart i forskningen. På barndomens 
arenor samspelar och konkurrerar olika faktorer som ålder, social och kulturell 
bakgrund, etnicitet, kön, trosuppfattningar, verbala och kognitiva förmågor, 
utseende, funktionshinder, familjesituationer, geografisk lokalisering etc. 
(a.a.). Genom olika typer av processer pågår en inkludering och normalisering 
såväl som en exkludering och marginalisering i pedagogiska sammanhang, 
inte minst i undervisning. I studier av lärande, bör sådana aspekter medvetet 
tas i beaktande. Specialpedagogisk forskning som uppmärksammar dessa 
processer har därför en given legitimitet när det gäller att bidra till fältet 
undervisning och lärande. 

I översikten, Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om 
forskningsområdet och forskningsfronterna, identifierar Nilholm och 
Björck-Åkesson (2007) två huvudlinjer som på olika sätt har bidragit 
till kunskapsbildningen kring undervisning och lärande. Den ena har 
förankring inom psykologin och den andra inom utbildningssociologin. 
Specialpedagogisk forskning har växlat mellan dessa båda poler över tid. 
Under vissa tider har fokus legat på individers förutsättningar och erfarenheter 
och under andra perioder på samhälleliga och organisatoriska ramar för 
utbildningsverksamhet (a.a.). Delvis har forskningen under senare tid försökt 
att lösa upp denna polarisering genom att istället tala om ett kategoriskt och 
ett relationellt perspektiv. Delvis har den svenska diskussionen även bidragit 
till att förstärka polariseringen enligt författarna (a.a.). Det finns dock en 
generell enighet om att utveckling och lärande sker genom ett samspel av 
olika faktorer på olika nivåer, från individnivå och närmiljö till samhällsnivå 
(a.a.). 

Ett sådant erkännande kan emellertid, menar Nilholm, leda till att 
den specialpedagogiska forskningen får svårt att vinna legitimitet för ett 
eget kunskapsområde och bidra till en otydlig identitet. Flera av bidragen 
i översikten poängterar att specialpedagogiken utvecklar ett nära samarbete 
med andra kunskapsfält, t.ex. det didaktiska. Nilholm menar t.ex. att 
undervisningsprocessen, de didaktiska frågorna samt demokratifrågor utgör 
ett slags centrum för en pedagogisk forskning om elevers olikheter. 

Persson (2007) pekar emellertid på att den svenska specialpedagogiska 
forskningens bidrag till ett sådant centrum inte är särskilt framträdande. 
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Han menar att svensk forskning till stor del använder teorier och perspektiv 
från framförallt anglosaxisk forskning. Grovt sett finns det en sådan 
psykologisk forskning med kvantitativ orientering (internationellt orienterad) 
parallellt med en mer nationell orientering och kvalitativ tradition. Nilhom 
menar att fokus legat på den senare och att svenska forskare lämnat få bidrag 
till den internationella arenan, även om potentialerna har funnits. Nilholm 
argumenterar mot tendensen att forskningen blir normativ och att politiskt 
administrativa begrepp blir analysredskap. 

Under 1990-talet och 2000-talet utmanas den individcentrerade 
specialpedagogiska forskningspositionen (forskning om individens brister). 
Med hjälp av sociologiska angreppssätt närmar sig forskningen mer renodlat 
pedagogiska frågeställningar (a.a.). Forskningen domineras, enligt Nilholm, 
av kombinationer av traditionella psykologiska perspektiv och funktionalistisk 
sociologi. Idag pågår en diskussion inom specialpedagogiken om den ska 
förstås som en egen vetenskap, ett tvärvetenskapligt fält eller som en del av 
pedagogiken. Ytterst handlar, menar Nilholm, diskussionen i hög grad om 
var ”problemet” ska placeras, hos individen, bristfälliga skolor, professionella 
diskurser eller socioekonomiska orättvisor (a.a.). 

DIDAKTIKEN OCH ÄMNESDIDAKTIKEN
En tydlig positionsförskjutning inom fältet hänger samman med samspelet 
mellan didaktik och ämnesdidaktik. I konferensrapporten, Ämnesdidaktiska 
brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning av Schullerqvist, 
Ullström och Ullström (2009), ges en översikt av hur detta samspel kan 
förstås och hur det har förändrats i den svenska kontexten. Översikten består 
av ”papers” från konferensen Ämnesdidaktik i forskning och forskarutbildning, 
arrangerad av Nätverket för ämnesdidaktik i samarbete med Karlstads 
universitet 2005. Det var den tredje konferensen i sitt slag i Sverige och 
antalet presentationer var omfattade. 

I översikten belyses den ämnesdidaktiska positionen inom forskningsfältet. 
I ett bidrag (Ullström) ställs frågan om det finns ett ämnesdidaktiskt fält 
eller om det ska förstås som en delmängd i ett didaktiskt. Schüllerqvist et. 
al. (2009) ser ett framväxande forskningsfält i Sverige under de två senaste 
decennierna och skriver bl.a. att man kan: 

[…] ana konturerna eller möjligheten av ett brett, komplext, 
multiparadigmatiskt, tvärvetenskapligt ämnesdidaktiskt fält, där 
aktörer kommer från såväl ämnessidan som från pedagogiksidan, 
och även från andra vetenskapliga specialiteter (filosofi, historia, 
sociologi, psykologi etc.) och där jämförelser görs mellan olika 
ämnesdidaktiska ansatser. Ingen ”äger kunskapsområdet, alla 
har rätt att ge sitt bidrag till kunskapsområdets utveckling” 
(Ullström i: üiSchüllerqvist et al, 2009, s. 10).
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Det är således ett komplext samspel mellan olika discipliner inom 
det tvärvetenskapliga ämnesdidaktiska fältet. I detta gränsland måste 
ämnesdidaktiken, enligt Ullström (2009), interagera med olika vetenskapliga 
diskurser. Detta betyder emellertid inte att man inte bör utgå från en 
inifrånposition i en bestämd ämnestradition, utan att man anknyter ämne och 
pedagogik. Ullström förordar poängen med att uppfatta ämnesdidaktiken 
som en bro där emellan. Olika forskare positionerar sig olika på en sådan 
bro, antingen mer på ämnessidan eller mer på pedagogik-/didaktiksidan. I 
översikten ges exempel på olika ämnesdidaktiska positioner. Det finns dock 
inte utrymme här för att gå in på alla ämnesdidaktiska positioner. Vi har 
istället valt att ge ett exempel. Inom vissa skolämnen, som t.ex. historia finns 
det inget underlag för att tala om ett särskilt ämnesdidaktiskt forskningsfält. 
Det finns helt enkelt för lite underlag för det (Schüllerqvist et al. 2009). 

I översikten, International evaluation of didactics: Swedish, mathematics 
and natural science. (Vetenskapsrådet, 2006), behandlas svenskämnet, 
matematik och naturvetenskap. Där konkluderas att det finns två huvudspår 
i ämnesdidaktiken. Antingen faller den under en mer kritisk och explorativ 
ansats, som t.ex. behandlar ett ämnes territorium och berättigande, eller under 
en mer instrumentell ansats, som syftar till att förbättra undervisningen i 
ämnet. Översikten fokuserar deskriptiv (av rådande villkor) samt föreskrivande 
(möjliga implementeringar och förbättringar) forskning. Gränsdragningen 
där emellan är inte gjuten i sten, men ändå relativt befäst (a.a.). 

Den deskriptiva ämnesdidaktiska forskningen beskriver ämnesmål, 
elevers och lärares karaktäristika, ämnesspecifika lärandeprocesser 
och klassrumsinteraktioner. Den bidrar m.a.o. med empiriska analyser 
(kvantitativa och kvalitativa) av situationer av relevans för lärande (a.a.). 

Den föreskrivande forskningen siktar in sig på evidens genom antingen 
direkt intervention eller utvärderingar. Den kan vara kvalitativ såväl som 
kvantitativ. Författarna av översikten konkluderar att det finns en övervikt 
av deskriptiv forskning inom de tre studerade ämnena. Det gör, menar de, 
det svårt att generalisera resultat från forskningen mellan olika kontexter. 
Det saknas också, menar de, grundläggande analytisk forskning inom de tre 
ämnesdidaktiska områdena. 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005) beskriver, i översikten Lärande 
och undervisning i naturvetenskap: en forskningsöversikt, utvecklingen av den 
ämnesdidaktiska forskningen om undervisning och lärande i naturvetenskap. I 
Sverige såväl som internationellt är detta ett relativ ungt forskningsområde (eng. 
Science education research) även om forskning har pågått länge i angränsande 
discipliner. Det är från 1960-talet och framåt som utvecklingen tar fart då 
Fletcher Watson skrev ett kapitel i AERA:s första Handbook of Research on 
Teaching, 1963. I Sverige utnämndes den första professuren i ämnesdidaktik 
1997 vid Göteborgs universitet, vilket säger en del om denna utveckling. 
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Det mest framträdande forskningsområdet inom de naturvetenskapliga 
ämnenas didaktik under de senaste tre årtiondena har varit elevers och 
studenters begreppsförståelse. Forskningen har byggt på en piagetinspirerad 
konstruktivism. I Svensk forskning har beteckningen vardagsföreställningar 
använts. Forskningen har fr.a. siktat in sig på hur mindre utvecklade 
föreställningar om fenomen kan utvecklas mot mer vetenskapligt vedertagna. 
Modellen har emellertid kritiserats (a.a.). Framförallt har perspektivet setts 
som otillräckligt för att beskriva undervisning och lärande. Istället har 
socialkonstruktivistiska och sociokulturella perspektiv vunnit gehör och 
kommit att få stort inflytande. Det är framförallt Vygotskijs och Bruners idéer 
som under 1980-talet förskjutit intresset från individers begreppsinlärning 
till forskning om hur förståelse utvecklas i ett socialt sammanhang. Helldén 
et al. (2005) menar att social och individuell konstruktion är komplementära 
processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga lärandet. 

Det finns också mer samhällskritiska forskningspositioner inom 
naturvetenskapernas didaktik där inte minst rättvise- och jämställdhetsfrågor 
har haft betydelse för att bryta mansdominansen såväl inom naturvetenskapen 
som inom naturvetenskapens didaktik. Feministiska perspektiv införlivades 
under 1980-talet och omprövade många av de dualismer som kännetecknade 
fälte: kultur och natur, objektivitet och subjektivitet, förnuft och känsla, själ 
och kropp respektive maskulin och feminin... Denna kritik hämtade begrepp 
och analyser inte minst från språkfilosofi. Fokus kom att riktas mot hur 
elever fostras för att delta i offentligt debatt och att i tal och skrift diskustera 
avgörande naturvetenskapliga och tekniska frågor (Helldén et.al., 2005). 

Helldén et.al., (2005) ..beskriver utvecklingen i tre vågor. I den första vågen 
visade forskningen på att diskriminerande behandling pågick och att flickor 
aktivt och passivt uteslöts från en numerär jämställdhet inom naturvetenskap 
och teknik. Lösningen på problemet blev att förändra flickorna, inte 
naturvetenskapen. I nästa våg problematiserades i stället naturvetenskapen 
av forskningen. För att få en förändring måste undervisningen och dess och 
innehåll förändras så att flickornas erfarenheter kunde tas tillvara. Sociala 
och etiska frågor skulle belysas. I den tredje vågens forskning handlar det 
inte längre enbart om kön utan frågan har blivit trehövdad med kön, etnicitet 
och klass. Det handlar om naturvetenskapen i våra liv och att den politiska 
dimensionen ska tydliggöras.

I denna utveckling har begreppet ”scientific literacy” blivit centralt. Fokus 
har kommit att riktas mot grundläggande förmågor hos eleverna att diskutera, 
analysera och dra slutsatser om naturvetenskapliga frågor och problem. En 
minskning av stoffet blir en omedelbar konsekvens av en sådan omorientering. 
Den naturvetenskapliga forskningen expanderar och förändras också i en så 
snabb takt att olika typer av datorstöd aktualiseras (informationssökning, 
simuleringar, datainsamling i kombination med experiment).  
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Sammanfattande analys av förändrade forskningspositioner 
under 2000-talet 
Under 2000-talets första decennium växer sig framförallt sociokulturella och 
situationistiska positioner sig starkare. Ompositioneringarna innebär också 
att andra positioner kommer i delvis nya samspel, som t.ex. utbyten mellan 
psykologiska och konstruktivistiska teoribildningar. I den svenska forskningen 
framträder interaktionsanalyser och samtalsanalyser i klassrumsforskningen 
som framväxande ansatser för att studera undervisning och lärande i 
klassrummet. En rad delvis nya metodologiska designer utvecklas för att 
studera sådana klassrumsrelaterade processer, dock inte alltid i relation till 
utfall av undervisning. 

Undervisningens och lärandets utfall framträder emellertid som en 
allt starkare fokalpunkt för forskningen. Inte minst kan det förstås som 
kopplat till ett ökat politiskt tryck, en förändrad styrning och internationella 
policytrender. Detta kommer t.ex. till utryck i att bedömningsforskningen 
expanderar och tilldrar sig ett allt större intresse. Frågan om evidens har 
kommit att bli också en central fråga inom det svenska forskningsfältet om 
undervisning och lärande, även om den inte (hittills) blivit lika uppdriven 
som t.ex. i USA och England. 

En annan forskningsposition som etablerat sig på det svenska 
fältet är variationsteorin som studerar förändringar av innebörder av 
undervisningsinnehåll. Denna ansats tilldrar sig en ökad uppmärksamhet, 
nationellt och internationellt. Även skolutvecklingsforskningsansatser, som 
av tradition i Sverige inte ägnat sig primärt åt undervisning och lärande i 
klassrummet, kan sägas göra inspel på fältet och uppmärksammar skolkontext 
och villkor för undervisning. 

Relaterat till ett antal centrala utmaningar för skolan i en förändrad 
samhällskontext har demokratiaspekterna av undervisning och lärande 
adresserats på delvis nya och mer explicita sätt under 2000-talet. Undervisning 
av och för olikheter blir ett centralt tema som specialpedagogiken introducerar 
också i den allmänna didaktiken. Här finns dock mindre av upparbetade 
dialoger mellan fälten specialpedagogik och didaktik med inriktning mot 
undervisning och lärande. 

Ämnesdidaktiken utvecklas också fortsatt under 2000-talet och 
begrepp som literacy (naturvetenskaplig, läs- och skriv, matematik etc.) har 
introducerats på bredare front som brobryggande mellan allmän didaktik 
och särskild didaktik. Här finns pågående svensk forskning som också väckt 
internationellt intresse som fruktbar för att utveckla undervisning. 
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Resultatbilder från forskning om undervisning 
och lärande under 2000-talet ur ett nationellt 
perspektiv

Följande avsnitt behandlar forskning som på ett generellt plan handlar om 
undervisningsmönster och arbetsformer i klassrummet, dvs. där interaktion 
mellan lärare och elever kring olika innehållsområden samt hur eleverna 

grupperas av läraren på olika sätt står i fokus. Inflytande och samarbete i 
klassrummet uppmärksammas även i den forskning som betraktar undervisningen 
ur ett generellt perspektiv. Forskning som berör pedagogisk miljö och skolkulturella 
faktorer införlivas dessutom i avsnittet. Utgångspunkten är fyra svenska översikter 
(Granström, 2007; Sahlström, 2008; Hensvold, 2006; Skolverket, 2009) med 
ambitioner att bl.a. uttala sig om forskningsläget med avseende på undervisningen 
framförallt i grundskolan. I anslutning till detta avsnitt lyfter vi också, ur ett 
nationellt perspektiv, fram ett par av de särskilda teman och frågeställningar 
från forskning om undervisning som behandlades i Del 1, t.ex. forskning om 
undervisning i små och stora klasser och forskning om att undervisa olika grupper 
av elever (t.ex. pojkar/flickor, elever med utländsk bakgrund). Andra subfält inom 
undervisningsforskningen som behandlas i ovan nämnda översikter t.ex. kring 
bedömning, specialundervisning och IKT tas upp längre fram i kapitlet. 

GENERELLA RESULTATBILDER FRÅN FORSKNING OM UNDERVISNING
I Granströms (2007) översikt, Forskning om lärares arbete i klassrummet, 
kartläggs bl. a. forskning om undervisningsformer och de förändrade mönster 
som framträder i fråga lärares sätt att organisera undervisning. Översikten 
koncentreras till de baskunskaper som alla lärare är ansvariga för i relation till 
eleverna, men samtidigt diskuteras mer övergripande områden som demokrati, 
rättvisa och jämställdhet i relation till organisations- undervisnings- mål- och 
metodfrågor. När det gäller undervisningsformer skiljer Granström (2007) 
mellan tre olika typer: helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. 
Den tidsmässiga fördelningen mellan dessa undervisningsformer (framförallt 
i grundskolan) har, enligt den forskning som redovisas, förskjutits såtillvida 
att tiden för helklassundervisning och grupparbete har minskat medan tiden 
för enskilt arbete ökat. Fortfarande är det dock så, enligt Sahlström (2008), 
att cirka 50 procent av tiden används för lärares undervisning i helklass. I de 
norska studier som Hensvold (2006) hänvisar till domineras tidsanvändningen 
av helklassarbete och individuella uppgifter, medan tiden för grupparbete 
står för en mindre andel. Den andelen har också över tid minskat i svenska 
klassrum, enligt Granström (2007).
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Karaktären på olika undervisningsformer har också förändrats över tid. 
Individuellt arbete innebar i grundskolans barndom, enligt Granström (2007), 
vanligen att eleverna samtidigt arbetade med likartade uppgifter. Denna 
form av individuellt arbete har dock under senare år ändrat karaktär i riktning 
mot vad som kallas enskilt eller eget arbete, där eleverna själva planerar och 
sekvenserar arbetet inom den ram som läraren angivit. I de översikter som 
har ingått i vårt urval diskuteras denna undervisningsform ur flera olika 
perspektiv som återfinns i undervisningsforskningen. I flera fall kopplas den 
ökande individualiseringen i skolan till samhällsförändringar i riktning mot 
mål av typen självreglering, eget ansvar, självständighet etc., samtidigt som 
forskning betonar svårigheten (särskilt för vissa grupper av elever) för eleverna 
att på egen hand förstå spelreglerna för dagens individuella arbete (Granström, 
2007). Enligt Granström (2007) finns dock en motivationshöjande potential i 
den typen av undervisning, på så sätt att eleverna får möjlighet att delta i val 
av aktiviteter, i planering, i att välja innehåll etc.

I översikten av Hensvold (2006), Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i 
grundskolan, diskuteras eget arbete i relation till elevers lärande. Enligt den 
forskning som redovisas tycks eget arbete handla om ett lärande av planering 
och genomförande av ett antal uppgifter som ett mål i sig och något som 
inte alla elever klarar utan stöd. Elever utan god läs- och skrivförmåga har 
dessutom svårt att klara en arbetsform som i hög grad bygger på sådana 
kunskaper. Behovet av mer forskning kring konsekvenserna för lärandet av 
eget arbete som arbetsform påtalas i flera av översikterna. Hensvolds översikt 
fokuserar för övrigt på vad som i titeln kallas elevaktiva arbetsmodeller varav 
en är just individuellt arbete, den andra är elevers lärande i samverkan med 
andra (något som vi återkommer till längre fram).

Ytterligare perspektiv på frågan om eget arbete som arbetsform ges i 
Sahlströms (2008) översikt om klassrumsforskning med inriktning mot lärares 
och elevers interaktion. I takt med att sättet att undersöka klassrumsinteraktion 
med tiden har förbättrats (t.ex. ljudupptagning som fångar flera delar av 
undervisningen) visar forskning på en betydande vardagsinteraktion mellan 
elever samtidigt som den offentliga undervisningen pågår. En ökande andel 
eget arbete innebär också, enligt Sahlström (2008), att vardagsinteraktionen 
blir mer frekvent. Därmed förskjuts samtidigt inflytandet från läraren till 
eleverna.

I de norska studier som genomfördes i samband med reform 97 i Norge 
och som rapporteras i Hensvold (2006) visar sig förmedlingspedagogik och 
individuellt arbete dominera undervisningen. De elever som har deltagit i en 
större andel s.k. elevaktiva arbetssätt visade större intresse och engagemang 
för undervisningen, var mer positiva till lärarna och hade också bättre 
ämneskunskaper. För övrigt framträder liknande konsekvenser av eget arbete 
som i de svenska studierna, men man pekar särskilt på att klyftorna mellan 
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elever ökar. Läxan – ytterligare en aspekt av arbetsformen eget arbete – 
beskrivs i Granström (2007) som en svårfångad företeelse och något som 
bidrar till att göra gränsen mellan skoltid och fritid diffus. Den ökande 
andelen individfokuserade arbetssätt med ensidig betoning på uppgiften med 
för lite tid till genomförandet, kan bidra till att eleverna upplever stress och 
ger sig själva läxor och hemarbete.

Orsakerna till den minskande andelen grupparbete som arbetsform 
i grundskolan sägs, enligt Hensvold (2006), vara de stora krav som ställs 
på lärarna och eleverna, bl.a. de ibland svårkontrollerade processer som 
kan uppstå i klassrummet men också olika förförståelse hos eleverna som 
innebär att det är lättare för läraren att ge individuella uppgifter. I Hensvolds 
översikt redovisas å andra sidan positiva erfarenheter från s.k. kooperativt 
lärande med arbetsformer där elever samarbetar och utforskar gemensamt. 
Studier där lärare och forskare tillsammans infört kooperativa modeller har 
visat goda lärandeeffekter för alla elever, särskilt gynnsamma har de varit 
för lågpresterande elever. En annan mera innehålls- och ämnesrelaterad 
modell av samarbete mellan lärare och forskare är s.k. Learning studies 
där utvalda innehållsområden och kunskapsmål görs till föremål för 
fortlöpande lektionsplanering, videoupptagningar av undervisningen och 
diskussioner mellan lärarna om elevernas förståelse och hur undervisningen 
samspelar med elevernas lärande. Enligt Sahlströms (2008) översikt har 
denna s.k. variationsteoretiska forskning ”… på ett övertygande sätt lyckats 
demonstrera att undervisning som systematiskt och medvetet varierar sitt 
undervisningsinnehåll når ett bättre resultat än undervisning som inte gör 
det” (s. 35). I den typen av undervisningsforskning tycks inte frågan om 
undervisningsformer som helklass, grupparbete och individuellt arbete 
stå i fokus. Där är det snarare relationen mellan elevernas förståelse av ett 
visst ämnesinnehåll i relation till lärarens variation i sättet att undervisa om 
ämnesinnehållet som utgör det väsentliga intresset.

Generella resultatbilder om undervisning består även av komparationer av 
de på senare tid vanligt förekommande internationella kunskapsmätningarna, 
där tester också kompletteras med andra data som exempelvis belyser likheter 
och skillnader i undervisningsmönster mellan länder. I Sahlström (2008) 
diskuteras, utifrån TIMMS studier i årskurs åtta i olika länder, att så kallade 
nationella skript för undervisningen förekommer. Det innebär alltså att det 
kan finnas betydande skillnader mellan olika länders sätt att genomföra 
undervisning. Skillnader mellan USA och Japan har exempelvis diskuterats 
på grund av nedslående resultat för amerikanernas del i förhållande till de 
japanska resultaten. Enligt Sahlström varnar dock forskare för alltför naiva 
tolkningar på grundval av den typen av data, samtidigt som det kan vara 
värdefullt att se länder med helt olika undervisningspraktiker uppnå likartade 
och goda resultat (de som nämns är Japan, Tjeckien och Nederländerna).
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Skolverkets (2009) kunskapsöversikt, Vad påverkar resultaten i svensk 
grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, diskuterar också 
frågor kring undervisning ur ett generellt perspektiv. Översikten har dock 
samtidigt en bred ansats och innehåller sammanställning av forskning som 
studerat olika faktorers betydelse för skolresultat inom fyra vida områden: 
samhällsförändringar, reformer, resurser och skolans inre arbete. Enligt 
Skolverket (2009) är indelningen sådan för att dessa områden belyser skolan 
och skolans villkor på olika nivåer – från systemnivå till klassrumsnivå. 
Indelningen markerar också, enligt Skolverket, att påverkansfaktorer på 
resultat i skolan innehåller en komplexitet och ofta samverkar mellan olika 
nivåer. I Skolverkets översikt dras – delvis på samma underlag som används 
här – slutsatsen att ansvarsfördelningen när det gäller arbetet i klassrummet 
över tid har förskjutits från läraren i riktning mot elevernas individuella 
ansvarstagande. Man menar också att det finns starka forskningsbelägg för 
förskjutningar i arbetsformer och ansvarsfördelning mellan lärare och elever. 
Skolverket (2009) ser dock även gynnsamma resultat utifrån en innehållslig 
individualisering (variation i innehåll och anpassning till elevers olika 
förutsättningar och behov) samt i relation till elevernas inflytande.

Begreppet pedagogisk miljö används i Skolverket (2009) som en 
övergripande term, där faktorer som ligger inom ramen för generella 
forskningsresultat om undervisning tycks vara synnerligen betydelsefulla 
för såväl motivation som utfall av elevernas lärande. Det som nämns i det 
sammanhanget är exempelvis lärares engagemang, självtillit och trygghet i 
yrkesrollen, förmåga att skapa band till kollegor och elever, tillsammans med 
skolors elevfokuserade arbete där höga lärarförväntningar på elevresultat och 
förtroendefulla relationer med eleverna samspelar. Det finns alltså, enligt 
Skolverket (2009), starkt stöd för att skolor som arbetar förebyggande med 
frågor knutna till den pedagogiska miljön (sociala relationer, positiv skolmiljö, 
lärares ledarskap) har goda förutsättningar att uppnå bra resultat.

De indikationer på försämrade resultat i fråga om demokrati och sociala 
mål som Skolverkets översikt om grundskolan pekar på, stöds av Granströms 
översikt där det påpekas att grundskolan påtagligt har förändrats under 
senare år, i så motto att tiden för individuella arbetsformer ökat på bekostnad 
av gemensamma erfarenheter. Enligt Granström (2007) har även innehållet 
i de kollektiva samlingarna förändrats. Numera används en större del av 
helklasstiden till instruktioner och administration av det egna arbetet, istället 
för det som tidigare har präglat den gemensamma tiden: lärarens berättelser, 
genomgångar och förhör. Granström konstaterar att ”Tid för gemensamma 
upplevelser, det kollektiva samtalet eller den moraliska konversationen tycks 
ha blivit allt mindre i dagens skola” (s. 25).
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FORSKNING OM UNDERVISNING I SMÅ OCH STORA KLASSER 
I flera av de svenska översikterna i vårt urval återkommer frågan om 
klasstorlek, av Granström (2007) beskriven som något av en symbolfråga 
för lärarna och deras arbetsvillkor, men också knuten till elevernas lärande 
i den allmänna debatten. Granström (2007) redovisar studier från en 
svensk kontext (grundskolan) och han pekar på en del sakförhållanden som 
sällan uppmärksammas i diskussionen. Det finns, enligt Granström, inget 
som tyder på att det skett en kraftig ökning av antalet elever i de svenska 
klassrummen under senare år. Baserat på beräkningar av antalet elever som 
en lärare är ensam med i klassen, visar sig ett genomsnitt på mindre än 18 
elever med en variation på mellan 6 och 30 elever i klasserna. Granström 
(2007) diskuterar även, med hänvisning till internationella studier, den 
klassiska frågan om klasstorlekens betydelse för elevernas studieprestationer 
och menar att det inte går att dra entydiga slutsatser om detta. Han menar 
dock att det är viktigt att också uppmärksamma frågan ur lärarnas perspektiv 
t.ex. de skillnader det kan innebära att ge uppmärksamhet åt alla elever i 
stora respektive små klasser. Granström (2007) menar dock, utifrån studier 
genomförda i Sverige, att lärares interaktion med elever inte skiljer sig särskilt 
mycket åt vid gruppstorlekar mellan 19 och 29 elever.

I två översikter från Skolverket (2009; 2010) blir komplexiteten i 
fråga om klasstorlekens betydelse för elevprestationer tydlig utifrån den 
betydande mängd studier som gjorts internationellt. Skolverket (2009) 
menar att huvudslutsatsen fram till 1990-talets mitt var att antalet elever per 
lärare inte har någon avgörande betydelse för resultaten, men att vi utifrån 
senare forskning och analyser idag ser indikationer på att framförallt yngre 
barn, elever med utländsk bakgrund och elever som är socioekonomiskt 
missgynnade drar nytta av att vara i mindre klasser. Effekter av klasstorlek 
är också, enligt Skolverket (2009), beroende av nivån på lärarkompetensen. 
Skolverkets (2010) översikt som har fokus på förskolebarn och yngre 
skolbarn kommer till liknande slutsatser, men tillägger också att studier 
genomförda i England (Cambridge Primary Review) visar att oberoende av 
klasstorlek använde lärarna sällan möjligheten att gruppera eleverna i mindre 
grupper. Om eleverna placerades i grupp var det oftast inte för att de skulle 
samarbeta, trots att forskning visat att arbete i grupper kan vara gynnsamt för 
skolprestationer längre upp i skolsystemet (Skolverket, 2010). 

FORSKNING OM ATT UNDERVISA OLIKA GRUPPER AV ELEVER
Av Skolverkets (2009) översikt framgår att forskningen om statistiska samband 
mellan kön och skolresultat är relativt omfattande. Man konstaterar t.ex. att 
kön har ett påvisbart samband med utbildningsprestationer, tillsammans 
med fortsatt stark påverkan av föräldrars utbildning och yrke. Könsskillnader 
tycks dessutom vara lika stora inom alla sociala kategorier. Samtidigt är flera 
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forskningsansatser intresserade av frågan om pojkars och flickors situation i 
skola och undervisning, vilket gör att den samlade bilden inte kan ses som 
omedelbart given. Inom ramen för vårt fokus i denna översikt rapporteras 
exempelvis resultat från forskning som har socialkonstruktivistiska 
förklaringsmodeller som utgångspunkt, där olika kulturella och sociala 
förväntningar på pojkar respektive flickor gör att prestationsskillnader uppstår 
inom olika ämnesområden. Bl.a. nämns att flickor tenderar att undervärdera 
sin förmåga i matematik och naturvetenskap med låg självständighet som 
följd, men också att undervisningsinnehållet inte är anpassat, att det är 
olämpliga arbetsformer eller att pojkarna dominerar undervisningen. 
Omvänt har pojkar en tendens att övervärdera sin förmåga och deras reaktion 
på underprestation kan leda till sämre social anpassning och utveckling av 
s.k. anti-plugg kulturer. För pojkars del lyfts också hämmande feminisering 
eller hämmande medelklassnormer som delförklaringar till underprestation. 
Mönstret av könsskillnader i skolframgång för pojkar och flickor har dock, 
enligt Skolverket (2009), förändrats påtagligt de senaste 20-30 åren, t.ex. har 
pojkars försteg inom matematik och naturvetenskap utraderats. 

I översikten rapporteras ett antal studier som har inriktat sig på att på 
olika sätt undersöka lärares bedömningar av pojkars och flickors prestationer 
på nationella prov (åk 9) och genom betyg. Forskning visar på vissa samband 
mellan goda resultat på nationella tester (i matematik) för flickornas del och hög 
andel kvinnor bland lärarna. Där könsfördelningen mellan lärarna är nästan 
jämn skiljer det dock väldigt lite mellan pojkars och flickors provresultat. 
Det tycks dock vara så att de positiva effekter som kan avläsas vid samma 
kön på lärare och elev när det gäller testresultat, motverkas av en negativ 
bedömningseffekt, dvs. lärare av samma kön som eleven är mindre generösa 
än lärare av motsatt kön vid betygsättningen (gäller matematik). Lärarens 
betydelse som rollmodell i undervisningen ska därmed, enligt Skolverket, 
inte underskattas. Av intresse här är också de bedömnings- och betygsstudier 
som vid sidan av en rad andra variabler också tittar närmare på influensen av 
olika elevkaraktäristika som motivation, intressen och föräldraengagemang 
och hur dessa medierar effekten av könsskillnader. Flickors högre motivation 
för skolarbete och lärande tycks vara en sådan faktor som kan förklara varför 
de också har högre betyg än pojkar. 

Persson (2008) redogör för forskning som studerat könskonstruktioner 
i förskolan och finner en samstämmig bild av reproduktion av könstypiska 
mönster för pojkar och flickor med grund i lärarnas dolda förväntningar. 
Dessa förväntningar tillsammans med synen på förskolan som en institution 
för anpassning får sedan genomslag i interaktionen med barnen. Graden av 
vuxenstyrning och närvaro respektive frånvaro av vuxna påverkar hur kön 
konstrueras. Enligt Persson (2008) får pojkarna mer uppmärksamhet vid hög 
grad av vuxenstyrning och struktur.
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FORSKNING OM UNDERVISNING AV ELEVER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 
Frågan om vilken betydelse etnisk och kulturell bakgrund har för skolans 
och elevernas resultat har genererat en hel del forskning som vägs samman 
i Skolverkets (2009) översikt. En del av forskningen uppmärksammar 
också det inre pedagogiska arbetet i skolorna, även om merparten inte 
närmare konkretiserar eller problematiserar didaktiska frågor i klassrummet 
(några undantag finns). På ett övergripande plan sägs undervisningen för 
minoritetsgrupper i Sverige vara väl utvecklad i förhållande till andra länders 
undervisning. Detta mot bakgrund av studier som använder PISA-resultat 
i matematik, läsning och naturvetenskap, där jämförelser görs mellan 
Sverige, Norge, Tyskland och Danmark. Skolverkets (2009) tolkning av de 
studier som uppmärksammar kvalitativt god undervisning för elever med 
utländsk bakgrund som en förklaringsfaktor, är att skolans anpassning efter 
olika elevgruppers kulturella förhållanden gör att skolan också kan fungera 
kompensatoriskt. Enligt viss forskning finns dock ett tröskelvärde på cirka 40 
procent andel elever på skolan som är berättigade till modersmålundervisning. 
Om det överskrids har skolan svårare att fungera kompensatoriskt för dessa 
elevgrupper (första generationen immigranter). 

Trots den generellt goda bild som ges av undervisning i svenska skolor för 
elever med utländsk bakgrund i internationell belysning, finns det anledning 
att fundera över kvalitetsmässiga variationer i den svenska kontexten. Detta 
gäller exempelvis modersmålsundervisningen som trots dessa övergripande 
kvalitetsskillnader mellan kommuner och skolor tycks påverka skolresultaten 
positivt (Skolverket, 2009; jfr även Bunar, 2010). Av forskning som tittat 
närmare på läsundervisning för olika elevgrupper i svensk grundskola 
framgår också att flerspråkiga elevers språk- och läsutveckling ofta styckas 
upp i mindre delar. Man tar alltså inte hänsyn till den här elevgruppens 
hela språk- och läsutveckling, bara den som gäller svenska. Undervisningen 
svarar därför inte upp mot läroplanens och kursplanernas orientering mot 
språkanvändning i olika meningsfulla sammanhang (Skolverket, 2007).

FORSKNING OM DIFFERENTIERING AV ELEVER 
Differentiering i skolsammanhang kan bl.a. handla om hur elever 
på organisatorisk nivå placeras i grupper och klasser. I vårt urval av 
översikter (Skolverket, 2009; Skolverket, 2010) nämns forskning som 
berör åldersintegrering i relation till åldershomogena klasser, men också 
forskning kring nivågruppering på grundval av förväntad prestationsnivå. 
Fokus i översikterna har varit att belysa forskning som undersöker samband 
mellan olika typer av differentiering av elever och resultat (såväl sociala som 
kognitiva). Den bild som framträder när det gäller åldersintegrerade kontra 
åldershomogena klasser är inte helt entydig, men det finns vissa indikationer 
på negativa konsekvenser av åldersintegrerad undervisning, främst sociala 
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men också kunskapsmässiga. Det som betonas i forskningen är dock att 
andra faktorer (t.ex. hur undervisningen bedrivs, lärarens inställning och 
kompetens) kan betyda mer än hur klassen satts samman (Skolverket, 2009). 
Något tydligare är resultatbilden i fråga om nivågruppering och dess betydelse 
för kunskapsresultat, känslomässiga och sociala aspekter. På ett generellt plan 
sägs såväl svensk som internationell forskning visa att kunskapsresultaten 
inte förbättras i prestationsmässigt homogena klasser. Dessutom visar 
sig flera negativa konsekvenser på det sociala och känslomässiga planet 
t.ex. försämrad självuppfattning hos eleverna. Forskning som undersökt 
variationen i matematikresultat för grupper av elever som dels varit indelade 
i allmän och särskild kurs (före 1998), dels genomgått grundskolan utan en 
sådan indelning (efter1998), visar negativa effekter för lågpresterande elever 
vid nivågruppering. Framförallt tycks elever med lågutbildade föräldrar 
misslyckas oftare när matematikundervisningen varit nivågrupperad. För 
de elever som tillhör toppskiktet prestationsmässigt kan det finnas positiva 
effekter av nivågrupperingen (Skolverket, 2009). I en annan översikt från 
Skolverket (2010) hänvisas till studier om nivågruppering inom ramen för 
den brittiska översikten Cambridge Primary Review (se del 1). Enligt de 
resultat som redovisas har inte nivågruppering någon positiv effekt på barnens 
lärande, detta enligt bl.a. longitudinella studier som undersökt hur över 1000 
elever lyckats i matematiska test där elever från s.k. mixade klasser presterade 
bättre än de som gått i nivågrupperade klasser. Kvaliteten på undervisningen 
sägs också vara en betydligt starkare påverkansfaktor än nivågruppering 
(Skolverket, 2010).

Sammanfattande analys av generella resultatbilder från 
forskning om undervisning ur ett nationellt perspektiv
Den växande trend av resultatfokusering och utfallsorientering i 
skolforskningen som har noterats i många sammanhang kan inte tydligt utläsas 
av resultatbilderna från undervisningsforskning som presenteras utifrån vårt 
urval av svenska översikter. Undantaget är Skolverkets (2009) översikt som 
fokuserar hur olika kluster av faktorer påverkar skolresultat och där framförallt 
faktorer knutna till skolans inre arbete närmar sig klassrumskontexter. 
Samtidigt innehåller även den översikten få exempel på forskning som direkt 
kopplar samman undervisningsprocesser och utfall av undervisningen. Som 
vi tidigare har redovisat ger Sahlström (2008) en möjlig förklaring till detta, 
nämligen att senare års inriktning av klassrumsforskningen mot sociala och 
kommunikativa perspektiv har inneburit att interaktionen i sig betraktas som 
lärande och att deltagande i denna interaktion också ses som ett resultat av 
undervisningen. Resultatbegreppet ges dessutom ofta en vidare tolkning 
än elevers studieprestationer. I forskningen diskuteras även andra aspekter 
som har att göra med konsekvenser av undervisningen för elever, lärare och 
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föräldrar. Det tycks även vara en dominans av deskriptiv (icke-förklarande) 
undervisningsforskning byggd på fallstudier, där anspråken inte i första hand 
har varit att se hur olika undervisningsansatser har påverkat mer preciserade 
utfall för eleverna.

Som en tydlig och väl belagd resultatbild i forskningen om undervisning 
framträder dock en pågående trend av förändrade undervisningsmönster 
i skolor och klassrum – från helklass till eget arbete (jfr resultatbilder 
från 1990-talet). Orsaker till förändringar i en sådan riktning diskuteras 
i forskningen bl.a. i ljuset av samhällsförändringar med en stark 
individorientering i förgrunden. När det gäller resultat och konsekvenser av 
olika arbetsformer och undervisningsmönster för elevers lärande, utveckling 
och inflytande, är resultatbilden mer komplicerad, men det finns indikationer 
på negativa konsekvenser av vissa former av eget arbete där elever lämnas att 
på egen hand lösa uppgifter utan tillräckligt lärarstöd. Det handlar exempelvis 
om att eleverna (och i viss mån även lärarna) tycks uppfatta arbetsformen eller 
uppgiften i sig som det viktigaste målet, vilket innebär att kunskapsinnehållet 
hamnar i skymundan. På minussidan av en påtaglig individorientering av 
arbetsformerna i klassrummet tycks även ett ”demokratiunderskott” ha 
uppstått. Bland annat har innehållet i de gemensamma samtalen i klassrummet 
förskjutits från det innehållsliga till mer av instruktioner och administration av 
det egna arbetet. I forskningen förekommer också diskussioner om de fördelar 
ett ökat eget arbete kan ha, bland annat ett vidgat individuellt inflytande 
för eleverna och ett större ansvarstagande. I flera av översikterna pekar 
man på behovet av mer forskning om effekter av arbetsformen eget arbete. 
Resultaten från den variationsteoretiska forskningen (bl.a. Learning Study) 
kring lärares sätt att kvalitativt uppmärksamma variation i sin behandling 
av undervisningsinnehållet sägs i översikterna vara lovande beträffande 
elevernas kunskapsutbyte. Tydligt är dock att den forskningen inte diskuterar 
undervisningsformer på det sätt som tidigare nämnts (helklass kontra eget 
arbete eller grupparbete). Fokus är istället på det kunskapsinnehåll eleverna 
förväntas lära sig och på lärarens sätt att hantera och variera kunskapsinnehållet 
i relation till elevernas förståelse av detsamma. Grundläggande för lärarna är 
att få syn på kritiska aspekter i elevernas förståelse av lärandeobjekten och att 
bearbeta dessa i undervisningen.

De teman och frågeställningar som lyfts i undervisningsforskningen 
ur ett nationellt perspektiv i översikterna är inte lika mångfasetterade som 
i de internationella översikterna. Forskning om klasstorlek, könsperspektiv, 
elever med utländsk bakgrund och differentiering behandlas dock i flera av 
de svenska översikterna. Sammantaget kan vi, av den resultatbild som ges, 
konstatera att klasstorleken är betydelsefull, men främst för yngre barn, elever 
med utländsk bakgrund och för socioekonomiskt missgynnade elever. Tydligt 
är också att lärarnas sätt att undervisa och interagera med eleverna inte 
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förändras nämnvärt i förhållande till olika gruppstorlekar. Av forskningen 
kring könsskillnader i skolprestationer framgår delförklaringar i form av 
olika typer av reproducerande förväntningar från såväl lärare som elever, 
anti-plugg kulturer bland pojkar, men också bedömningseffekter på elevers 
provresultat och betyg beroende på om lärare av samma kön eller motsatt kön 
gör bedömningen. Undervisning för elever med utländsk bakgrund i Sverige 
fungerar väl i en internationell jämförelse, enligt översikterna. Samtidigt 
visar närstudier av undervisningen på stora kvalitetsskillnader mellan och 
inom skolor. Slutligen visar resultatbilderna från forskning om olika sätt att 
differentiera (t.ex. nivågruppering, åldersintegrering) eleverna på företrädesvis 
negativa konsekvenser både socialt och kognitivt.

Mot bakgrund av det som framkommer om undervisning ur ett generellt 
perspektiv i översikterna kan begreppet pedagogisk miljö användas som 
paraplyterm för att beskriva och tolka det vi uppfattar som kännetecken 
på gynnsamma omständigheter för undervisning. Utifrån det underlag 
som hittills har presenterats framträder faktorer knutna till lärarens sätt att 
organisera och variera undervisningen och kunskapsinnehållet i samspel med 
elevernas aktivitet och engagemang samt deras förståelse av vad som ska läras, 
som betydelsefullt för den pedagogiska miljön. För den pedagogiska miljön 
tycks det även vara viktigare att skapa förtroendefulla sociala relationer 
mellan lärare och elever och att miljön präglas av höga förväntningar, än att 
generellt minska klasstorlekar, åldersblanda eller nivågruppera elever.
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Resultatbilder från forskning om lärare och 
undervisning ur ett nationellt perspektiv

I vårt urval av svenska forskningsöversikter från 2000-talet återfinns ingen som 
fullt ut tar sin utgångspunkt i lärares arbete eller lärares kompetens. I flertalet 
refereras dock forskning där lärarperspektivet är tydligt, inte minst frågan 

om betydelsen av lärares kompetens i relation till elevers lärande och utveckling. 
I genomgången nedan används översikterna av Granström (2007), Hensvold 
(2006) och Skolverket (2009) som utgångspunkt för resonemang om bl.a. lärares 
formella kompetens, lärares ledarskap, lärares behandling av kunskapsinnehållet i 
undervisning och lärares konflikthantering.

 I Skolverket (2009) är ett av huvudbudskapen att läraren otvetydigt har 
stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. Man skiljer dock på 
formell och prestationsrelaterad kompetens, där aktuell forskning visar stora 
skillnader i elevresultat för olika lärare. Skolverket (2009) pekar även på att det 
fortfarande, enligt forskningen, är oklart i vilken grad den prestationsrelaterade 
lärarkompetens påverkas av utbildning och erfarenhet, men visar också 
utifrån andra studier på olika karaktäristika för framgångsrika lärare. Det 
handlar exempelvis om lärarens förmåga att tillsammans med kollegor skapa 
goda relationer till eleverna och ett stödjande klassrumsklimat liksom om att 
organisera en aktivt involverande undervisning där inte allt ansvar förläggs 
till den enskilda eleven. Dessutom betonas att läraren behöver ha tillgång 
till en varierad undervisningsrepertoar som underlättar elevernas lärande och 
utveckling (Skolverket, 2009).

Granström (2007) visar på komplexiteten i läraryrket genom att lyfta 
frågan om lärares ledarskap och lärarskap knuten till arbetet med att hjälpa 
elever att utveckla kunskaper, färdigheter och värderingar. Han menar att en 
duglig lärare bör besitta kunskaper om ett kunskapsområde eller ämne och 
kunna förmedla kunskaper och färdigheter (lärarskap), samtidigt som hon 
eller han bör ha kunskaper om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt 
förmåga att hantera desamma (ledarskap). Av Granströms (2007) översikt 
framgår även att lärarens medvetna arbete med olika undervisningsformer är 
av avgörande betydelse, dvs. helklassundervisning, grupper och individuellt 
arbete kan vara bra var och en på sitt sätt men att lärares professionalitet sitter 
i förmågan att visa för vem och med vilka syften en viss arbetsform är bra.  

Uttryckt på ett annat sätt beskrivs i Skolverket (2010) grundläggande krav 
i lärarprofessionen inriktad mot de yngre barnen i förskola och skola. Man 
menar att forskning ständigt och på ett övergripande plan visar hur förskolans 
och skolans kvalitet bygger på lärares ämnesmässiga och pedagogiska 
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kompetens samt förmåga till dialog med barnen och eleverna. Detta bör sedan 
relateras till kunskaper om barndom, lärande, bedömning och systematiskt 
kvalitetsarbete, men även till förtroendekunskaper och yrkeserfarenheter 
(Skolverket, 2010). Hensvold (2006) menar i sin översikt att forskningen om 
framgångsrika skolor visat på betydelsen av lärareffekter, dvs. skillnader mellan 
skolor kan spåras i skillnader mellan lärare. Särskilt viktig ses läraren vara för 
elevernas motivation, vilket i sin tur genererar engagemang för skolarbete och 
skolprestationer. Begreppet pedagogiskt klimat används av Hensvold (2006) 
för att beskriva en hög ämnesmässig nivå och ett akademiskt klimat som sägs 
bidra till höga förväntningar på att eleverna ska lyckas. I översikten hänvisas 
också till studier som påvisar stora resultatskillnader i ämneskunskaper för 
elever med likartad social och kulturell bakgrund. Den ena betydelsefulla 
och särskiljande faktorn var, enligt Hensvold, lärares bemötande av eleven, 
den andra var hur eleven påverkades av gruppen. Möjligheterna för lärare att 
på kort tid utveckla elevernas förmåga att samarbeta är stora, enligt de studier 
som återges i Hensvold (2006).

Utifrån översikterna är det tydligt att forskning kring lärare och 
undervisning uppmärksammar olika typer av tematiseringar, av vilka ett par 
sådana ges utrymme nedan. Granström (2007) tar exempelvis upp forskning 
som problematiserar rättvisa i klassrummet när lärarens i sitt till synes 
vardagliga arbete fördelar uppmärksamhet till och mellan eleverna. Enligt 
Granström vill lärarna vara rättvisa och justa i förhållande till eleverna, 
de utgår från elevernas olika behov och är omsorgsinriktade. Trots det gör 
lärarna undantag från sina egna principer, utifrån motiv som oftast är dolda 
för eleverna. I fall där elever ser att andras behov går före de egna i olika 
kösituationer i klassrummet, krävs, enligt Granström (2007), att elevernas 
tillit till lärarens goda intentioner upprätthålls. Med ledning av resonemanget 
i översikten är troligtvis både personliga preferenser och godtycklighet 
närvarande i liknande situationer (om än okända även för läraren själv), men 
eleverna måste lita på att lärarens omsorg om eleverna utifrån deras olika 
behov är ett tecken på rättvisa i den aktuella situationen.

Lärares hantering av konflikter är också en väsentlig del av vardagsarbetet 
i klassrum och skola. Enligt Granström (2007) begås många misstag som ger 
upphov till konflikter eller gör att konflikten förvärras i destruktiv riktning. 
För att undvika detta nämner Granström bl.a. ett antal typiska misstag 
som görs av lärare t.ex. ”att favorisera elever, att ignorera eller bagatellisera 
konflikter, att inte kartlägga konfliktsituationen, att ta sida i stället för att 
medla, att handla slentrianmässigt” (Granström, 2007, s. 62). Ett exempel 
på det senare är att tvinga barn att be om ursäkt vilket, enligt Granström, 
oftast inte leder till att barnen blir ångerfulla. Receptet är snarare att skapa 
en fredlig atmosfär och kommunikation genom att arbeta med medling som 
något naturligt. 
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Sammanfattande analys av resultatbilder från forskning om 
lärare och undervisning ur ett nationellt perspektiv
Genomgången har visat att forskningsfältet uppmärksammar lärarens 
betydelse för undervisningskvalitet samt elevers lärande och utveckling, även 
om detta inte tycks vara den primära infallsvinkeln i den forskning som har 
sammanställts. Det visar sig också i forskningen att skillnader mellan skolor 
kan hänföras till s.k. lärareffekter. Samtidigt finns det definitionsmässiga 
svårigheter med begrepp som lärarkompetens, vilket framgår av användningen 
av begrepp som formell kompetens, prestationsrelaterad kompetens, 
ämnesmässig kompetens, pedagogisk kompetens etc. Vad är det framgångsrika 
lärare gör som inte andra lärare gör? Utifrån det relativt begränsade underlag 
som våra översikter utgör visar sig ett antal samverkande faktorer som utgår 
från lärares kunskaper om olika kunskapsområden och handlande i faktiska 
undervisningssituationer. Således handlar det om lärarens förmåga att:

tillsammans med lärarkollegor skapa kvalitativt goda relationer till 
eleverna, bidra till ett stödjande klassrumsklimat, leda en varierad 
och involverande undervisning utan att lägga ansvaret för lärandet 
helt på eleverna samt använda en varierad undervisningsrepertoar 
(Skolverket, 2009).
medvetet hantera lärarskapet (ämneskunskaper/pedagogiska 
kunskaper) i kombination med ledarskapet (grupprocess- och 
interaktionskunskap liksom praktisk användning av dessa) 
(Granström, 2007).
bemöta eleverna utifrån en hög ämnesmässig nivå och ett 
akademiskt klimat med höga och motivationsskapande 
förväntningar (Hensvold, 2006).

Lärares arbete inrymmer en rad olika dimensioner och situationer som dagligen 
måste hanteras. Den bild som ges i de svenska forskningsöversikterna är inte 
så mångfasetterad som den som ges via de internationella översikterna. Det 
gäller även forskning som på ett mer preciserat sätt berör lärares inställning 
till och förväntningar på olika grupper i samhället och därmed på olika 
elevgrupper, men också forskning om lärares ledarskap och engagemang. 
I vår genomgång synliggörs trots allt några betydelsefulla dimensioner i 
lärarens arbete i klassrummet, t.ex. frågan om hur man som lärare rättvist 
fördelar uppmärksamhet till och mellan eleverna där goda intentioner hos 
läraren sägs samspela med graden av tillit till läraren hos eleverna. Det rör sig 
även om forskning med anknytning till lärares hantering av konflikter, där 
resultatbilderna tydliggör behovet av social förmåga hos läraren i kombination 
med systematisk och neutral kartläggning och medling i konfliktsituationer, 
vilket sägs kunna bidra till en mer fredlig atmosfär.
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Resultatbilder från forskning om undervisning 
och elevers lärande ur ett nationellt perspektiv

I följande avsnitt behandlas resultatbilder från kunskapsöversikter (Skolverket, 
2010; Persson, 2008) som utifrån undervisning och verksamhet relaterar till 
barns och elevers lärande. Typiskt för dessa två översikter är att forskning 

som behandlas avgränsas åldersmässigt till förskoleåldern och de första skolåren 
(inklusive fritidshemmet). Vi redogör här bl.a. för översikternas huvudresultat när 
det gäller villkor för lärande i barndom och tidiga skolår t.ex. betydelsen av ålder 
för skolstart, förskolans betydelse för det fortsatta lärandet inom skolsystemet, några 
perspektiv på lekens betydelse för lärande, tidig läs- och skrivutveckling samt barns 
lärande i matematik och naturvetenskap.

I Skolverkets (2010) kunskapsöversikt, Perspektiv på barndom och barns lärande: 
en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, belyser en 
grupp forskare vid Malmö högskola kunskapsområdet barndom, lärande och 
ämnesdidaktik ur olika perspektiv. Översikten tar sin utgångspunkt i svenska 
förhållanden, men gör också internationella utblickar och sägs ge ett bidrag 
till den utbildningsvetenskapliga grunden för förskolans och grundskolans 
tidigare år. Enligt innehållsförteckningen förefaller barns lärande stå i 
fokus för översikten, men såväl undervisning/innehåll som lärares kvaliteter 
diskuteras ur olika perspektiv. Vissa avsnitt behandlar dock barndom och 
lärande ur ett mer övergripande perspektiv. Bl.a. blir en sådan infallsvinkel 
belyst i ett av kapitlen som redogör för forskning som fokuserar barndom och 
barns villkor i förhållande till lärande. Av det kapitlet framgår att balansen i 
förhållandet mellan generationer har förändrats över tid, t.ex. när det gäller 
barns datorkompetens i relation till vuxnas kompetens på samma område. 
Fokus hamnar också på forskning om vad som kallas en mångkontextuell 
barndom, dvs. en barndom som för barnen utspelar sig i olika sammanhang 
samtidigt och som på olika sätt skapar villkor för deras lärande. I samma avsnitt 
(Skolverket, 2010) diskuteras också den (sporadiska) forskning som studerar 
det mångkulturella samhället via barns familjeförhållanden, segregerad 
skolgång och boende. Enligt Skolverket (2010) tycks inte det interkulturella 
lärandet ges plats i skolan, troligtvis på grund av att värdegrundsfrågor tagit 
över agendan. Andra förhållanden som rör olika familjetypers (medelklass, 
underklass) betydelse för barns lärande blir också belysta, och Skolverket 
(2010) menar att den funna forskningen visar att stora krav ställs på skolan 
utifrån barns olikvärdiga utgångspunkter till lärande.

Forskning om påverkan på barns lärande och skolprestationer utifrån 
vid vilken ålder barnen börjar skolan visar, enligt Skolverket (2010), fördelar 
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med senare skolstart, särskilt för elever som kommer från hem med låg 
utbildningsnivå. Skillnader mellan elevers skolprestationer tenderar dock att 
jämnas ut över tid och med stigande ålder. Vissa osäkerhetsfaktorer finns, 
enligt Skolverket (2010), inbyggda i forskningen om ålder vid skolstart 
beroende på metodproblem med att särskilja effekter av tiden för skolstart från 
elevernas ålder. En vanlig tidpunkt för skolstart i europeiska länder är 6 års 
ålder, men det finns en stor variation mellan länder. I översikten konstateras 
att forskning om effekter av tidpunkt för skolstart efterfrågas och flera studier 
som jämfört olika länder i Europa med olika tidpunkter för skolstart refereras. 
Av genomgången framgår att politiska beslut om tidpunkt för skolstart inte 
tycks luta sig mot vetenskaplig kunskap om när den lämpliga tidpunkten för 
att påbörja formell undervisning inträffar (Skolverket, 2010).

Förskolevistelsens betydelse för lärande senare under skoltiden kan, enligt 
Skolverkets (2010) översikt, mera entydigt beläggas. Vad som är tydligt är 
dock att längden och kontinuiteten på förskolevistelsen har stor betydelse, 
liksom den pedagogiska kvaliteten. De positiva effekterna av förskolevistelse 
gäller enligt översikten inom alla skolans områden (kognitiva, emotionella och 
sociala förmågor) och de är särskilt tydliga för barn från resursfattiga familjer. 
I ett avsnitt pekar Skolverket (2010) på ett antal faktorer som i forskningen 
kunnat knytas till pedagogiskt kvalitet i förskolan. Av detta framgår att 
strukturella villkor som upptagningsområdets karaktär, barngruppernas 
storlek och andelen barn i behov av särskilt stöd är betydelsefulla faktorer, men 
att personalens sätt att strukturera verksamheten (oavsett dessa villkor) är av 
avgörande betydelse. Det som lyfts fram som pedagogiska kvaliteter, möjliga 
att uppnå trots tidspress och dåliga yttre förutsättningar, är gemensamma 
barnfokuserade strategier med lyhördhet och ömsesidigt samspel med 
barnen. Studier visar således att förskolor med goda yttre förutsättningar kan 
kännetecknas av låg pedagogisk kvalitet och omvänt förskolor med sämre 
förutsättningar kan uppvisa hög pedagogisk kvalitet (jfr även Persson, 2008). 
Förklaringen till detta är, enligt Skolverket (2010), lärarnas kompetens 
som den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn för barns lärande både i förskola 
och i skola. ”Sammantaget pekar ovanstående internationell och svensk 
forskning på att lärares yrkeskunnande, kompetens och förmåga att utnyttja 
organisatoriska ramar för att skapa ett samspelande klimat med barn och 
elever kan vara de viktigaste villkoren för barns lärande” (Skolverket, 2010, 
s. 107). 

I anslutning till ovan nämnda forskning kring barns lärande utifrån 
strukturella villkor och pedagogisk kvalitet främst i förskolan, redogör Persson 
(2008) för hur skilda teoretiska och metodologiska utgångspunkter påverkar 
svaren på de frågor som ställs. I det ena (poststrukturella) perspektivet anses 
kvalitet inte vara en faktor möjlig att mäta oberoende av sitt sammanhang, 
medan det andra (utvecklingspedagogiska) perspektivet utgår från att det 
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finns en generell kunskap om barns utveckling och lärande som kan knytas 
till kännetecken på goda utvecklingsmiljöer. Det förstnämnda perspektivet 
betonar barnet som meningsskapande subjekt och är kritiskt till objektivering 
av barn i en modernistisk kvalitetsdiskurs. Det andra perspektivet ser 
det som möjligt att härleda mål och kvalitetskriterier ur forskning som 
uppmärksammar pedagogisk kvalitet i förhållande till de villkor som inramar 
verksamheten (Persson, 2008)

I Skolverkets (2010) översikt behandlas de didaktiska frågorna vem, varför, 
vad och hur i relation till barns och elevers lärande inom olika kunskapsområden 
kring demokratifrågor, kommunikation och samspel. Didaktisk forskning om 
barns och yngre elevers lärande berör bl.a. barns erfarenheter och perspektiv 
på undervisningen i form av förståelse av olika lärandeobjekt, men också olika 
didaktiska konsekvenser av de textvärldar som barn möter. Studier visar att 
barn ofta får lämna sina erfarenheter av språkliga sammanhang bakom sig när 
de möter skolans språk- och textsammanhang, men det finns också exempel 
på motbilder där barns textvärld integreras i skolans arbete med de yngsta 
barnen. Forskning om tematiskt arbete i förskolan och ämnesrelaterat arbete 
i skolan visar också på förgivettaganden kring innehållet för barns lärande, 
medan metoder och aktiviteter i sin tur ”lever sitt eget liv” utan att kopplas 
ihop med andra didaktiska frågeställningar. Behovet av ytterligare forskning 
kring yngre elevers lärande, gärna longitudinella studier, betonas och man 
framhåller också att arbetsformen eget arbete behöver uppmärksammas mer i 
framtida forskning (Skolverket, 2010).

Perssons (2008) översikt, Forskning om villkor för yngre barns lärande i 
förskola, förskoleklass och fritidshem, som ingår i Vetenskapsrådets rapportserie 
är också fokuserad på barns lärande, men tar till skillnad från Skolverket 
(2010) inte upp situationen i grundskolan. Framställningen domineras av 
forskning om barns lärande i förskolan eftersom förskoleklassen är ganska ny 
som skolform och forskningen om fritidshemmets verksamhet vanligen tagit 
upp integrations- eller professionsfrågor, inte lärandeaspekter. Enligt Persson 
(2008) behandlas begreppet lärande i översikten brett, utifrån skilda teoretiska 
perspektiv på vad (lärandets objekt), vem (lärandets subjekt) och hur (lärandets 
akt) i olika institutionella, historiska och samhälleliga sammanhang.

Barns lek och lärande i förskolan är, enligt Persson (2008), ett relativt 
omfattande forskningsfält med (minst) två huvudsakliga inriktningar. Den 
ena ser barnet som aktör med tolkningar av barns unika lärande, förståelse 
och meningsskapande i leken, medan det andra mer betraktar de vuxnas 
agerande i samband med barns lek. De resultatbilder som presenteras betonar 
exempelvis betydelsen av personalens förhållningssätt, kunskaper om och 
förståelse för leken, men också att förskolepersonal tenderar att vara alltför 
passiva när barn leker och att när de ingriper styrs leken mot vad som kallas den 
”institutionella normen”. Forskningsresultat som utgår från barnens perspektiv 
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visar på betydelsen av lek för lärande i olika former av socialt samspel, t.ex. 
sociala mötesplatser, lekgemenskaper och delade lekvärldar (Persson, 2008). 
Forskning om barns relationsskapande (i alla sammanhang, inte bara i lek) är, 
enligt Persson (2008), omfattande men diskuterar sällan relationer i förhållande 
till lärande. Undantaget är forskning kring s.k. samlärande där flera exempel 
ges på positiva sociala och kunskapsmässiga resultat av samarbetsinriktade 
undervisningsformer. Bl.a. hänvisas till en studie där begreppet ”konstruktiv 
konkurrens” används och som visar att det ”… i vissa konkurrenssituationer 
kan uppstå en kreativitet och dynamik som motiverar barn att lära sig” 
(Persson, 2008, s. 51). När det gäller forskning om barns relationsskapande 
i allmänhet framhålls i översikten att det viktigaste villkoret är personalens 
kunskap och kompetens. På samma sätt som tidigare har nämnts överskuggar 
dessa pedagogiska kvaliteter som utgår från personalen i stor utsträckning de 
strukturella villkoren, dvs. barns kamrat- och vänskapsrelationer beror mer 
på personalens förväntningar på barnen som socialt kompetenta än på antalet 
barn i grupperna, kön, ålder etc. (Persson, 2008). Forskningsresultat pekar 
dock samtidigt på att förskolepersonalen har olikartade föreställningar om 
sitt yrke, uppdraget och om barnen. De positionerar sig i utbildningssystemet 
exempelvis genom att de framhåller förskolans särart med sin betoning på 
omsorg och pedagogik i relation till grundskolan, men samtidigt tycks en 
utvecklingspsykologisk diskurs kring barns mognad och ålder fortfarande i 
hög grad prägla personalens föreställningar. Dessutom finns en tredje tematik 
som rör personalens förståelse av arbetet som integrerade aspekter av omsorg, 
trygghet, lärande och skolförberedelse (Persson, 2008).

I fråga om förskolans betydelse för barns läs- och skrivutveckling visar 
resultat från tidigare forskning på relativt omedvetna strategier från personalens 
sida. Senare forskning om förskollärare som arbetar i förskoleklassen 
uppmärksammar bl.a. bristen på utbildning om läs- och skrivutveckling, men 
också betydelsen av rika läs- och skrivmiljöer. Liknande resultat framgår av 
den forskning som bedrivits kring matematik och naturvetenskap i förskolan, 
dvs. villkor för barnens lärande kopplas till lärarnas medvetenhet, attityder 
och kunskap om exempelvis matematiska processer. Persson (2008) ser, utifrån 
tillgänglig forskning, ett behov av fördjupat matematiskt och didaktiskt 
kunnande hos personalen för att fullt ut kunna utnyttja det vardagliga och 
konkreta matematiska innehållet för barnens lärande. På samma sätt visar 
forskning kring naturvetenskap i förskolan på stor variation i lärarnas sätt 
att uttrycka sig kring lärandeobjekten, något som riskerar att dölja det 
naturvetenskapliga innehållet.
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Sammanfattande analys av resultatbilder från forskning om 
undervisning och elevers lärande ur ett nationellt perspektiv
De båda översikter som vi här har kategoriserat som inriktade på undervisning 
och elevers lärande uppehåller sig i hög grad kring förutsättningar och 
villkor för barns och yngre elevers lärande. Forskning som tydligt relaterar 
undervisning till elevers lärande/studieprestationer är, på samma sätt 
som vi sett i tidigare avsnitt, inte särskilt väl representerad. Det är istället 
samhälleliga perspektiv, familjeförhållanden och strukturerande villkor i olika 
pedagogiska verksamheter som i första hand diskuteras i förhållande till barns 
och elevers lärande. Av resultatbilderna framgår att samhällsförändringar 
över tid har påverkat barns relationer till vuxna och att dessa idag skapar en 
mångkontextuell barndom samtidigt som dagens mångkulturella samhälle 
med sina familjeförhållanden, segregerade skolgång och boende villkorar 
barnens lärande i förskola och skola. Vidare framgår av översikterna att olika 
strukturella villkor som upptagningsområdenas karaktär, barngruppernas 
storlek och andelen barn i behov av stöd i förskolor är betydelsefulla, men 
inte så tungt vägande som lärarnas kompetens i fråga om pedagogisk kvalitet. 
Dessutom framgår av forskning som uppmärksammar betydelsen av vid vilken 
ålder barnen börjar sin formella skolgång att inget tyder på att skolstart före 
sju års ålder gynnar elevers studieprestationer senare under skoltiden, snarare 
tvärtom, även om forskarna också pekar på metodproblem med att särskilja 
effekter av tiden för skolstart och elevernas ålder. I många av de resultatbilder 
som presenteras i översikterna kring lek, relationsskapande och samarbete i 
relation till lärande pekar man på betydelsen av vuxnas relationer till barn och 
elever i förskola och skola. Även om lek, sociala relationer och samarbete i sig 
sägs vara gynnsamt för lärande, betonas personalens kunskaper och handlande 
som avgörande för den pedagogiska kvaliteten. Liknande slutsatser dras även 
utifrån de ämnesdidaktiska forskningsresultaten för yngre barn och elever 
i översikterna, dvs. barns och elevers lärande knyts i hög grad till lärarnas 
medvetenhet, attityder och kunskaper, men också till lärarnas didaktiska 
handlingar. Undantaget är de studier som uteslutande uppmärksammar barns 
erfarenheter och förståelse av olika lärandeobjekt som ingår i undervisningen. 

Resultatbilderna kring forskning om undervisning och barns/elevers 
lärande pekar ut ett antal viktiga förutsättningar, men också några 
betydelsefulla didaktiska förhållanden knutna till lärares kunskaper och 
handlingar i princip oberoende av lärandeobjekt eller om det handlar om lek, 
relations- eller samarbetslärande. Det är inte helt enkelt att förklara varför 
elevers lärande i första hand studeras antingen som enskild företeelse eller 
sammanlänkat med mer eller mindre fasta kategorier och förutsättningar, 
inte heller att pedagogiska processer och undervisning oftast i forskningen 
behandlas utan koppling till olika typer av utfall.. Det vi tidigare nämnt 
om synen på deltagande i interaktion och kommunikativa processer som 
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en typ av utfall eller läranderesultat i sig, kan givetvis diskuteras men det 
kan också handla om de metodologiska svårigheterna med att hantera det 
kontextuellt bundna i varje undervisnings- och lärosituation. Detta kan ha 
inneburit att forskarna väljer att i fallstudier undersöka specifika mönster i 
en viss kontext, snarare än att göra anspråk på att finna generella mönster av 
undervisning i förhållande till olika typer av lärandeutfall. Detta förekommer 
naturligtvis också men främst inom delområden i det didaktiska fältet t.ex. 
ämnesdidaktisk forskning, forskning om specialundervisning, forskning om 
könsskillnader etc.
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Resultatbilder från forskning om aktuella 
teman och frågeställningar i olika typer 
av undervisningskontexter ur ett nationellt 
perspektiv

I avsnittet som följer redogör vi för svenska forsknings- och kunskapsöversikter 
som belyser i och för sig generella teman och frågeställningar men i ljuset av olika 
undervisningskontexter. Det rör sig om nyanlända elever i den svenska skolan 

där forskning har sammanställts av Bunar (2010) på Vetenskapsrådets uppdrag samt 
om bedömningsforskning där Forsberg (2010) – också på uppdrag av Vetenskapsrådet 
– genomfört ett översiktsarbete med kartläggning av i huvudsak svenska studier, 
men med internationella utblickar. I avsnittet lyfts också resultatbilder från 
forskning om specialundervisning fram så som den beskrivs i Skolverket, 2007 
respektive2009. Resonemangen om den specialpedagogiska forskningens teoretiska 
positioner och kontroverser har tidigare behandlats (jfr Nilholm, 2006). Vi belyser 
också översiktligt frågan om IKT i klassrum och skola utifrån översikter som tidigare 
har nämnts (framför allt Skolverket, 2009). Skolverket (2009) bygger sina resultat 
på ett antal översikter och studier, såväl internationella som svenska (jfr Pedersen, 
1998; Myndigheten för skolutveckling, 2007; Tydén et al. 200;, Alexandersson 
& Runesson, 2006 etc.), varför vi har valt att inte separat behandla någon eller 
några av dessa. I det sammanhanget behandlas även en översikt av Selander 
(2003) som berör forskningen om läromedel. Slutligen behandlas resultatbilder från 
ämnesdidaktiska forskningsöversikter inom läsundervisning (Skolverket, 2007), 
naturvetenskap (Skolverket, 2008; Helldén et al., 2005) och matematik (Wallby, 
2001).

FORSKNING OM NYANLÄNDA ELEVERS LÄRANDE 
Bunars (2010) översikt, Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om 
nyanlända elever i den svenska skolan, uppmärksammar och kartlägger den 
akademiska forskningen om nyanlända elever i Sverige. Delar av översikten 
behandlar frågeställningar och resultat med anknytning till det didaktiska 
forskningsfältet – undervisning och lärande – och en diskussion förs utifrån 
ett internationellt perspektiv. I Bunars kategorisering av den svenska delen 
av materialet (200 vetenskapliga publikationer) framträder tre perspektiv, 
(det samhälleliga, det institutionella och det (språk)pedagogiska), av vilka 
framförallt det sista anknyter till hur arbetet med de nyanlända utifrån 
forskningsresultat bedrivs i svenska skolor och klassrum. Såväl det samhälleliga 
som det institutionella perspektivet kan knytas till didaktiska frågeställningar, 
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men då främst kring aspekter som rör de nyanlända elevernas lärande.
En stor del av det material Bunar (2010) tagit fram handlar om verksamheten 

i de s.k. förberedelseklasserna för nyanlända elever. Innehållsmässigt berör 
redovisningen av den funna forskningen huvudsakligen undervisningen i 
svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen. Det är en komplex 
och mångfasetterad bild som framträder bl.a. av ungdomarnas förhållande 
till modersmålssvenska, undervisningen i svenska som andraspråk, sitt 
modersmål och modersmålsundervisningen. Det vardagliga begreppet 
”vanlig svenska” (modersmålssvenska) tycks vara laddat och kontrasteras mot 
svenska som andraspråk (”ovanlig svenska”?) i ungdomarnas beskrivningar 
av skolgången. Trots dessa språkpedagogiska spänningar som enligt Bunar 
(2010) rapporteras i forskningen, redovisas positiva effekter av samspelet 
mellan en aktiv användning av modersmålet i klassrummet och elevernas 
utveckling av ämneskunskaper. Eleverna uppskattar också öppenheten och 
det sociala klimatet i svenska som andraspråksklasserna. Den sistnämnda 
typen av allmänna pedagogiska kvaliteter förefaller också prägla de positiva 
exempel som ges i forskningen om undervisning för nyanlända elever. Det 
innebär, enligt Bunar (2010), att forskningsresultaten pekar på goda effekter 
av en öppen kommunikation, med lärare som förmår entusiasmera eleverna 
till arbetsglädje och motivation kring ett meningsfullt innehåll, snarare än 
effekter av en innovativ pedagogik.

I sin diskussion kring forskningen om språkinlärningsprocesser och 
undervisningsmetoder lyfter Bunar (2010) fram förståelsen av svenska som 
andraspråk i ett dubbelt perspektiv, som en social och en pedagogisk praktik. 
I den sociala praktiken finns inbyggda motsättningar pga. att urvalet sker 
på negativa grunder med risk för uppdelningar mellan ”vi svenskar” och 
”dom invandrare”. I den pedagogiska praktiken förefaller forskare, enligt 
Bunar (2010), vara relativt överens om möjligheterna för elever med annat 
modersmål än svenska att snabbare och på djupet uppnå kunskaper som 
motsvarar förstaspråksnivån. I fråga om modersmålsundervisningen betonas 
de positiva effekter den kan ha för identitetsutveckling, svenskinlärning och 
andra ämneskunskaper. Enligt Bunar (2010) finns det heller ”… inga nyare 
svenska studier som försöker argumentera för att det är skadligt för någon 
av dessa tre aspekter av elevernas utveckling om de läser modersmålet någon 
timme i veckan” (s. 85).

Den forskning som Bunar (2010) kategoriserar inom det samhälleliga 
och det institutionella perspektivet behandlar ofta också aspekter av elevernas 
lärande. Studier som diskuterar och analyserar samhälleliga intentioner och 
mål relateras bl.a. till vad som kallas interkulturella lärandekompetenser: 
kulturkompetens, demokratiskt förhållningssätt, tillgång till samhällsspråket 
och modersmålserkännande. Att policy och praktik skiljer sig åt visar sig i 
forskning som tar sin utgångspunkt i elevers perspektiv på den verksamhet 
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de deltar i. Det är inte givet att eleverna ser värdet eller lär sig tillräckligt 
av förberedelseklasserna, modersmålsundervisningen eller undervisningen i 
svenska som andraspråk. I kombination med vad Bunar (2010) beskriver som 
”fortfarande levande assimilationstankar” och lärares ”bristtänkande” med 
svenskheten som norm, finns problem som kan leda till fortsatt utanförskap, 
främlingskap och bristande självförtroende.

Skolans relationer till föräldrar med utländsk bakgrund är ett område som 
i forskningen beskrivs som problematiskt. I förhållande till undervisningen 
och elevernas lärande rapporteras i forskningen kritiska synpunkter från 
föräldrarna på ett alltför långsamt undervisningstempo och en uppluckring 
av disciplinen i klassrummet. Lärarna å sin sida menar, enligt Bunars (2010) 
genomgång av forskningen, att föräldrarna många gånger utgör ett stort 
hinder för elevernas skolframgång. Den ömsesidiga tilliten och förståelsen 
mellan skola och hem visar sig således vara ett spänningsfält som inverkar på 
resultatet av de nyanländas skolgång. Bunars genomgång visar också att det 
finns studier som beskriver stora skillnader och policy i mottagningssystemet 
i landets kommuner, men egentligen väldigt få som analyserar detta i relation 
till elevernas prestationer i skolan. Det vi däremot vet utifrån senare tids 
forskning om samband mellan skolprestationer och invandringsålder är att 
den kritiska tidpunkten är runt nio års ålder, men att detta också påverkas av 
en rad andra faktorer som social, kulturell och geografisk bakgrund (inklusive 
mottagningssystemets organisation kring förberedelseklasser, undervisning i 
modersmål och svenska som andraspråk).

Efter en genomgång av internationella studier inom området 
konkluderar Bunar (2010) sin sammanställning med att framhålla behovet 
av förberedelseklasser på frivillig grund för nyanlända elever under begränsad 
tid (6-12 månader) i kombination med bra information till och nära 
samverkan med hemmet. Bunar nämner också en rad andra villkor som i 
forskningsstudierna visat sig betydelsefulla för att undvika segregation och 
utslagning: fysisk placering nära och i tätt samarbete med de ordinarie klasserna 
från dag ett, närvaro av tvåspråkig personal och mentorer med båda språken 
representerade, successiv inkludering i de ordinarie klassernas verksamhet 
och ämnesundervisning samt parallella satsningar på majoritetsspråket och 
modersmålutvecklingen. 

FORSKNING OM BEDÖMNING OCH EXAMINATION 
Att forskningen om bedömning i skolan är ett växande forskningsfält framgår 
tydligt i de översikter som ingått i vårt urval. Forsberg och Lindberg(2010) 
uppger t.ex. i översikten, Svensk forskning om bedömning: en kartläggning, att det 
under perioden 1990-2009 har producerats 95 avhandlingar med relevans för 
bedömning, varav 89 doktorsavhandlingar och sex licentiatavhandlingar. 57 
av dessa (60 procent) är publicerade under åren 2006-2009. I den genomgång 
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av bedömningsstudier med koppling till grundskolans resultat som görs i 
Skolverkets (2009) översikt framkommer att flertalet studier berör relationen 
mellan lärares formativa (löpande) och summativa (sammanfattande/betyg) 
bedömningar av elevernas kunskaper. Den komplexa och kontroversiella 
frågan om relationen dem emellan förefaller, enligt Skolverket (2009), tilldra 
sig forskares intresse. Ett resultat som diskuteras i forskningen är svårigheterna 
att upprätthålla en likvärdig bedömning med nuvarande bedömningssystem.

Forsberg och Lindberg (2010) har på Vetenskapsrådets uppdrag 
genomfört en mer heltäckande kartläggning av svensk bedömningsforskning 
med några internationella utblickar. En bred tolkning av uppdraget gör 
att såväl bedömningsforskningens kärna (bedömning och betyg) som dess 
periferi (forskning som använder bedömningsresultat) har kommit att 
inkluderas. Delar av översikten fokuserar publiceringsmönster, geografiska 
och institutionella hemvister för bedömningsforskningen, men också olika 
studieobjekt som forskningen grupperar sig kring (se genomgången av 
forskningspositioner). Av relevans för de resultatbilder vi redogör för här 
kan nämnas den kategorisering av bedömningsforskningens kunskapsobjekt 
som genomförs i nämnda översikt, där metriska studier, professions- och 
verksamhetsstudier och systemstudier utgör de huvudsakliga inriktningarna. 
Forskningsstudier om individuella differenser (metriska studier) behandlar 
exempelvis frågor om begåvningsfaktorer i relation till skolframgång, 
utbildningars längd och inriktning, men studierna uppmärksammar också 
s.k. icke-kognitiva aspekter som intresse och motivation i förhållande 
till studieprestationer. Det sistnämnda har undersökts i samband med 
internationella kunskapsmätningar, där en hypotes har varit att svenska elever 
är mindre motiverade än andra länders elever att prestera bra på internationella 
prov. Det visar sig dock att svenska elever är motiverade för de internationella 
proven, men för flickorna spelar motivationen mindre roll. Inom ramen 
för metriska studier i bedömningsforskningen återfinns forskning om 
provkonstruktion, övergångar, komparativa studier och effektstudier. Av de 
resultat som kortfattat rapporteras i översikten kan nämnas gymnasiebetygens 
bättre prognosvärde än högskoleprovets när det gäller framgång i högskolan 
och att jämförelser av olika länders resultat i internationella prov bör tolkas 
utifrån olika länders läroplaner, ålder för skolstart etc. Av resultaten framgår 
också att effektstudier som undersökt hur sociala kontrastmekanismer påverkar 
elevers anspråksnivå om de har högpresterande kamrater visar indikationer på 
att elever tenderar att göra mindre ambitiösa val till gymnasieprogram om de 
har högpresterande skolkamrater (Forsberg & Lindberg, 2010).

Bedömningsforskning som med sina kunskapsobjekt inryms i kategorin 
professions- och verksamhetsstudier studerar generellt, enligt Forsberg 
och Lindberg (2010), lärares bedömningspraktiker med delområdena 
bedömningsredskap, lärande/bedömning inom forskning relaterad till lärande 
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och bedömning samt lärarprofessionen relaterad till bedömning. Enligt den 
forskning som redovisas finns indikationer på att vissa bedömningsredskap 
som har införts i skolsystemet (t.ex. individuella utvecklingsplaner IUP, 
åtgärdsprogram) lett till oönskade konsekvenser t.ex. att lärare inte skiljer 
på bedömningar av kunskaper och elevernas beteende eller att bedömningar 
formuleras olika beroende på om det är pojkar eller flickor som bedöms. 
Å andra sidan visar sig andra redskap som portfolio, självbedömning och 
formativ bedömning ge företrädesvis positiva resultat. Forsberg och Lindberg 
(2010) noterar att olika teoribildningar (konstruktionistiska, sociokulturella, 
verksamhetsteoretiska och variationsteoretiska) finns representerade inom 
forskning relaterad till lärande och bedömning. Några avhandlingar lyfts 
fram där resultaten visar hur ämnestraditioner, lärares yrkeskulturer och 
bedömningstraditioner inom olika ämnesområden (svenska, naturorienterade 
ämnen, karaktärsämnen i gymnasieskolan) griper in i det praktiska arbetet på 
skolorna. Professionsstudiernas innehåll och resultat kretsar, enligt Forsberg 
(2010), kring lärares arbete med bedömning och betygsättning relaterat 
till autonomi, ansvar, etik, kompetens och kunskapsbildning. Slutligen tar 
systemstudierna ett helhetsgrepp på frågor kring bedömning i relation till 
hela eller delar av utbildningssystemet. Den historiskt inriktade forskning 
framträder med framförallt tre inriktningar: historiesociologiska studier, 
studier om psykometrins framväxt samt en reformhistorisk tradition. En av de 
pågående studierna som beskrivs mer ingående har rubriken Bildningsgångar 
och skolresultat i det senmoderna samhället med syfte att analysera innebörden 
av resultatstyrning för skolors verksamhet, men också vilka innebörder som 
visar sig för elever med olika bakgrunder i ljuset av skolprestationer och 
skolresultat. Elevernas bildningsgångar studeras genom skolornas ”levda 
läroplaner” där frågor om kunskap, differentiering och kategorisering är 
centrala. Forsberg och Lindberg (2010) sammanfattar avsnittet med att 
framhålla att bedömningsforskningens studieobjekt (se tidigare avsnitt) och 
kunskapsobjekt (se ovan) är mångfaldiga och perspektiven varierande, med 
undantag för de metriska studierna som både var och en för sig och i relation 
till varandra är tydligt avgränsade från den övriga bedömningsforskningen. 
Samtidigt är forskningen ett objekt under utveckling och re/formering med 
goda möjligheter för framtiden (Forsberg & Lindberg, 2010). 

FORSKNING OM SPECIALUNDERVISNING 
I följande stycke diskuteras i huvudsak empirisk forskning om effekter 
eller konsekvenser av specialpedagogiska insatser och specialundervisning. 
I ett tidigare avsnitt har vi redogjort för hur olika forskningsperspektiv 
framträder inom den svenska specialpedagogiska forskningen. Skolverket 
(2009) använder sig i ett kapitel, Resursers betydelse för elevers resultat, av 
huvudsakligen internationella metaanalyser kring specialpedagogiskt stöd 
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och presenterar möjliga slutsatser för en svensk kontext. Vad som tydligast 
framträder är positiva effekter av riktad undervisning i specifika färdigheter 
och specialundervisning i flexibla grupper. Enligt den internationella forskning 
som rapporteras i Skolverkets (2009) översikt bidrar de flexibla grupperna till 
att minska riskerna med låg självuppfattning hos eleverna eller att lärarna 
generellt ställer låga krav i undervisningen. De förklaringar som lyfts fram 
är dels betydelsen av kamraters kunskaper på lärandet, dels att lågpresterande 
elever tenderar att undervisas av mindre kompetenta lärare. I översikten 
framhålls även svårigheterna att med forskningsläget idag helt avgöra i vilken 
grad omfattningen eller utformningen av specialundervisningen fungerar väl. 
Utifrån de svenska studier som refereras i ett annat kapitel, Skolans inre arbete 
och skolans resultat, i översikten framgår att på individnivå kan särskilt stöd ha 
både positiva och negativa effekter. Något som kompletterar bilden av s.k. riktad 
undervisning kring specifika färdigheter är de svenska studier som framhåller 
betydelsen av att eleverna inkluderas i en stimulerande klassundervisning/
lärmiljö, snarare än att de enbart ägnar sig åt färdighetsträning. Enligt 
Skolverket (2009) finns starkt stöd för att ”komplementära arbetssätt” kring 
exempelvis läs- och skrivutveckling är positiva för resultatutvecklingen. I en 
annan översikt (Skolverket, 2007) som fokuserar forskning om läsundervisning 
framkommer att lästräningen hos specialläraren inte alltid ger det resultat 
man tänker sig för eleverna som inte kommit så långt i sin läsutveckling. 
Istället får föräldrarna ta ett stort ansvar och ”… vara specialpedagoger åt 
sina barn” (s. 83). Av de studier som uppmärksammar de s.k. mellanåren i 
grundskolan framgår att elever som får särskilt stöd hos speciallärare hamnar 
utanför övriga klassens undervisning genom att de går miste om viktiga 
moment som har gåtts igenom när de varit hos specialläraren. Det finns också 
starka traditioner av arbete med formaliserade språkövningar med betoning 
på färdighetsträning i den svenska grundskolans specialundervisning och de 
strukturella förutsättningarna för att skapa läs- och skrivstimulerande miljöer 
saknas ofta (Skolverket, 2007).

FORSKNING OM DATORSTÖD I SKOLA OCH KLASSRUM
Datorstödd undervisning har under lång tid intresserat forskare och 
skolmyndigheter. Internationell forskning har bl.a. studerat effekter på 
motivation, samarbete, social kompetens och olika studieprestationer. I 
Skolverket (2009) diskuteras de ofta motstridiga och oklara resultat som 
framkommer i forskningen, men man menar att det tydligaste resultatet 
från forskningen ändå är att lärarkompetensen interagerar med effekter av 
datorstödd undervisning. Kompetenta lärare med förmågan att använda 
datorer som ett effektivt verktyg i undervisningen, förefaller alltså vara det 
som gör skillnad när olika försök med datorstöd görs i grundskolan. 

I Skolverkets (2009) översikt ges även en del exempel som specificerar 



199

 3. Det nationella didaktiska forskningsfältet

vad som kan främjas med hjälp av användning av datorer i skolan, t.ex. 
datorstödd specialundervisning för elever med funktionshinder, utveckling 
av motivation samt självständighet och samarbetsförmåga hos eleverna. Vissa 
studier rapporterar inga nämnvärda skillnader i matematikprestationer eller 
problemlösningsförmåga hos elever i grundskolan efter arbete med särskilda 
dataprogram, medan andra studier diskuterar begränsade möjligheter till 
utveckling av grundläggande värderingar hos eleverna i samband med 
informationssökning via Internet. Skolverket (2009) konkluderar sin 
genomgång av översikter och annan forskning med att framhålla lärarens 
betydelse för planering och organisation av den datorstödda undervisningen, 
men också för kommunikation kring kunskapsinnehållet.

FORSKNING OM LÄROMEDEL
Selander (2003) gör en översikt och genomgång av forskningen om 
läromedel. I översikten ges begreppsdefinitioner och en aktuell bild av var 
forskningen står idag när det gäller pedagogiska texter och andra artefakter 
för undervisning och lärande i skolan. En första avgränsning handlar om 
att precisera vad ett läromedel egentligen är. I vissa sammanhang likställs 
läromedel med alla medel som hjälper till att nå målen med undervisningen. 
Med en sådan definition kan nästan vad som helst sorteras under läromedel. 
Selander för fram termen pedagogiska texter som ett alternativ och räknar då 
in såväl talad och skriven text (i bok eller på datorskärm) som bilder och ljud 
(t.ex. elektroniska medier). 

Forskningen inom området läroböcker har visat att de är en väl 
institutionaliserad del av skolan världen över. Enligt vissa forskningsresultat 
rapporteras att upp till 75-90 procent av all undervisning är i huvudsak 
läroboksbaserad i amerikanska klassrum. Liknande mönster kan, enligt 
Selander, också identifieras i svensk forskning, även om en rad olika resurser 
har tillkommit under senare år. Det är emellertid inte bara den kvantitativa 
användningen av läromedel som forskningen uppmärksammat utan även 
på vilka sätt som omvärlden rekonstrueras i dessa texter. Selander gör en 
jämförelse mellan hur elever adresseras på olika sätt i svenska respektive 
australiensiska texter. De svenska läromedelstexterna baseras mer på en 
förmedlingspedagogisk föreställning om elever som passiva mottagare 
(auktoritärt kunskapsideal), medan australiensiska elever adresseras som 
aktiva deltagare i att rekonstruera historien och själva söka svar. Läromedel 
förmedlar alltså inte bara fakta inom olika ämnen, utan också metakunskaper 
om vad som räknas som kunskap, vad som är viktigast kunskap etc. 

Moderna medier är i allt högre grad multimodala. I forskningen har 
framförallt sociokulturella och socialkonstruktivistiska ansatser poängterat att 
läromedel inte bara är ett stoff som ska förmedlas, utan de är sociala artefakter 
som får särskilda innebörder i olika sociala inramningar (som t.ex. skola). 
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De redskap vi använder där, datorer, miniräknare, bandspelare, läroböcker, 
leksaker etc. påverkar också hur vi uppfattar vår omvärld. Forskningen har 
sedan 1990-talet bidragit till att fokusera dessa frågor, även om det enligt 
Selander behövs mer samordning kring insatserna. 

En vidareutveckling som Selander tar upp är literacybegreppets 
vidgade användning i takt med den ökade användningen av olika medier 
hos de uppväxande generationerna. Läromedel eller läromedia har i det 
sammanhanget uppmärksammat inte bara ämneskunskaper, utan också hur 
kunskaperna anknyter till elevernas levda kulturer och hur olika media också 
kan användas för att arbeta med demokratiska förhållningssätt. Pedagogisk 
och didaktisk forskning har kommit att intressera sig för designfrågor och 
bryta med en del invanda föreställningar och traditioner om undervisning, 
ämnen och lärande. Istället för läroboken som förmedlingsverktyg (abstrakt 
information)arbetar forskningen med att studera kunskapspraktiker där form 
och innehåll ses som omöjligt att strängt separera. Det kan, enligt Selander, 
beskrivas som en förskjutning från läromedel för undervisning mot läromedel 
för lärande. 

ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING – LÄSUNDERVISNING
Ett av exemplen på resultatbilder från forsknings- och kunskapsöversikter 
inom det ämnesdidaktiska fältet är Skolverkets (2007) översikt, Vad händer 
med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007, 
som omfattar trettiofyra undersökningar.  Tjugo av dem är studier av läs- 
och skrivutveckling under grundskolans första årskurser, fyra studier handlar 
om de mellersta skolåren medan fem studier berör svenskundervisning under 
skolans senare årskurser. Ytterligare fem andra studier behandlar läsning och 
skrivning i andra ämnen än svenska. Det övergripande syftet med översikten 
sägs vara att öka förståelsen för sambandet mellan skolans läsundervisning 
och resultat på internationella läsundersökningar under 2000-talet. 

När Skolverket (2007) sammanfattar lärdomarna från forskning om 
läsundervisning under grundskolans första årskurser framgår små möjligheter 
att ge en nationell bild eller generalisera utifrån den funna forskningen. Det 
som ändå beskrivs som ”generella iakttagelser” är att övningsböcker och 
läseböcker är vanligare än skönlitteratur, att undervisningen domineras av 
uppgifter i olika arbetsböcker och arbetsscheman där barnen arbetar på egen 
hand och att lärarna kontrollerar och dokumenterar elevernas läsutveckling 
via högläsning och med lästester där resultat och andra alster sparas i s.k. 
portfolios. Sammantaget visar också studierna av läsundervisningen under 
de tidiga skolåren att eleverna själva får ta stort ansvar genom olika former 
av eget arbete, att föräldrarna får ta ansvar för lästräningen, bibliotekarierna 
för valet av skönlitteratur och speciallärarna för att välja ut och stödja 
elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2007). I studierna som omfattar 
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grundskolans ”mellanår” visar resultaten att läsning huvudsakligen 
betraktas som färdighetsträning, dvs. innehållet i det lästa diskuteras inte i 
svenskundervisningen eller i andra ämnen. Lärarna högläser skönlitteratur 
för elever, men lägger ansvaret för elevernas egen läsning av skönlitteratur 
på eleverna själva. Läsningen av skönlitteratur är dessutom begränsad i 
undervisningen, istället dominerar övningsuppgifter med formaliserade 
övningar i grammatik, ordkunskap etc. Diagnostisering med hjälp av tester som 
prövar elevers avkodningsförmåga, läshastighet och läsförståelse förekommer, 
liksom användning av läsutvecklingsscheman för dokumentation av elevernas 
läsutveckling (Skolverket, 2007).

Resultatbilderna från de huvudsakligen kvalitativa studierna från 
grundskolans senare årskurser visar, i likhet med studierna från tidigare 
årskurser, att läsningen av skönlitteratur har en underordnad position i 
undervisningen och att dåligt motiverade elever inte fortsätter att läsa 
hemma efter introduktionen i skolan. Såväl möjligheter som problem 
diskuteras i forskningen i samband med användningen av s.k. boksamtal i 
undervisningen, t.ex. att pojkar tenderar att dominera dessa, men också 
att lärarstöd och styrning kan innebära möjligheter till utvecklande 
samtal om det lästa. Undervisningen är enligt Skolverkets (2007) översikt 
läromedelsstyrd. Enligt viss forskning kan detta förklaras av brister i 
ämnesfortbildning för svensklärarna i kombination med den tvärvetenskapliga 
arbetslagsorganisationen. Som arbetsform i årskurserna 7-9 dominerar det 
individuella eller egna arbetet, i viss mån är också elevernas skrivande mer 
reproducerande än i tidiga skolår. Eleverna tycks dock vara mer aktiva i sitt 
skrivande när de får använda en tydlig struktur t.ex. i laborationsrapporter 
inom naturvetenskapliga ämnen. Skolverket (2007) menar i sin sammantagna 
bedömning av läsundervisningen i grundskolan utifrån forskningsresultaten 
att formell färdighetsträning dominerar, att anpassningen av undervisningen 
ofta sker i form av nivågruppering eller specialundervisning och att ansvaret 
för läsinlärningen har förskjutits alltmer till eleverna själva och till hemmet, 
alternativt till specialläraren (Skolverket, 2007). 

ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING – NATURVETENSKAP
I en översikt utgiven av Vetenskapsrådet (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, 
Lärande och undervisning i naturvetenskap: en forskningsöversikt) beskrivs 
forskning om lärande och undervisning i naturvetenskap med utgångspunkt 
i internationell forskning med viss koppling till det svenska forskningsfältet. 
Drygt 300 studier inkluderas inom naturvetenskapernas didaktik, men också 
inom specifikt kemi- biologi och fysikdidaktik. Enligt översikten handlar det 
mest framträdande forskningsområdet inom de naturvetenskapliga ämnenas 
didaktik de senaste 30 åren om de studerandes begreppsförståelse. Den 
forskningen har visat på djupt rotade vardagsföreställningar hos eleverna då de 
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möter skolans undervisning. Enligt Helldén et al. (2005) har den forskningen 
de senaste decennierna utvecklats mot mer av sociokulturella perspektiv, men 
också i form av en svensk utvecklingslinje enligt den s.k. variationsteorin som 
nyttjas i forskning om undervisning.

Resultat från forskning som har ägnat sig åt att analysera ämnesinnehåll 
och språk i läroböcker visar att de inrymmer en stor variation i språklig 
begriplighet och att ett problem är att läroböckerna i sina beskrivningar inte 
tar in den process som föregått olika naturvetenskapliga upptäckter. I fråga 
om elevers skrivande i den naturvetenskapliga undervisningen redovisas en del 
inslag som utmanar traditionella former av skriftliga kunskapsredovisningar. 
Den handlar om ett mer processorienterat skrivande (writing-to-learn) 
som integreras i läroprocessen och bidrar till en fördjupad förståelse av 
naturvetenskapliga fenomen och processer. Liknande resultat har också 
uppnåtts i samband med medvetna satsningar på elevers metakognitiva 
förmåga vid läsning av naturvetenskapliga texter (Helldén et al., 2005). 
Forskning som uppmärksammar olika aspekter av undervisningssituationen 
visar att undervisning som bygger på tvåvägskommunikation och diskussioner 
är gynnsam för lärande i naturvetenskap, liksom samarbetsstrategier som 
kritisk granskning av texter och arbete med begreppskartor i mindre grupper. 
Enligt forskning ökar också elevers engagemang när deras inflytande 
ökar och som en följd därav ökar även elevernas ansvarstagande för sitt 
lärande. Detta gäller också NO-undervisning för elever med olika kulturell 
bakgrund, där forskning pekar på behovet av att ta hänsyn till elevers olika 
erfarenheter för att uppnå delaktighet i planering och genomförande av 
undervisningen (Helldén et al., 2005). Undervisning som använder flera 
typer av representationer visar sig vara effektiv, liksom variationsteoretiska 
ansatser och undervisning där elever och studenter haft möjlighet att påverka 
problemformuleringar och att problemen berört deras egen vardag. När man 
på kvantitativ väg mätt undervisningseffektivitet, visar sig studentaktiverande 
och undersökningsbaserade strategier vara de mest framgångsrika (Helldén 
et al., 2005).

Ovanstående kan jämföras med det som framgår av TlMSS-studien 
(Third International Mathematics and Science Study) där hälften av eleverna 
i åk 7 och 8 samt i gymnasiets sista årskurs anser att naturvetenskap och 
teknik är intressant och viktigt. Enligt översikten är den samlade bilden att 
ungdomar har en positiv syn på naturvetenskap och teknik medan elevernas 
inställning är att skolans undervisning i dessa ämnen inte är lika positiv. 
Eleverna har svårt att förstå meningen med att lära ett visst kunskapsinnehåll 
eller genomföra en laboration. De har även svårt att se betydelsen av detta i 
andra sammanhang och i deras egna liv. Eleverna som uttalat sig i TIMMS-
studien skulle också föredra en större variation av undervisningen och större 
möjligheter till inflytande över sitt eget lärande (Helldén et al., 2005).
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I översikten diskuteras också pågående projekt med s.k. bevisbaserade 
undervisningsinsatser där syftet är att utveckla kopplingen mellan 
forskningsresultat och undervisning i skolan. Enligt Helldén et al. (2005) 
har man sett signifikant påverkan på lärares arbetssätt när de erbjudits nya 
undervisningsmaterial. Materialet har utvecklats genom samarbete med 
lärare som stödjer sig på bevis i sitt handlande i klassrummet. Designbaserad 
forskning innebär studier av lärande i kontexter och baseras på systematisk 
design av undervisningsstrategier och verktyg samt uppföljning av dessa. 
Några karaktärsdrag för insatserna redovisas: 

mål för design av lärandemiljöer och utveckling av lärandeteorier 
kopplas samman, arbetet sker i cykler av design/genomförande/etablering/
analys/förnyad design, kommunikation av relevanta implikationer/teori, 
fokus på hur designade undervisningsstrategier fungerar i en verklig kontext 
samt utveckling av beskrivningar som kopplar samman genomförande och 
utfall. Inom den designbaserade forskningen sägs problemet med att hantera 
generaliseringar mellan olika sammanhang och kontexter hanteras genom 
att man betraktar undervisningssituationen holistiskt genom interaktionen 
mellan material, lärare och de studerande. ”Eftersom interventionen etableras 
som en produkt av den kontext där den implementeras blir den i sig ett utfall 
av betydelse som kan beskrivas teoretiskt.” (Helldén et al., 2005, s. 60). 

På samma sätt som i annan pedagogisk och didaktisk forskning 
visar sig läraren ha en nyckelposition i resultaten från forskning inom den 
naturvetenskapliga didaktiken. Betydelsefullt för motivationen är, enligt 
eleverna själva, kunniga, entusiastiska och sympatiska lärare. Allra viktigast 
för att förändra attityder till naturvetenskap var interaktionen med läraren, 
särskilt gällde det elever som inte redan var intresserade. Enligt Helldén et al. 
(2005) visar forskning att utrustning och kursplaner spelar en underordnad 
roll i jämförelse dugliga och entusiastiska lärare.

I en annan översikt om naturvetenskapernas didaktik, Vad händer i NO-
undervisningen? En kunskapsöversikt om undervisningen i naturorienterande 
ämnen i svensk grundskola 1992-2008 (Skolverket 2008), används 60 svenska 
studier i kombination med några internationella utblickar som underlag för att 
bättre kunna förstå och tolka resultaten från internationella undersökningar. 
Utifrån i huvudsak fallstudier uppmärksammas forskningsresultat om att 
undervisningen i svenska klassrum betonar olika saker t.ex. begreppsförståelse, 
färdigheter, procedurer, epistemologi eller intresse. I vad som kallas 
”induktiv undervisning” där eleverna förväntas upptäcka själva eller vid 
informationssökning via Internet visar det sig problematiskt för eleverna att 
utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Vardagsanknytningen i 
NO-undervisningen är heller inte självklar, den tycks bestå av en ”kanon” av 
exempel som återfinns i läroböckerna som vare sig anknyter till elevernas eller 
till lärarnas vardag. De slutsatser som dras från studier som problematiserar 
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undervisning och språkanvändning i NO-undervisningen är att det tycks 
finnas ett behov av medveten muntlig och skriftlig träning för utveckling av 
textmedvetenhet och förståelse av naturvetenskapernas karaktär (Skolverket, 
2008).

I studier som uppmärksammar lärarnas perspektiv visar resultaten att 
lärarna i slutet av grundskolan (årskurs 9) vill förändra sin traditionella 
undervisning i riktning mot mer av elevaktivitet, elevinflytande och större 
användning av formativ utvärdering. Samtidigt betonar lärarna behov av 
mindre klasser och bättre utrustning. I undervisningen används grupparbete 
mer frekvent idag än tidigare, men lärarna diskuterar inte så ofta med sina 
elever hur man planerar och genomför undersökningar. Miljöundervisningen 
sägs vara normerande och eleverna förväntas utveckla miljövänliga värderingar 
med grund i naturvetenskapliga kunskaper. Elevernas uppfattar, enligt de 
studier som refereras, NO-undervisningen som lärarstyrd och att de själva 
lyssnar mycket på lärarna i undervisningen men att de lär sig bäst på det 
sättet. Det är relativt vanligt med eget arbete eller arbete i grupp, men eleverna 
anser att de inte har något inflytande över undervisningen. NO betraktas av 
eleverna som en fast kunskapsmassa att lära sig utantill och undervisningen 
ses i sin tur som auktoritär utan möjlighet till engagemang och diskussioner. 
Biologi ses som positivt framförallt av flickorna (Skolverket, 2008).

Översikten lyfter fram positiva resultat från forskning där 
undervisningssekvenser utvecklas i samarbete mellan forskare och lärare. Det 
gäller t.ex. progression i elevers förståelse av abstrakta processer i ekosystemet, 
evolutionsteorin eller livscyklerna i naturen. En av de slutsatser som dras är 
att lärare kan utveckla sin undervisning genom att vara medvetna om vilket 
fokus undervisningen har t.ex. görande, kvantitativt lärande av innehållet, 
kvalitativt lärande av innehållet eller fokus på dialog med utgångspunkt i 
elevernas förståelse av innehållet. Med hänvisning till internationell forskning 
lyfts behovet av longitudinella studier av klassrumslärande, där sambandet 
mellan undervisning och lärande kan studeras genom att följa enskilda elever 
under lång tid (Skolverket, 2008).

Den resultatbild som enligt Skolverket (2008) framträder är en 
traditionell och lärarstyrd NO-undervisning, där lärarna skulle vilja överlåta 
mer inflytande och ansvar till elever. Samtidigt visar flera studier att det finns 
risker med att eleverna arbetar alltför mycket på egen hand eller i smågrupper 
utan lärarstöd. Det finns dock exempel på medvetet arbete med elevaktiva 
arbetsformer, då tillräckligt med tid ges och elevernas egna erfarenheter tas 
tillvara.

ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING – MATEMATIKUNDERVISNING
I översikten, Elevgrupperingar: en kunskapsöversikt med fokus på 
matematikundervisning, redovisar Wallby, Carlsson och Nyström (2001) 
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resultat och erfarenheter som har framkommit i forskning med fokus 
på matematikundervisning, främst kring nivågruppering men också 
kring andra former av grupperingar. Tyngdpunkten i urvalet av studier 
finns i amerikansk och brittisk forskning. Svenska kontexter framträder i 
redovisningar av utvecklingsarbeten från grundskola och gymnasieskola. 
Översikten tar sin utgångspunkt i frågeställningar om förutsättningar för 
lärande, något som enligt Wallby et al. (2001) påverkar lärares beslut om 
grupperingar i matematikundervisningen. Det gäller exempelvis synen på 
begåvning eller hur elever lär sig matematik. Det kan också handla om hur 
synen på matematikämnet som ett ämne med speciell karaktär kan styra vilka 
grupperingar som blir aktuella i undervisningen, men också att läroboken 
spelat och spelar en stor roll i den traditionella matematikundervisningen. 
Wallby et al. (2001) diskuterar frågan om elevers olikheter ses som 
problem eller möjligheter och hur detta inverkar på sättet att resonera om 
nivågruppering inom matematikundervisningen. Författarna identifierar med 
hjälp av forskning inom området fyra möjliga mål för nivågrupperingar där de 
”homogena” grupperna innehåller: i) elever som är lika i prestationshänseende, 
ii) elever som förväntas ha liknande studieframtid, iii) elever som inte känner 
sig sämre än andra samt iv) elever som behöver samma undervisning. Frågorna 
som ställs är också om det är möjligt att skapa homogena grupper och i så fall 
i vilket avseende de är homogena samt om de homogena grupperna kommer 
att vara effektiva, dvs. om eleverna lär mer och bättre.

I ett kapitel i översikten diskuteras forskningsresultat med utgångspunkt 
i effekter av undervisning i olika former av grupperingar. Ett tydligt 
resultat som framkommer i internationell forskning om nivågruppering i 
matematikundervisningen är nödvändigheten av att undervisa olika nivåer 
på olika sätt. Grupperingen i sig tycks således inte vara det väsentliga utan 
det är snarare kvaliteten på undervisningen som betyder mest. Wallby et al. 
(2001) påpekar också, utifrån redovisad forskning, att det är svårt att bedöma 
effekter av grupperingar då barn utvecklas olika oavsett organisationsform. 
Dessutom spelar lärarens attityder till formerna för grupperingarna roll 
för vilka resultaten blir. I forskningen beskrivs en rad negativa effekter av 
nivågruppering t.ex. fel tempo i undervisningen (för högt eller för lågt ger 
brister i förståelse alternativt tristess), oro orsakad av tävlingspress, berövad 
möjligheter att få höga betyg och diskriminering pga. placering i viss grupp. 
Ett annat resultat är att i grupper med lägre studietakt/förenklad läroplan 
tar disciplinfrågor större utrymme i förhållande till undervisningen, vilket 
har tolkats som att lärare medvetet eller omedvetet behandlar grupper olika 
t.ex. att för vissa elevgrupper är det, enligt lärarna, viktigare att lära sig lyda 
tillsägelser än att arbeta intellektuellt Försök har dock gjorts att möta ointresse 
och disciplinsvårigheter med utmanande och intressant undervisning, där 
höga målsättningar i kombination med höga förväntningar har gett goda 
resultat (Wallby et al. 2001). 
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Frågan om åldersblandade klasser som en form av gruppering diskuteras 
även i relation till betydelsen för matematikundervisningen. Det forskningen 
tycks vara överens om är att det inte finns stöd för en generell övergång till 
åldersblandade grupper. På vissa punkter tycks nackdelarna också överväga 
fördelarna, dvs. att det finns vissa tecken på ökad kunskapsspridning i 
grupperna och sociala nackdelar med att en tredjedel av klassen byts ut varje 
år. Enligt Wallby et al. (2001) är forskningen relativt ense om att lärar- 
och undervisningsrelaterade faktorer är mer utslagsgivande än formen för 
gruppering (t.ex. åldersblandning) och att resultaten från genomförda studier 
kring åldersintegrerade klasser inte håller för några långtgående slutsatser. 

I översikten konstateras sammanfattningsvis att forskningen inte 
entydigt och empiriskt grundat kan ge svar på om nivågruppering är bra 
eller inte. Nivågruppering innebär både risker och möjligheter, t.ex. att 
elever missgynnas av sociala och kulturella skäl, elever placeras i fel grupp 
och att det är svårt att byta grupp vilket kan få s.k. inlåsningseffekter till 
följd då vissa utbildningsvägar stängs i förtid för eleverna. På risksidan 
framträder också såväl för höga som för låga förväntningar vilka kan 
påverka elevernas självkänsla och självbild. De möjligheter som framträder, 
enligt forskningsresultaten, är att anpassning av undervisningen efter olika 
förutsättningar kan vara utvecklande för eleverna och att de allra duktigaste 
eleverna kan utvidga studiekursen och lära sig mera än vad de skulle ha gjort 
i en heterogen grupp (Wallby et al. 2001).

Sammanfattande analys av resultatbilder från aktuella teman 
och frågeställningar inom 2000-talets forskning i olika typer av 
undervisningskontexter ur ett nationellt perspektiv
Av genomgången ovan framgår en betydande differentiering och specialisering 
inom det didaktiska forskningsfältet. Det framgår även att överlappningen 
mellan dessa kontexter är relativt liten varför det är svårt att se dem som 
ingående i ett didaktiskt forskningsfält. Vad som dock tydligt framgår 
av resultatbilderna är att likartade aspekter av vad som visar sig vara goda 
undervisningspraktiker eller goda pedagogiska miljöer återfinns i samtliga 
kontexter. Det överensstämmer också med de resultat vi tidigare redovisat 
ur ett generellt didaktiskt perspektiv. Varje forskningsområde motiveras 
dock av kunskapsbehov inom varje kontext, men svaren ges från flera olika 
utgångspunkter och forskningsperspektiv utan särskilt mycket samband dem 
emellan.

Frågan om nyanlända elevers situation i den svenska skolan är aktuell 
och har genererat en hel del forskning. Huvudresultaten med anknytning 
till det didaktiska området pekar mot att arbetet med förberedelseklassernas 
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk 
gynnas av integration av modersmål och svenska i all undervisning, men 
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också att modersmålsundervisningen i sig har positiva effekter på elevernas 
lärande. Översikten om bedömningsforskning fokuserar i första hand på en 
kartläggning av det växande forskningsfältet, men pekar också i viss mån in mot 
resultatbilder från det didaktiska området. Särskilt gäller det inom kategorin 
professions- och verksamhetsstudier där lärares bedömningspraktiker 
undersöks. Ett viktigt resultat är att flera bedömningsredskap som har 
införts i det svenska skolsystemet inte gett önskade effekter (t.ex. individuella 
utvecklingsplaner IUP, åtgärdsprogram). Det man inom forskningen 
om specialpedagogiska insatser tycks vara överens om är att flexibla 
grupper (snarare än permanenta och nivåindelade) är gynnsamma både 
för elevernas lärande och för deras känslomässiga utveckling, liksom att 
specialundervisningen bör vara språkligt och kunskapsmässigt utmanande, 
snarare än enbart praktiskt färdighetstränande. I svenska studier framgår 
stora brister i det specialpedagogiska arbetet, bl.a. får föräldrar ta alltför 
stort ansvar för sina barns läsinlärning, enligt forskarna. I forskningen om 
datorstödd undervisning förefaller det viktigaste resultatet vara lärarfaktorns 
betydelse för elevernas utbyte av undervisningen. Detta tycks särskilt gälla 
påverkan på elevers studieprestationer, medan andra effekter som utveckling 
av motivation och samarbetsförmåga rapporteras från studier där elever med 
funktionshinder har deltagit.

När det gäller resultatbilder från forskning om läromedel, påvisas en stark 
läroboksanknytning i undervisningen såväl internationellt som i Sverige. 
Den jämförelse som görs mellan svenska och australienska läroböcker visar 
också på en tydlig förmedlingsinriktning (snarare än betoning på aktiv 
kunskapskonstruktion) i de svenska läroböckerna vilket leder forskarna 
till slutsatser om att läroböckerna också förmedlar metakunskaper om vad 
som räknas som betydelsefull kunskap. I anslutning till literacybegreppet 
framkommer även forskningens intresse av att studera hur läromedia (inte 
bara läroböcker) anknyter till elevernas levda kulturer och hur olika media 
också kan användas för att arbeta med demokratiska förhållningssätt.

De ämnesdidaktiska forskningsöversikterna i vårt urval omfattar forskning 
om läs- och skrivutveckling, naturvetenskap och matematik. Resultatbilderna 
från forskningen om läs- och skrivundervisning i svenska skolor ger 
sammantaget en relativt dyster framställning av läget, med stark dominans 
av färdighetsträning, läromedelsstyrning, nivågruppering, eget arbete för 
eleverna och förskjutningar från läraransvar till elev- och föräldraansvar för 
lärandet. Skönlitteraturen tycks ha en svag ställning i den svenska skolans 
undervisning, även om viss forskning pekar på att lärarstödda boksamtal 
kan leda till utveckling. Från den naturvetenskapliga didaktiska forskningen 
framträder en mer mångfasetterad men ändå likartad bild av undervisningen 
i svenska grundskolor som den som ges i översikten om svensk läs- och 
skrivundervisning. Särskilt tydliga är likheterna när det gäller det ansvar 
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för lärandet som alltmer tycks överlåtas på eleverna själva med svårigheter 
för eleverna att utveckla förståelse för naturvetenskapliga begrepp som följd. 
Betydelsen för elevernas lärande av lärarstöd och av kunniga, entusiastiska 
och sympatiska lärare betonas i studierna om naturvetenskaplig didaktik, 
snarare än utrustning och kursplaner. Flera typer av samarbetsprojekt inom 
naturvetenskapernas didaktik mellan forskare och lärare – t.ex. bevis- eller 
designbaserade undervisningsansatser – har visat sig framgångsrika när det 
gäller utveckling av såväl lärares kompetens som elevers förståelse av abstrakta 
processer inom naturvetenskapen. Slutligen visar översikten med anknytning 
till det matematikdidaktiska fältet att kvaliteten på matematikundervisningen 
är betydligt viktigare än sättet att gruppera eleverna. Vad som betonas är att 
undervisningen behöver anpassas till de elevgrupper och de olika nivåer som 
eleverna befinner sig på.
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Sammanfattande analys och slutsatser av 
forskningspositioner och resultatbilder från 
1990-talets och 2000-talets forskning om 
undervisning och lärande

I detta sista kapitel kommer vi att göra jämförande analyser av tidigare delar, 
den internationella respektive den svenska forskningsgenomgången. Vi inleder 
med att ta upp vilken typ av kunskap eller evidens som utifrån de metodologiska 

utgångspunkterna som har redovisats är möjlig att generera i syntesen. Därefter 
kommer vi att gå igenom de olika temata som översikten har strukturerats efter, 
undervisning generellt, lärare och deras undervisning, undervisning och elevernas 
lärande samt särskilda teman och frågeställningar inom forskningsfältet. Syftet är 
att beskriva såväl konvergenser som divergenser mellan olika forskningspositioner 
och resultatbilder internationellt och nationellt. Avslutningsvis presenteras 20 
slutsatser identifierade som starka konvergenser i forskningen på fältet . 

FORSKNING OM UNDERVISNING OCH LÄRANDE – EN ÖVERSIKTSKARTA
Det didaktiska forskningsfältet – undervisning och lärande – kan beskrivas 
som ett delta av olika till- och frånflöden. Det låter sig inte enkelt kategoriseras 
och systematiseras. Det är emellertid viktigt att försöka skapa kartbilder av 
hur fältet formeras för att kunna bedöma forskningsläget och kunna ta hjälp 
av forskningen för att utveckla undervisning och lärande. Man bör dock 
vara väl medveten om pluralismen och inte reducera resultaten till statiska 
kategorier. Vår bedömning är att det är ett starkt underkonceptualiserat 
fält dels som en konsekvens av specialisering, dels som en konsekvens av få 
gemensamma referensramar. Det finns, menar vi, ett stort behov av integrativa 
ramverk, teorier och inte minst metodologier som kan syntetisera resultat från 
olika ansatser/studier. Föreliggande översikt har varit ett sådant försök att 
rekonstruera en översiktskarta för den som tar del av forskning på fältet. 

En aspekt av bristen på konceptualisering är att forskningen i så hög grad 
är orienterad mot kontextuella studieobjekt snarare än mot mer generella 
kunskapsobjekt. Forskningsperspektiven har i många fall inte tillräckligt 
lyfts från de tillfälliga och kontextuella frågor som stått på agendan. Vad 
som har blivit uppenbart i genomgången av forskningsöversikter är behovet 
av syntetiserande ansatser som rekonstruerar förlorade kontexter och sätter 
samman fragment i meningsfulla helheter. Det finns ett stort behov av dialog 
mellan traditioner och skolbildningar samt integrerade ramverk för att förstå 
och besvara frågor om undervisningen och lärande i skolan.
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Denna dialog kan dock inte ske oberoende av den kontext som 
forskningsresultaten härrör ur. Det är en dominerande uppfattning bland 
forskare inom forskningsfältet att forskningsresultat inte kan tillämpas på 
något enkelt ingenjörsmässigt sätt i policy eller praktik. Forskningen behöver 
specifikt översättas i relation till de kontextuella villkoren som är aktuella. Man 
måste därför vara försiktig när man drar generella slutsatser av resultatbilder 
som framträder. Samtidigt behöver emellertid forskningen, poängterar många 
forskare på fältet, ha ett betydligt större inspel i såväl politiskt beslutsfattande 
om skola och undervisning som i konkret undervisning. Det framstår mycket 
olyckligt att ogrundade ortodoxier, olika typer av kvasivetenskapliga metoder 
och koncept för undervisning om vad som karaktäriserar högkvalitativ 
undervisning och stimulerar lärande får så stort genomslag som det får. Mot 
denna bakgrund är det viktigt att ställa sig frågor om hur forskningen på 
fältet kommuniceras till olika målgrupper (t.ex. genom översikter) och vilken 
typ av evidens som det går att tala om när det gäller kunskapsbildningen på 
det didaktiska fältet. 

VILKEN TYP AV EVIDENS ÄR MÖJLIG?  
Ett övergripande syfte med föreliggande översikt har varit att kritiskt 
granska kunskaps- och giltighetsanspråk från internationella respektive 
svenska forskningsöversikter inom fältet undervisning och lärande. Genom 
s.k. kontrastiva jämförelser har ambitionen varit att undersöka om och hur 
kunskapsbildningen är möjlig att översätta mellan olika nationella och 
kulturella kontexter. Vilken typ av evidens är möjlig att tala om när det gäller 
forskningen om undervisning och lärande?

I artikeln, On Making Determinations of Quality in Teaching (2005) gör 
Fenstermacher och  Richardson, vilka båda ligger bakom internationella 
forskningsöversikter inom området, viktiga påpekanden om vad man 
egentligen kan säga av generell betydelse när det gäller kvalitet i 
undervisning. De argumenterar för att det alltid krävs god insikt och 
kvalificerad bedömningsförmåga för att göra denna typ av bedömning. Det 
är viktigt, menar de, att göra skillnad mellan framgångsrik undervisning 
(att åstadkomma lärande i enlighet med intentionerna med undervisningen) 
och god undervisning (som kräver att det också finns både moraliskt och 
rationellt hållbara motiveringar bakom undervisningen). Framgångsrik 
undervisning refererar till utfallet, i vilken grad uppnåendet svarar mot det 
tänkta. God undervisning refererar till att undervisningen sker i enlighet 
med målsättningar som kan försvaras moraliskt, etiskt etc. Undervisning i 
våldsideologier kan göras framgångsrik, men det gör den inte god, för att ta 
ett övertydligt exempel.

Om vi talar om kvalitet i undervisning i termer av måluppfyllelse 
och meningsfullt lärande, behövs det således både god och framgångsrik 
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undervisning.  Den forskning som har presenterats i denna översikt har belyst 
ett stort antal centrala dimensioner och aspekter av framförallt framgångsrik 
undervisning. Enligt Fenstermacher och Richardson (a.a.) är det emellertid 
inte tillräckligt. Till samspelande grundförutsättningar måste även (1) vilja 
och ansträngning hos den som ska lära (2) en social omgivning som stöttar 
undervisning och lärande (3) möjligheter att undervisa och lära (faciliteter, tid, 
resurser etc.) och (4) god undervisning (i meningen rationellt och moraliskt 
motiverad och ansvarig) räknas. Kvalitet i undervisning måste bedömas 
utifrån alla dessa dimensioner. Fenstermacher och Richardson menar att 
det är ett samspel mellan de olika villkoren och att bedömningen alltid 
kommer att innehålla tolkningar som varierar mellan olika instanser och över 
tid. Kvalitet i undervisning och lärande kan med andra ord inte handla om 
särskilda metoder, handlingssätt eller koncept som kan mätas. Det vore att 
endimensionellt reducera något i grunden mångdimensionellt.

Richardson och Fenstermacher föreslår att kvalitet i undervisning bör ses 
multidimensionellt. Det finns alltid element som inte kan kommas åt med 
fasta bedömningsmatriser. God undervisning kännetecknas av att lärare 
kan göra kloka bedömningar under osäkra förhållanden, agera kreativt 
på svårlösliga dilemman, väga och värdera olika handlingsalternativ och 
undervisningsstrategier utifrån en kulturell och kontextuell sensivitet.

Det är också så att de undervisningsfaktorer som kan antas ha störst 
betydelse för lärande är interaktiva, snarare än individuella (t.ex. egenskaper 
och kompetenser hos läraren). Det handlar om ett samspel mellan logiska och 
intellektuella (innehållsliga), didaktiska (undervisningsmässiga) och moraliska 
(värdemässiga) ställningstaganden i den konkreta undervisningssituationen. 
Vad hjälper det om undervisningen bygger på säker evidens i fråga om elevens 
kognitiva utvecklingsprocesser om inte innehållet kan motiveras intellektuellt 
såväl som moraliskt? Eller om innehållet är designat efter all evidens inom 
området om inte läraren har förmågorna och kunskaperna att relatera detta 
till de aktuella elevernas förståelsehorisonter?

Det är följaktligen problematiskt att forskningsresultat tillämpas utan att 
hänsyn tas till kontext såsom somliga stränga evidensförespråkare gör. Ingen 
forskning om undervisning och lärande kan göra anspråk på att gälla generellt, 
oberoende kulturell, politisk, social etc. kontext och slutgiltigt fastställa 
kriterier för god undervisning. Därmed inte sagt att forskningen är helt och 
hållet kontextuell. Vår genomgång av forskning visar på vissa möjligheter 
att vaska fram konvergenser utifrån transkontextuella jämförelser. Det 
förutsätter dock översättningar, dvs. tolkningar av förklaringarna i relation till 
de förutsättningar och villkor som gäller i det sammanhang och den situation 
som är vid handen. Det finns möjligheter att utveckla transkontextuell 
kunskap och den metod som här har prövats, kvalitativ metasyntes, visar på 
vissa potentialer härvidlag. 



214

4. Jämförande analyser och slutsatser av forskningen om undervisning och lärande

Vår slutsats är alltså att det inte går att extrahera fasta, fixerade kriterier 
för framgångsrik undervisning och effektivt lärande. Det måste föras en 
kvalificerad dialog mellan hård evidens och högkvalitativ komplex bedömning. 
Varken datadriven (objektivism) eller godtycklig relativism är önskvärd. Vad 
vi har försökt föra fram i föreliggande rapport är en kvalificerad dialog mellan 
olika ansatser och positioner inom fältet för att säkra kunskapsutvecklingen. 
Pluralismen av teorier och metoder är alltså av godo, men de behöver också 
komma i dialog med varandra. Ingen ansats kan ensam göra anspråk på att ge 
full rättvisa åt den komplexitet som kännetecknar undervisning och lärande. 
Därför behövs synteser som försöker rekonstruera en vidare förståelse utifrån 
olika teoribildningar och successivt bygga upp slutledningar baserade på 
många olika typer av teorier/metoder. 

I föreliggande forskningsöversikt har vi försökt att visa på några 
centrala dominerande forskningspositioner och deras förändringar inom 
fältet. I fortsättningen av detta slutkapitel kommer vi att lägga samman de 
mönster vi har kunna identifiera i de olika genomgångarna och redovisa 
en syntes av de löpande jämförelser som har gjorts (som t.ex. 1990-talet 
jämfört med 2000-talet, internationella och nationella jämförelser samt 
jämförelser mellan resultatbilder från olika forskningsansatser). Ambitionen 
är inte, som påpekats i inledningskapitlet, att åstadkomma en konsensusbild 
av läget, utan att genom att beakta såväl konvergenser som divergenser 
rekonstruera en översiktskarta.  Den metod som har tillämpats har varit att 
ställa forskningspositioner och resultatbilder mot varandra, göra jämförelser 
mellan argument och motargument, överlappningar och skillnader (’line-
of argument’) och successivt översätta specifik kunskap till en övergripande 
referensram.

FÖRÄNDRADE FORSKNINGSPOSITIONER INOM FÄLTET
Några av de dominerande forskningspositionerna inom fältet har en relativt 
lång historik. 

Process-produktprogrammet utvecklades särskilt i USA under 1970-talet 
då positivism och behaviorism var en dominerande position inom fältet. 
Utgångspunkten var ett linjärt förhållande mellan vissa lärarkaraktäristika 
och beteenden och elevernas lärande. Överföringsmetaforen blev följaktligen 
den dominerande. Genom att mäta testresultat hos eleverna föreställde man 
sig kunna säkerställa vilka lärarvariabler som visade sig effektiva och mindre 
effektiva. Måttet blev som konsekvens hur väl eleverna kan reproducera 
lärarens kunskaper. Denna överföringsmodell har fått stor spridning i 
olika riktningar. Den är fortfarande högaktuell som ett sätt att tänka om 
undervisning och kan återfinnas inom tillsynes helt andra skolbildningar 
(t.ex. konstruktivismen). En sådan kausalitet mellan vad som är undervisat 
om (orsak) och vad elever lär sig (verkan) är också en vanlig common-sense 
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uppfattning om skolans verksamhet. 
Med vad som har kallats den kognitiva revolutionen, som tar fart i 

slutet av 1970-talet, kom fokus att riktas mot hur elever och studenter 
bygger kunskaper och färdigheter (jfr begreppet ’scaffolding’). Lärande 
som informationsprocessande blir en välspridd föreställning. Den 
kognitivt psykologiska positionen inom fältet utmanar inte minst process-
produktprogrammet. Fokus kom nu att riktas inte minst mot vilka kognitiva 
strategier som expertlärare använder och hur de lär eleverna att använda 
liknande kognitiva strategier. De psykologiska mekanismerna bakom 
kunskapstillägnande placeras i förgrunden. Till skillnad från behaviorismen 
som i hög grad var anglosaxisk kom den kognitiva pedagogiska psykologin att 
få stort genomslag i europeisk forskning. 

Den konstruktivistiska positionen som etablerar sig på fältet under 
framförallt 1970- och 1980-talen bygger på antagandet att elever skapar 
mening när tidigare kunskaper möter och utmanas av nya. Den kan alltså 
uppfattas som en kritik av överföringsmodellen som inte tar hänsyn till 
tidigare kunskaper. Den riktade också kritik mot att tidigare ansatser inte gjort 
skillnader mellan yt- och djupkunskaper. Konstruktivisterna förespråkade en 
mer elev- och studentorienterad undervisning som utgick från uppfattningar 
hos den lärande. Undervisningen skulle utgå från dessa föreställningar 
för att sedan modifiera och utveckla mer ’vetenskapliga’ uppfattningar. 
Lärarens roll blir följaktligen att underlätta och lotsa eleverna mot mer 
solida uppfattningar inom ämnesområdena. Det var mot konstruktivismen 
som mycket ämnesdidaktik kom att luta sig mot och få utvecklingsfart från. 
Den byggde emellertid på individens kunskapsutveckling och att ifrågasätta 
de starka kopplingar och kausaliteter mellan lärarens undervisning och vad 
eleverna lärde sig av denna som tidigare forskning antagit. 

Under 1990-talet utmanas konstruktivismen på bred front på det 
internationella forskningsfältet. En social konstruktivism (Vygotskij) 
introduceras som vidareutveckling och omprövning av några tidigare 
centrala premisser. I Sverige sker också ungefär vid samma tidpunkt en 
sådan alternativ ompositionering. De undervisningsmönster som har antagits 
som grundläggande för kommunikationen i klassrummet (question and 
answers, I-R-E) omprövas och en förståelse av undervisningspraktiker som 
diskursiva praktiker växer fram. Undervisning som enkelriktad information 
är missvisande. Kunskap finns inte färdig, utan måste ses som en delprodukt 
av den aktivitet, kontext och kultur inom vilken den är utvecklad och 
använd. Undervisning i dagens klassrum handlar mer om, enligt de sociala 
konstruktivisterna, att kunna förklara vad man menar, argumentera för sin sak, 
förhandla och diskutera. Detta ställer stora krav på social och kommunikativ 
kompetens hos såväl lärare som elever. Språk och kommunikation blir 
successivt centrala fokus (från tidigare förmedling). I linje med denna 
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utveckling blir lärande, snarare än inlärning det centrala begreppet. Istället 
för jakten på den ultimata undervisningsmetoden kommer mediering i fokus 
(dvs. lärande är ingen rent individuell aktivitet, utan distribueras genom 
interaktion, kommunikation och samarbete).

Även om denna sociala konstruktivism får ett betydande genomslag i 
Sverige under 1990-talet,är det samtidigt tydligt att individkonstruktivistiska 
premisser alltjämt upprätthåller en stark position, inte minst i den allmänna 
skoldebatten i Sverige. Den våg av individualiserade arbetsformer som 
utvecklas från 1990-talet och framåt påverkas inte i någon större utsträckning 
av ompositioneringar inom forskningsfältet. Den svenska utvecklingen med 
en långtgående individualisering sticker alltså ut som mycket speciell vid 
en internationell jämförelse. Trots att individkonstruktivistiska premisser 
kunde uppvisa ringa internationellt forskningsstöd fick de stort genomslag 
i Sverige vid denna tid. De socioekonomiska faktorerna kom också i linje 
med denna utveckling att hamna i bakgrunden när det gällde forskningen 
om undervisning och lärande (dock inte i andra forskningsfält som t.ex. 
utbildningssociologin). 

Den empiriska forskningen om undervisning och lärande ökar i 
omfattning under 1990-talet och förgrenas också i flera olika riktningar. 
Denna trend är tydlig såväl internationellt som i Sverige. En del av denna 
volymökning beror på att den ämnesdidaktiska forskningen sakta ökar i 
tillväxt. För svensk del tycks en tudelning mellan generell teoretisk och 
mer specifik empirisk forskning etableras. När det gäller de dominerande 
positionerna inom fältet, finns alltså tydliga paralleller internationellt och 
nationellt, men de diskussioner som kännetecknar didaktiken i Sverige under 
1990-talet är i hög grad nationella (vid eller snäv didaktik, öst- eller västkust, 
vad eller hur?).

I VILKA RIKTNINGAR PEKAR FORSKNINGEN OM UNDERVISNING?
Under 2000-talets första decennium växer forskningsfältet ytterligare 
och förgrenas. Det förekommer mer inspel från nya ansatser, inte minst 
kvalitativa metoder. Denna trend gäller såväl internationellt som nationellt. 
En tilltagande pluralism är således lätt att konstatera. 

Det sker samtidigt en mycket tydlig trend i ett ökat intresse för lärandets 
utfall, framförallt från politiskt håll. En viss eftersläpning i forskningen 
kan iakttas. Det är först mot slutet av 2000-talets första decennium som 
resultatfokus också blir mer märkbar i forskningen på det svenska fältet. 
Skepsis bland forskare på fältet mot entydig evidens och instrumentell 
tillämpning av forskningsresultat är troliga bidragande orsaker.

Internationellt syns det mindre av öppen polarisering mellan den gamla 
tudelningen och gränsdragningen mellan kvantitativa och kvalitativa 
forskningsansatser. I Sverige är den förstnämnda, kvantitativa, numerärt 
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ringa företrädd i forskningen om undervisning och lärande. Den svenska 
effektforskningen har primärt riktat sitt intresse mot faktorer utanför 
dessa klassrumsrelaterade kunskapsobjekt. Det är därmed inte sagt att den 
kvantitativa forskningen skulle ha en mindre betydelse, utan snarare att 
utbildningsaktörer i Sverige kommit att bli mer konsumenter än producenter 
av denna typ av forskning. 

Under 2000-talets första decennium rapporteras också mer av 
perspektivmöten i de internationella forskningsgenomgångarna. De tidigare 
låsta positionerna mellan olika skolbildningar och teoretiska ansatser framstår 
inte lika cementerade. I Sverige är det dock svårt se en liknande utveckling. 
Relativt den långt dragna fragmentiseringen av forskningsfältet, tycks det 
finnas få incitament och forum för att mötas över olika ansatser. Intrycket 
är att det etablerats separata läger inom det svenska forskningsfältet och att 
det saknas infrastruktur och kommunikationsarenor för konstruktivt utbyte 
(t.ex. breda forskningsöversikter som t.ex. AERA eller de stora internationella 
förlagen stödjer). 

Trots den nämnda fragmentiseringen inom fältet, kan flera konvergenser 
identifieras när det gäller de forskningspositioner som etablerar sig under 
2000-talets första decennium mellan det internationella och det nationella 
svenska fältet. Sociokulturella, interaktionistiska, situationistiska perspektiv 
utvecklas över nationsgränser ofta i form av internationella forskarsamarbeten. 
Många gånger har alltså svenska didaktiska forskare mer samarbete med 
internationella forskare inom ett specialområde, (fråga, metod eller ansats), 
än med svenska forskarkollegor. 

Demokratiaspekter av undervisning och lärande blir alltmer framträdande 
i forskningen, såväl internationellt som nationellt. Den nya mångkulturella 
situationen, undervisning för och av olikheter liksom ökad ojämlikhet blir 
viktiga agendasättare. Kritisk forskning och postmodern teoribildning blir en 
pådrivare i en sådan utveckling. Den kritiska forskningen om undervisningen 
och lärande, t.ex. hur maktordningar vidmakthålls är dock inte särskilt 
framträdande på det svenska forskningsfältet generellt sett.  

Av resultatbilderna från forskning om undervisning på ett mer generellt 
plan under 2000-talet, framträder flera samstämmigheter mellan det 
internationella och det nationella fältet. Så lyfts t.ex. betydelsen av samspel, 
klassrumskommunikation och variation i undervisningen för lärandet. 
Dessa mer generella slutsatser återkommer även när mer specifika teman 
och frågeställningar (klasstorlek, kön etc.) undersöks i såväl internationella 
som svenska kontexter. En skillnad härvidlag är att något färre teman och 
frågeställningar berörs i den svenska forskningen om undervisning och 
lärande jämfört med i den internationella forskningen. Vad beträffar mer 
grundläggande synsätt och antaganden pekar dock internationell såväl som 
svensk forskning på kommunikation snarare än förmedling, mediering 
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snarare än metod, distribuerad snarare än individuell och diskursiv snarare 
än instruerande undervisning som vägledande för förståelsen av undervisning 
och lärande. 

I den internationella forskningen utgör lärande- och undervisningsstrategier 
relaterat till utfall av undervisningen ett mycket omfattande forskningsområde. 
Bilden av det svenska forskningsfältet är att det i högre grad är punktuellt 
fokuserat kring någon del, eller ett fåtal delar, av det didaktiska förloppet t.ex. 
innehåll- och kunskapsobjekt, undervisningsformer, samtal/kommunikation, 
könsaspekter etc. men inte alltid kopplat till elevers resultat. En sådan 
process, snarare än utfallsorientering i den svenska didaktiska forskningen, 
är påtaglig, även om den har förändrats något under de senaste åren. Utifrån 
resultaten från denna översikt framstår det som önskvärt att framöver försöka 
minska sådana avstånd och gap mellan processorienterad (ofta kvalitativ) och 
utfallsorienterad (ofta kvantitativ) i den svenska empiriska forskningen för att 
generera kunskap baserad på såväl förståelse som förklaring.

Här kan möjligen vissa delförklaringar finnas till den trend av olika 
former av individualisering (t.ex. eget arbete utan lärarstöd) som identifieras 
i svensk grundskola (Skolverket, 2009). Denna utveckling kunde ta fart 
delvis på grund av en avsaknad av forskning som kunde påvisa positiva eller 
negativa samband mellan elevernas arbetsformer (process) och elevernas 
resultat (utfall). En bristande kontakt med den internationella forskningen 
kring frågan kan ytterligare ha bidragit därtill. Som nämnts finns det 
inget tungt forskningsstöd för en långt driven individualisering i de former 
som delvis sägs prägla undervisningen i svenska skolor. I en rapport från 
OECD-organet CERI (Centre for Educational Research and Innovation) 
diskuteras och klargörs forskningsläget med avseende på relationerna mellan 
socialkonstruktivistiska perspektiv på undervisning och mer ”lärarstyrda” 
undervisningsprinciper (Dumont et al., 2010). De slutsatser man för fram där 
talar för en god balans mellan socialt upptäckande och eget undersökande å 
ena sidan och systematisk undervisning och vägledning med hänsyn tagen 
till individuella skillnader i förmågor, behov och motivation bland elever å 
andra sidan. Den ”individuella konstruktivism” som tycks ha vuxit fram i 
de svenska klassrummen i ljuset av de förra läroplansreformerna i början av 
1990-talet utmanas således på bred front av den samlade undervisnings- och 
lärandeforskningen. 

Ett annat tydligt exempel på en divergens mellan det internationella 
och det svenska fältet i detta avseende kan skolutvecklingsforskningen sägas 
utgöra. Internationellt settär det betydligt mer vanligt att forskningen studerar 
och försöker förändra klassrumskontexter och processer (något undantag 
finns dock). Den stränga gränsdragning mellan skolutvecklingsforskning 
som har skolan som sitt studieobjekt och den didaktiska forskningen som 
har undervisning och lärande som studieobjekt är utifrån vårt empiriska 
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underlag mer befäst och separerande i den svenska kontexten. En sådan svag 
länk kan ses som en kritisk faktor i att förklara varför förändring av skolans 
och undervisningens kärnprocesser ofta är svåra att åstadkomma och varför 
reformer och innovationer är svåra att vidmakthålla. 

VAD VET VI NU OM LÄRARE OCH DERAS UNDERVISNING?
På ett mycket tydligt sätt framgår av såväl svensk som internationell forskning 
lärarens betydelse för elevers lärande. I den internationella forskningen 
framträder dock betydligt fler aspekter och dimensioner av lärarkompetens 
än vad som syns i den svenska forskningen. Den gängse uppdelningen i 
ämneskunskaper och pedagogiskt/didaktiskt kunnande tycks inte än så länge, 
av svenska forskare, ha drivits i riktning mot specificeringar av lärarkvalitet 
kopplade till exempelvis lärandeutfall. Vad denna försiktighet i svensk 
didaktisk forskning, inför mer utvecklade diskussioner kring lärarkompetens, 
beror på är fortfarande en öppen fråga. Tänkbara förklaringar kan handla om 
att läraryrket trots allt präglas av autonomi och en relativt stark ställning i 
den svenska kontexten, där forskare inte självklart anser sig ha mandat att på 
djupet undersöka kvalitetsdimensioner (t.ex. lärares ledarskap) kopplade till 
undervisningsprocesser och elevers lärande. Polariseringen i Sverige mellan 
allmändidaktiska och ämnesdidaktiska frågeställningar och mellan ämne 
och ämnesdidaktik kan också ha inneburit att lärarens undervisningspraktik 
och kompetensdimensioner knutna till den inte nödvändigtvis kommit 
i förgrunden. Diskussionen kan istället ha handlat om innehållsfrågor, 
undervisningsmönster eller andra mer övergripande kontextuella 
sammanhang, vilket har medfört att lärarkompetensen omgärdats av tysta 
antaganden som ansetts svåra att undersöka och uttala sig om frikopplade 
från specifika kontexter.

I den internationella forskningen om lärarkompetens och undervisning 
är dock resultatbilderna över tid knutna till ett antal relativt stabila 
kvalitetsdimensioner (jfr Shulman, 1990), om än betydligt mer nyanserade 
och nedbrutna i dagens forskning (jfr Hattie, 2009; Nordenbo et al., 2008). 
Forskningsöversikterna av Hattie och Nordenbo et al.  kan för övrigt ses som 
exempel på två skilda sätt att hantera frågan om hur lärares kompetens eller 
skicklighet ska beskrivas på ett mer utvecklat sätt. Infallsvinkeln hos Nordenbo 
et al.  är att lärarkompetens (i relation till elevers studieprestationer) är ett 
helhetssamspel inom tre kompetensfält (relationell kompetens, ledarkompetens 
och didaktisk kompetens), medan Hatties ambition är att upprätta en form 
av rankinglista av variabler, med rangordnade påverkansfaktorer utifrån 
statistiskt beräknade effektstorlekar i metaanalyser. Vårt intryck är att Hatties 
inriktning drivs av idén om att skapa kontextoberoende forskningsresultat 
om t.ex. lärarens betydelse (jfr anglosaxisk tradition), medan inriktningen 
hos Nordenbo et al. är något mer helhetsinriktad och kontextberoende (jfr 
kontinental/nordisk tradition).
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Den svenska didaktiska forskningen har haft en tydlig historisk koppling 
till den kontinentala didaktiken där läraren och dennas undervisning har 
setts som starkt förknippad med lärandefrågor. Den senare tidens stora 
uppmärksamhet på just lärande har dock inneburit att läraren många gånger 
har frånkopplats och att lärarkompetenser härletts efter principer för lärande. 
Även om denna lärandeorientering har haft stort forskningsstöd finns det 
anledning utifrån undervisningsforskningen att uppmärksamma just det 
nödvändiga samspelet och att inte härleda det ena ur det andra. Det finns 
inget forskningsstöd för populära slogans som ”läraren som underlättare av 
lärande” och dylikt. Det finns heller inget forskningsstöd för den motsatta 
ståndpunkten att göra läraren till envåldshärskare i klassrummet. 

Många internationella studier pekar på betydelsen av professionellt 
organiserade och designade lärandemiljöer som innehåller såväl direkt 
lärarstyrd undervisning (direct instruction) som utrymme för elevers lärande 
genom upptäckt. Den internationella forskningen pekar samstämmigt mot 
just lärares pedagogiska och didaktiska repertoarer som en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna i undervisningen. En sådan repertoar utgår från 
ett helhetsperspektiv på undervisningen, där mål och urval av innehåll, 
ämnesinnehåll, organisering och uppföljning/bedömning ingår som 
integrerade delar. Den består alltså inte av olika tips och trix färdiga för 
användning, utan vilar på solid evidens om varje element, dess förhållande till 
såväl grundläggande pedagogiska och didaktiska principer som läroplansmål 
och värden. I professionell undervisning baserad på en repertoar av kunskap, 
strategier och förmågor ingår också omdömesförmågan att kalibrera och 
översätta repertoaren till behandlat ämnesinnehåll, klassrumskontext och 
varje elevs situation. 

En kunskapsbas för undervisning har således vissa komponenter som 
framstår relativt robusta över tid och rum. Till några grundläggande räknas 
ofta (i den anglosaxiska forskningen) ämneskunskap, generell pedagogisk 
kunskap, läroplanskunskap, ämnesdidaktisk kunskap, kunskap om de 
lärande och deras karaktäristika, kunskap om undervisningskontexten, 
kunskap om utbildningens mål, syften och värden. Dessa är dock inte 
statiska färdiga kategorier i den kompetenta lärarens yrkesrepertoar, utan 
dynamiskt samspelande och föränderliga över tid. Det är alltså inte så t.ex. 
att ämneskunskaper kommer före didaktisk kunskap eller tvärtom, utan 
att de samspelar. De kan således inte på något enkelt sätt användas som en 
checklista för att identifiera lärares kompetens. 

Det finns numera robust forskning i det internationella forskningsfältet 
om vissa kännetecken på expertlärare (högsta nivån av lärarkompetens). 
Dessa skiljer sig från noviser framförallt genom att de utgår från djupa 
reserver av tyst kunskap snarare än explicita regler eller maximer. Om novisen 
oftast håller sig till kontextfria regler och metoder på ett oflexibelt sätt, 
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kännetecknas expertläraren av flytande, instinktivt, kreativt och analytiskt 
förhållningssätt till sin praktik. Detaljerade föreskrifter, ämnesspecificeringar 
eller ramverk kan därför vara hjälp till nybörjare samtidigt som det hämmar 
mer kompetenta lärare i deras undervisning.

UNDERVISNING OCH ELEVERS LÄRANDE – FINNS DET NÅGRA SAMBAND?
Kommunikation, samspel och samarbete är faktorer som knyts till 
framgångsrikt lärande hos elever i såväl svensk som internationell forskning. 
Det finns dock avsevärda skillnader med tanke på forskningsfältets formering 
och vilka frågor man behandlar. Den internationella forskningen har en 
tydligare inriktning mot pedagogisk psykologi och en tradition av att 
undersöka kopplingar mellan undervisning och lärande, medan den svenska 
tycks vara å ena sidan upptagen av att kvalitativt studera individers lärande av 
olika kunskapsinnehåll och å andra sidan samhälleliga och strukturella villkor 
knutna till elevernas lärande. Den starka utfallsorienteringen i internationell 
forskning visar sig således även inom delområdet undervisning och elevers 
lärande. 

Inriktningen mot pedagogisk psykologi i den internationella 
forskningen i vårt urval innebär i sin tur att fler aspekter blir synliga i 
undervisningsprocesser i relation till individers och gruppers lärande – dock 
relativt dekontextualiserade. Den svenska forskningen i sin tur tycks i högre 
grad väga in samhällsaspekter i fallstudier nära elevernas lärande, men 
även studera interaktionsmönster och samtal utan tydliga kopplingar till 
studieprestationer och läroplansmål, dvs. deltagande i undervisningsprocesser 
separeras inte från lärande utan betraktas som just lärande. Forskning om 
grupparbete (co-operative learning) framträder som en viktig och lovande 
gren i den internationella forskningslitteraturen, men saknas nästan helt i de 
svenska översikterna.  

På det internationella forskningsfältet pågår en diskussion om vilka utfall 
som ska prioriteras i undervisningen. Är det fasta ämneskunskaper eller 
generiska förmågor (’higher-order thinking’)? Många forskare inom fältet 
arbetar med att komma förbi en sådan polarisering. Ämnestraditionerna är 
viktiga, men samtidigt ställer det framtida samhället allt högre krav på att 
generera, sortera och kritiskt värdera komplexa kunskaper som rör sig mellan 
ämnesområden. För att navigera på ett klokt sätt i det framtida samhället 
kommer förmågor som att kunna väga olika typer av evidens, ställa frågor och 
söka kreativa svar på verkliga samtidsfrågor vara mycket viktiga. Istället för att 
enbart repetera och nöta in faktakunskaper, blir det, menar många forskare, 
viktigt att lära sig tolka och förklara komplexa problem där det dessutom 
ingår att ta ställning, moraliskt och etiskt, till långsiktiga konsekvenser. 

Det har alltså skett djupgående förändringar i synsätt kring undervisning 
och lärande under det senaste decenniet forskningsmässigt (dock inte alltid 
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politiskt). Tidigare dominerande metaforer för undervisning som överföring 
eller förmedling av kunskap har blivit överspelade och undervisning och 
lärande som (re-)konstruktion centrala. I linje med denna förändring har 
utvecklandet av elevernas egna drivkrafter (motivation att lära) och adaptiva 
förmågor att använda sina kunskaper på ett omdömesgillt och kreativt sätt i 
en mångfald av kontexter och situationer alltmer uppmärksammats. Synen 
på eleven som mottagare av undervisning, som tidigare synsätt underbyggt, 
blir alltså allt ovanligare (t.ex. behaviorism). En tydlig indikator på denna 
vändning kan t.ex. ses i skiftet från inlärning till lärande som dominerande 
nav för kunskapsbildningen.

En viktig förskjutning i forskningen om elevers lärande i klassrummet 
handlar också om föreställningen om lärandet som en i huvudsak individuell 
aktivitet. Lärandeidentiteter formas i sociala miljöer och sammanhang. Elevens 
motivation är inte en individuell fråga, utan formas också genom samspelet 
i klassrummet (och utanför) och lärarens förmågor att uppmärksamma och 
underlätta framgångsrika lärandestrategier. Synen på elevernas individuella 
förmågor har också förändrats från att ha setts som en enhet relativt fixerad, 
t.ex. när det gäller intelligens, och att denna intelligens är en dominerande 
faktor i vad som möjliggör och begränsar lärande. Bellkurvan har varit ett ofta 
outtalat antagande om hur intelligensen är fördelad på ett fåtal högpresterande. 
Den senare tidens kognitionsforskning har dock starkt ifrågasatt ett sådant 
antagande. Istället är det uppenbart att intelligens är lärbart och att det 
stora flertalet besitter potentiella kapaciteter under rätt förutsättningar. Ett 
synsätt på undervisning och elevers lärande som fokuserar alltför mycket på 
individens brister och försöker att anpassa kompensatorisk undervisning för 
att fylla igen dessa brister är därför inte gynnsam. Många forskare har istället 
visat att snarare än att fokusera avvikelser från en tänkt normalitet, utvecklas 
lärande bäst om fokus ligger på deltagande i lärandegemenskaper av olikheter. 

Bedömningsforskningen har utvecklats i snabb takt det senaste decenniet. 
Formativ bedömning beskrivs ibland som bryggan mellan undervisning och 
lärande. Just distinktionen mellan summativ och formativ bedömning har 
blivit en etablerad distinktion på fältet. Förhållanden och balanser mellan 
summativ och formativ bedömning har under senare år blivit en av de 
verkligt stora frågorna bland såväl forskare som i den allmänna skoldebatten 
internationellt liksom i Sverige (inte minst relaterat till vågen av ’standards-
based reforms’). När den formativa bedömningen studeras i den internationella 
forskningen, sker det bl.a. i termer av feedback mellan lärare och elev. Ofta 
framhålls att denna ska vara fokuserad på specifika aspekter av uppgiften och 
innehålla förslag på vad, hur och varför kring lärandeobjektet i fråga, snarare 
än på eleven. Syftet med feedbacken definieras (t.ex. Hattie, 2009) som att 
reducera diskrepanser mellan nuvarande förståelse (eller resultat) och den 
önskade måluppfyllelsen. 
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Ett av de viktigaste resultaten från senare forskning om formativ bedömning 
är att bedömning i sig inte kan garantera något framgångsrikt lärande. 
Bedömningen måste integreras i undervisningspraktiken, i dess planering, 
genomförande och uppföljning. I vad som kommit att benämnas ’alignment’-
studier undersöks just hur bedömningen kopplas till mål och urval av 
kunskaper, hur moment av bedömning integreras i organiseringen av 
undervisning, hur lärares bedömning kopplas till elevers egna bedömningar 
etc. I dessa ’starkt’ formativa bedömningsprocesser är inriktningen prospektiv 
snarare än retrospektiv och grundas i reflekterade ställningstaganden om 
läro- och kursplaner, didaktiska överväganden om undervisningens form och 
innehåll och medvetna beslut om vilka lärandeprocesser som är önskvärda.  

AKTUELLA TEMAN OCH FRÅGESTÄLLNINGAR INOM FORSKNINGSFÄLTET
Undervisning och lärande har att förhålla sig till ett förändrat samhälle 
kännetecknat av globala flöden, mångkulturell pluralism, kunskapsintensiva 
verksamheter och ekonomisk konkurrenskraft. Demokrati och skillnader 
(som bristande likvärdighet) är moraliska frågor av högsta dignitet. Även 
om de kommit att inta en central roll inom utbildningsområdet finns det 
stora utmaningar att forskningsmässigt ta sig an frågorna och bidra till 
utvecklingen av undervisning och lärande i ljuset av dessa stora utmaningar. 
En tendens som framträder i genomgången av forskningsöversikterna är att 
frågorna ses som makrofrågor’ och inte länkas samman med mikrofrågor om 
undervisning och lärande i konkreta klassrumskontexter.

Internationellt pågår emellertid en stor diskussion bland forskare på fältet 
om de stora utmaningarna och dess kopplingar till undervisning och lärande 
i skolan. Inte minst i relation till elevers prestationer i de internationella 
kunskapsmätningarna har frågor om vilken kunskap och vilket lärandeutfall 
som bör ges prioritet uppstått. Generiska färdigheter baserade på verkliga 
sociala problem i det nuvarande och framtida samhället har kommit att bli en 
central angelägenhet. De efterfrågade kompetenserna och kunskaperna har 
fått olika epitet som adaptiva kompetenser, djuplärande, generiska färdigheter 
(higher-order thinking skills). Många forskare inom fältet har vänt sig mot 
en alltför snäv resultatfixering som har följt i kölvattnet av de internationella 
kunskapsmätningarna och hävdat att även förmågor som kreativitet, 
risktagande, demokratiskt förhållningssätt, bejakande av olikheter, uthållighet 
och envishet etc., som svårligen kan mätas i tester, måste ses som viktiga 
(mjuka och långsiktiga) att främja. Här finns dock (i vårt empiriska material) 
inga stora skiljelinjer bland forskarna på fältet. Det är snarare mellan politiker 
och forskare/pedagoger som skiljelinjen kan dras. Många forskare påpekar att 
kompetenser och förmågor som kritiskt tänkande, flexibel problemlösning, 
transfer av kunskaper och färdigheter till andra sammanhang och situationer 
inte ska uppfattas i motsats till ämneskunskaper eller fasta procedurer. 
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Literacybegreppet har etablerats allt starkare under 2000-talet över olika 
ämnesområden i Sverige och internationellt. Inte minst delar av den 
ämnesdidaktiska forskningen ser detta begrepp som en möjlig väg att 
fördjupa förståelsen för hur barn och ungdomar tillägnar sig kunskaper och 
lär i en alltmer globaliserad, mångkulturell och mångfasetterad tillvaro. I den 
svenska ämnesdidaktiska forskningen urskiljer vi utöver detta perspektiv, som 
anknyter till i första hand elevers lärande av olika ämnesinnehåll, i mindre 
grad lärarcentrerad ämnesdidaktisk forskning. Från att ha varit kopplat 
till läs- och skrivutveckling har literacybegreppet kommit att brukas inom 
flera andra ämnesområden. Det ses då ofta som förmågor att använda och 
kommunicera sin förståelse i socialt och kulturellt heterogena sammanhang, 
inte bara om ämnesinnehållet i sig utan också om dess roll/funktion och 
konsekvenser i samhället. 

Det finns således aspekter av kunnande som inte täcks in i de ämnesbaserade 
kunskapsmätningarna. Det som framträder i bedömningsforskningen är att 
distinktionen mellan s.k. formativ och summativ bedömning etableras och att 
framförallt den formativa bedömningen blir en central fråga. Internationellt 
visar forskningsresultaten på betydande lärandevinster med hjälp av olika 
formativa bedömningspraktiker där också olika ’literacy’-kompetenser kan 
vägas in, inte minst kvalitativ feedback från läraren till eleverna och omvänt 
tycks vara särskilt betydelsefull. I den svenska bedömningsforskningen 
återfinns dock en del negativa resultat av reformer med en formativ inriktning, 
t.ex. individuella utvecklingsplaner i grundskolan. Även om intentionerna 
med en sådan reform från den nationella skolbyråkratin och politiskt håll 
varit att stödja och utveckla elevers lärande har de goda effekterna (hittills) 
uteblivit. Det bör också påpekas att även om forskningsintresset kring 
formativa bedömningssätt har varit stort finns inget stöd för en polarisering 
mellan formativ och summativ bedömning (t.ex. betygsättning, prov och 
tester). Båda har sina förtjänster och brister och dessutom olika syften. Vad 
som kan utläsas av forskningen är snarare betydelsen av uppmärksamhet på 
balansen dem emellan och på konsekvenser av olika bedömningssystem.

Såväl svensk som internationell forskning om IKT-stödd undervisning 
visar under 2000-talet inga slutliga belägg för påverkan på elevernas 
studieprestationer. Pedagogiken och hur lärare arbetar med olika hjälpmedel 
är fortsatt de viktigaste faktorerna i sammanhanget och frågan om hur mer 
komplexa förmågor kan utvecklas hos eleverna med hjälp av IKT väcker ett 
allt större intresse. Likaså tilldrar multimodalitet, till skillnad från tidigare 
unimodalitet som läroboken kan sägas utgjort, ett ökat intresse. Det gäller 
också den ökade tillgången till multipla kunskapskällor som med datorer 
i klassrummet möjliggör intressanta potentialer för mångfaldigande av 
kunskapsrepresentationer att presentera ett ämnesinnehåll på.

 En socialt och kulturellt inkluderande undervisning har visat sig vara 
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såväl innehållsligt, moraliskt som resultatmässigt det mest gynnsamma sättet 
att organisera undervisningen på. Det finns ett generellt starkt forskningsstöd 
för flexibel och komplementär specialundervisning. Dvs. generellt god 
undervisning som bedrivs med variation, i skiftande grupperingar, på hög 
akademisk nivå (inkluderande träning av vissa färdigheter) och med höga 
förväntningar på eleverna visar sig vara gynnsam oavsett förutsättningar och 
redan införlivade förmågor hos eleverna. Forskningen om specialundervisning 
och specialpedagogisk forskning tycks dock vara ett i hög grad nationellt 
förankrat forskningsområde i Sverige, i viss mån tycks detta även gälla 
internationellt. I högre grad än andra områden kan det specialpedagogiska 
fältet sägas vara politiskt och värdemässigt påverkat, vilket också visar sig 
i att forskningsresultaten i stor utsträckning svarar mot de kontexter där 
forskningen har genomförts. Forskning om mångkulturella klassrum och 
nyanlända elever är dock en central fråga såväl i Sverige som internationellt.

20 slutsatser från forskningen om undervisning och lärande
Avslutningsvis kommer vi att redovisa 20 slutsatser från den forskning vi 
har gått igenom i denna rapport, 20 internationella respektive 20 nationella 
forskningsöversikter under 20 års tid . Vi vill inte ge sken av att alla forskare 
på fältet skulle vara överens om dessa punkter. Men enligt vår bedömning 
råder det ’starka konvergenser’ mellan olika forskningsansatser samt över olika 
nationella och kulturella kontexter. Slutsatserna baseras också på oberoende 
forskningsresultat av stark evidens från många olika undersökningar och 
studier kring undervisning och lärande. De blir dock med nödvändighet ett 
starkt begränsat urval av möjliga slutsatser från det omfattande empiriska 
underlaget i översikten.

1. Forskningen om undervisning och lärande har ökat markant under 
2000-talet. Även om intresset är mycket större än vad som framgår av 
faktiska forskningsvolymer. Området är dessutom fortfarande enormt 
underbeforskat i förhållande till de verksamhetsvolymer det handlar om. Den 
ökade forskningen gäller heller inte alltid kopplingen mellan undervisning 
och lärande. Tvärtom finns det på det svenska forskningsfältet påtagliga 
klyftor mellan lärarforskning, undervisningsforskning (inkl. ämnesdidaktik) 
och forskning om elevers lärande. En fragmentering av forskningsfältet 
har varit en försvårande faktor när det gäller att åstadkomma en generativ 
kunskapsbildning.

2. Ett ökat fokus på lärandets utfall under 2000-talet är en mycket tydligt 
identifierbar trend på det internationella, såväl som det svenska forskningsfältet 
(även om det för svenskt vidkommande varit en viss fördröjd verkan). I denna 
resultatfixering finns en stor risk för reducering, där samspelet mellan (god) 
undervisning, lärares kunnande, elevers lärandemiljöer och skolprestationer 
faller utanför strålkastarljuset. 
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3. Det ökade allmänna och politiska intresset för undervisningens 
och lärandets resultat tycks ha ytterligare förstärkt en separering mellan 
utifrånförklaringar (stora statistiska undersökningar) och inifrånförståelse 
(kvalitativa intensiva fallstudier). I internationell forskning finns dock en 
ökande mängd goda exempel på samspel och generativa utbyten mellan dessa 
typer av forskning. För svenskt vidkommande är detta inget påtagligt inslag 
i kunskapsbildningen.

4. Det har också uppstått, som en följd av det ökade intresset för lärandets 
utfall, en ökad polarisering, såväl internationellt som nationellt, mellan fasta 
ämneskunskaper och ’standards’ å ena sidan och kompetenser (t.ex. ’literacy’), 
medborgarförmågor, (ämnesövergripande ’skills’) å andra sidan. Denna 
polarisering är dock politiskt driven och få tongivande forskare på fältet 
ställer sig bakom en sträng gränsdragning. Flertalet  verkar i stället för att 
överskrida en sådan uppdelning.

5. Forskningen har i viktiga avseenden kommit att betona samspelet 
mellan komponenterna i den didaktiska triangeln som avgörande. Den 
(angloamerikanska) trend av specialisering och därmed bristande utbyte 
mellan lärarforskningen, undervisningsforskningen (metod och innehåll), 
lärandeforskningen (elevfokus) respektive olika subfält som IKT, bedömning 
t.ex. som utvecklats under 1990- och 2000-talets första decennium har inte 
alltid varit gynnsam för en vidare och rikare förståelse för samband mellan 
processerna undervisning och lärande i klassrumskontexter. 

6. Forskningen om undervisning har under tidsperioden lämnat gamla 
stränga gränsdragningar mellan metod och innehåll som åtskiljbara storheter. 
Den bakomliggande föreställningen om undervisning som enkelriktad 
förmedling har ersatts med synen på undervisning som medierat lärande 
där undervisningsinnehållet inte kan separeras från dess form. Undervisning 
för en ökad måluppfyllelse förutsätter en integrerad förståelse av målen 
(läroplanskunskap) och deras relation till ett förändrat samhälle, urval 
av kunskaper och innehåll, organisering och bedömning av kunskap samt 
kulturell sensivitet mot kontextuella förhållanden. 

 7. Forskningen har riktat fokus mot klassrumsdiskursen, hur interaktion 
och kommunikation kan stödja lärande. Lärarledda, måldrivna och 
inkluderande diskussioner mellan lärare och elever (ställa frågor, opponera, 
omfrasera, summera etc.) har visat sig centrala för att elever ska bli medvetna 
om möjliga perspektiv och sin egen förståelse kring innehållet. Dessa 
diskussioner har också en motivationsstärkande funktion om de kännetecknas 
av stödjande och uppmuntrande samspel tydligt relaterat till mål och kognitiv 
(innehållslig) vidareutveckling.

8. Läraren behöver vara väl förtrogen med kunskapsstrukturen i 
innehållet som behandlas, elevernas tidigare kunskaper och de kunskaper 
som avses byggas upp i undervisningen. Goda lärandemiljöer kan inte 
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prefabriceras utan måste organiseras utifrån kontextuella förhållanden mot 
välstrukturerad behandling av ett meningsfullt, sammanhållet innehåll. 
Recept för undervisning och alltför detaljerade kursplaner kan därför 
missgynna lärande.

9. Goda och framgångsrika lärandemiljöer bygger på höga förväntningar, 
tillit och förstärkande arbete med motivation. Det handlar om att utveckla 
elevers lärandestrategier, dvs. (a) den självupplevda kapaciteten hos eleven (’self-
efficiacy’), (b) förväntningar kring hur vissa handlingar påverkar utfallet, (c) 
syftet med lärandeaktiviteter, dvs. elevers målorientering, (d) värdeomdömen 
kring en viss aktivitet/uppgift, (e) orsaker till framgång eller misslyckande 
(attributioner). Elevers lärandestrategier utvecklas mest framgångsrikt under 
lärares ledning, men också med andra elevers aktiva hjälp. 

10. Framgångsrik undervisning kännetecknas av lärarens reflekterade 
ställningstaganden om urvalet av kunskaper och innehåll, där kvalitet snarare 
än kvantitet, är signifikativt. Den handlar i stor utsträckning om lärarens 
förmågor att skapa meningssammanhang för elever kring undervisningens 
innehåll. Fokus riktas mindre mot färdig kunskap och mer mot elevers 
successiva deltagande i kunskapspraktiker, där eleverna ges möjlighet 
att pröva sina erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt i autentiska 
lärandesituationer. 

11. Lärarkompetens kan uttryckas i olika kompetensdimensioner. I 
forskningen framträder särskilt tre former av kompetens. Den första handlar 
om lärares förmåga att utveckla relationer till eleverna (men även föräldrar, 
kollegor etc.). Den andra berör ledarskapsförmågor för att organisera 
undervisningen i och utanför klassrummet. Den tredje dimensionen betecknas 
som didaktisk kompetens. Den innefattar kunskaper och färdigheter i att 
kommunicera undervisningsinnehållet efter mål och elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Kompetensdimensionerna bör inte, enligt 
forskningen, förstås hierarkiskt, utan som samspelande. 

12. I forskningen om expertlärarens yrkeskunnande framhålls att detta 
kännetecknas av en omfattande och rik undervisningsrepertoar och ett 
didaktiskt omdöme. Expertläraren har således successivt byggt upp olika 
handlings- och undervisningsstrategier som också kan motiveras didaktiskt 
och innehållsligt. Denna förmår att variera och anpassa undervisningens 
form och innehåll i relation till olika kontexter och elevernas förutsättningar.

13. En viktig del av utvecklingen av lärares yrkeskunnande sker genom 
deltagande i stimulerande lärandemiljöer med kollegor och elever. Det gäller 
såväl i planeringsarbete kring t.ex. mål och innehåll som i genomförandet 
och uppföljningen av undervisningen, dess form och innehåll. När lärare 
aktivt tillsammans arbetar med utvecklingen av undervisningen i ett 
gemensamt professionellt lärande, inverkar det också starkt positivt, visar 
forskningsstudier, på elevernas lärande. 
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14. En viktig förskjutning i forskningen om elevers lärande i klassrummet 
handlar om föreställningen om lärandet som en i huvudsak individuell 
aktivitet. Lärandeidentiteter formas snarare i sociala miljöer och sammanhang. 
Framgångsrikt lärande bygger således inte på passivt mottagande konsumtion 
av kunskap och information utan på aktivt kommunicerande deltagande.  

15. Lärandet är kontextuellt och situerat, enligt samtida forskning. Fokus 
är inte längre i lika hög grad inriktat på elevens kvantiteter av kunskaper 
(t.ex. fakta), utan på kvaliteter i kunskapsstrukturer. Lärandeforskningen 
uppmärksammar också mer och mer samspelet mellan formellt och informellt 
lärande utanför skolan som centralt för att kunna kontinuerligt bygga 
undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper. Det förutsätter en rad 
diagnostiska metoder och kunskaper i formativ bedömning hos läraren som 
utgångspunkt för att successivt utveckla djupstrukturer och nya samband i 
det innehåll som ska utvecklas. Detta kommer bl.a. till uttryck i begreppet 
’transfer’ som handlar om att utveckla kunskaper och förmågor som kan 
användas i olika kontexter, dvs. både horisontell och vertikal sammankoppling 
av kunskaper.

16. Elevers lärande handlar både om utvecklandet av begrepp (mot 
mer hierarkiska och integrerade kunskapsstrukturer) och om att lära sig 
procedurer för kunskapstillägnan (generiska färdigheter och kompetenser). 
Ett sätt att uttrycka det är att lärande handlar om utvidgat deltagande i 
kunskapspraktiker. Den individuella och den sociala aspekten bör ses som 
samspelande, enligt forskningen.

17. En framgångsrik pedagogisk lärandemiljö kännetecknas av kalibrerad 
sensivitet gentemot kulturell mångfald och individers skillnader (inklusive 
tidigare kunskaper). Lärandemiljön bör vara tillräckligt utmanande för att 
nå just bortom elevens/ernas rådande nivåer och kapaciteter. Höga krav och 
förväntningar är inte tillräckligt i sig, utan måste kalibreras och motiveras 
utifrån kontextuella och individuella avkodningar och bedömningar. De 
riskerar annars att skapa demotiverande regimer baserade på rädsla och 
överdriven press, vilket i sin tur premierar ytlärande och försvårar djuplärande.

18. Formativ bedömning har intagit en central plats inom forskningsfältet 
som en fokalpunkt i gränssnittet mellan undervisning och lärande. Många 
forskare framhåller stora potentialer för att arbeta med att integrera lärares 
formativa bedömning i undervisningen för att generera goda lärandeprocesser 
hos eleven. Det handlar då om att utveckla enkla typer av feeedback som 
rätt eller fel, positivt eller negativt i fråga om kunskapsresultat mot mer 
komplexa formativa bedömningar. Kännetecknande för sådana är att de 
innehåller såväl kunskapskorrektioner, förklaringar, specifika aktiviteter för 
fördjupat lärandet, elevers delaktighet i bedömningsprocessen och inte minst 
bedömning som ett medel för lärare att utveckla sin undervisning.

19. Informationsteknologiskt intensiva undervisningsstrategier har 
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introducerats och kommit att bli en viktig fråga inom forskningsfältet det senaste 
decenniet. Inga definitiva samband mellan sådana undervisningsstrategier och 
elevers kunskapsresultat kan dock beläggas. Däremot pekar forskningen på 
informationsteknologins potentialer att bidra till att stärka elevers motivation, 
utveckla andra typer av generiska förmågor än de som vanligtvis testas samt 
att skapa variationer i hur ett undervisningsinnehåll kan representeras. 

20. Under den undersökta perioden har intresset för ämnesdidaktisk 
forskning vuxit, internationellt såväl som nationellt. Inte minst har denna 
forskning bidragit till att belysa elevers skilda förståelse av ämnesinnehåll, 
begrepp och praktiker. Samtidigt pekar emellertid stora delar av den 
ämnesdidaktiska forskningen, såväl som specialpedagogisk och didaktisk 
forskning inom olika skolformer, mot generella undervisningsprinciper som 
betydelsefulla för lärande, där lärarens förmågor att översätta och omsätta 
principerna i det aktuella undervisningssammanhanget är fundamentala. 
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Diskussion och fortsatta 
metodutvecklingsbehov
CARL-projektet har även haft ett metodutvecklingssyfte och vi vill 
avslutningsvis presentera några slutsatser om svårigheter och möjligheter 
med forskningsöversikter inom utbildningsforskningen. Föreliggande 
forskningsöversikt har varit ett pilotprojekt i att arbeta med den kvalitativa 
metasyntesen som metod inom utbildningsområdet, något som hittills 
bara prövats marginellt internationellt och inte alls i Sverige. Resultatet 
pekar på vissa potentialer såväl som svårigheter med en sådan metodik. Vi 
vill dock börja med att placera in metodfrågorna i den pågående svenska 
utbildningsvetenskapliga evidensdiskussionen.

Den svenska utbildningsvetenskapliga evidensdiskussionen har på 
senare tid förts i bland annat tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. 
Utifrån frågan om systematiska översikter och deras evidens och relevans 
har diskussionen i huvudsak förts i två innehållsliga spår eller huvudlinjer, 
emellanåt dock med en sammanblandning av de två spåren. Dels handlar 
det om metodologiska frågor bl.a. knutna till vilken typ av forskning som 
inkluderas i översikterna, dels handlar det om översikternas användning och 
relevans för praktiken utifrån exempelvis begreppet evidensbaserad praktik, 
med grund i konceptet evidensbaserad medicin (EBM). Även om frågan om 
betydelsen och användningen av översikter för yrkesverksamma rektorer och 
lärare inom skolan är betydelsefull, uppehåller vi oss här i första hand kring 
de metodologiska frågor som har uppkommit i den svenska debatten mellan 
forskare. En del av de frågor som diskuteras kan nämligen genom CARL-
projektets metodutvecklingsambitioner få sin praktiska belysning. 

En metodologisk fråga i den svenska diskussionen har handlat om 
distinktioner mellan olika typer av översikter, dvs. forskningsöversikt är inget 
entydigt begrepp utan det inrymmer flera undergrupper med sinsemellan 
olika krav uppställda. Bohlin (2010) skriver t.ex. att ”Utan distinktioner 
mellan metaanalys, systematiska översikter, kunskapsöversikter och andra 
syntesformat är det [   ] svårt att föra en meningsfull diskussion om hur 
empiriska resultat kan och bör sammanfattas” (s. 316). Författaren framför 
också att oavsett hur man ställer sig till frågan om en evidensbaserad praktik 
är det betydelsefullt att föra en diskussion om de metoder man använder för 
syntesen av forskningen och de brister och förtjänster dessa metoder kan ha. 
Bilden av det forskningsfält som framträder i översikten är, enligt Bohlin, 
beroende av den metod som har tillämpats i syntesen.

För CARL-projektets vidkommande är ovanstående en viktig fråga 
eftersom vi här har rört oss i relativt obanad terräng, åtminstone vad 
gäller svensk utbildningsforskning. Den kvalitativa metasyntesen har 
utvecklats under senare tid och då främst inom andra forskningsfält än det 
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utbildningsvetenskapliga (se t.ex. Thorne et al., 2004). I det inledande kapitlet 
av denna rapport skriver vi om utgångspunkterna för vårt tillvägagångssätt och 
de eventuella förtjänster och brister som metasyntesens format kan ha, men 
också om hur vi praktiskt tänkte oss att genomföra de olika analysstegen och 
syntetiseringarna. Det vi nu kan konstatera är till exempel att vi inte har nått 
ända fram i fråga om att på textnivå explicit redovisa de argumentationskedjor 
(utifrån det empiriska materialet i översikterna) som lett oss fram till 
delanalyser, helhetsanalyser och slutsatser. Även om vi inledningsvis påpekat 
(s. 24 i denna rapport) att ”Det är omöjligt att fullt ut systematiskt redovisa 
de olika löpande översättningarna”, anser vi nog att vi skulle kunna fortsätta 
att utveckla den delen av metoden för att ytterligare kvalificera förståelsen 
av forskningsfältet och resultatbilderna knutna till undervisning och lärande 
(Thorne et al., 2004).

En annan fråga knuten till den ovan nämnda handlar om vilken typ av 
forskning som inkluderas i olika typer av översikter (se t.ex. Biesta, 2007). 
I den svenska utbildningsvetenskapliga evidensdiskussionen (som förts i 
tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige) tycks polariseringen utgå från i 
vilken utsträckning det går att påvisa en metodutveckling i syntetiseringen 
av kvalitativa studier på samma sätt som när det gäller kvantitativa studier. 
Evaldssson och Nilholm (2010) saknar tydliga belägg för att en sådan 
utveckling pågår, vilket kan innebära att andra forskningsmetoder gynnas 
(t.ex. randomiserade experiment) med orientering mot konceptet EBM. I 
litteraturen (se t.ex. Davies, 2000) nämns dock så kallade metaetnografier 
som ett exempel på syntes av kvalitativ forskning där konsistens och variation 
mellan olika studier identifieras. Det rör sig, enligt Davies (2000), i den typen 
av översikter om ”konstruktioner av tolkningar, inte analyser”, där teman, 
begrepp och perspektiv syntetiseras på ett narrativt sätt. Metaetnografier 
har liknande problem som metaanalyser (av kvantitativa studier) med vilka 
studier som ska inkluderas. Därtill behöver kvalitativa metasynteser väga in 
en större variation avseende de frågor som ställs och de teoretiska perspektiv 
som frågorna har genererats ur (jfr Davies, 2000). Detta talar emellertid 
inte nödvändigtvis emot kvalitativa angreppssätt. Snarare pekar det på att 
metodiken i fråga om systematik och transparens utvecklas.

Frågan om vilken typ av forskning som ska inkluderas har i CARL-
projektet inte explicit ingått bland de selektionskriterier vi inledningsvis 
formulerade. Vi har i det fallet lutat oss mot den metodik för systematiska 
forskningsöversikter som har utvecklats vid EPPI-centret, University of 
London, där transparenta steg i arbetsprocessen (bl.a. urvalskriterier) är ett av 
kännetecknen. Att vårt kriterium, (vii) ”Fokus på generella och generaliserbara 
empiriska forskningsresultat”, har lett till en övervikt av internationella 
forskningsöversikter med grund i kvantitativa studier kan vi konstatera, 
men andra typer av forskningsmetoder är ändå relativt väl representerade 
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såväl i det internationella som i det svenska urvalet. I det svenska urvalet 
är dock ett av problemen bristen på systematiska översikter inom det fält vi 
här har undersökt. Detta har inneburit att inkluderingskriterierna har fått 
nyanseras för att ge oss möjlighet att belysa väsentliga forskningspositioner 
och resultat inom det nationella didaktiska forskningsområdet. Samtidigt 
har det inneburit att andra relevanta översikter (eller till och med antologier) 
potentiellt skulle kunna ha valts ut. 

För att vidareutveckla en kvalitativ metasyntes (eller om man så vill den 
komparativa forskningsöversikten som metod) inom utbildningsforskningen, 
framstår utifrån CARL-projektet ytterligare några metodologiska 
nyckelfrågor som centrala. Några av dem rör just skillnader mellan svenska 
och internationella traditioner inom området. Det finns exempelvis 
olika översiktstraditioner i svensk respektive framförallt amerikansk 
utbildningsforskning, vilket gör att frågan kan ställas om i vilken grad översikter 
från respektive håll är jämförbara med varandra. De kan baseras på mycket 
olika uppsättningar av inkluderingskriterier och de inkluderingskriterier 
som faktiskt används kan också i olika grad vara implicita eller explicita och 
variera mellan olika översikter.

Översikterna kan vidare diskuteras i termer av deras geografiska lokalisering 
(Thorne et al., 2004). I vår genomgång av svenska forskningsöversikter 
inom fältet undervisning och lärande är det slående att de egentligen inte 
kan betecknas som svenska översikter, dvs. de bygger inte huvudsakligen 
på svensk forskning utan flertalet använder sig – mer eller mindre – av 
forskning med ursprung i andra nationella kontexter än svenska. Det som 
gör dem svenska är att de är skrivna på svenska och att författarna tillhör det 
svenska forskarsamhället. I översikterna redogörs å andra sidan tydligt för 
vilket geografiska och akademiska sammanhang forskningen är sprungen ur, 
men det som i andra sammanhang (jfr den svenska utbildningsvetenskapliga 
evidensdiskussionen ovan) sägs vara en stor svårighet – att jämföra forskning 
om något så kontextbundet som undervisning mellan länder – problematiseras 
inte nämnvärt av de svenska författarna. Möjligen får man här skilja på vikten 
av att nyttja teorigenerering från internationell forskning och försiktigheten 
kring möjligheterna att direkt överföra resultat från empirisk forskning från en 
språklig, kulturell kontext till en annan. I vårt fall tillkommer dessutom frågan 
om att väga samman redan utvalda och tolkade forskningsresultat, där andra 
författare har gjort sina val och analyser utifrån primärstudier och i vissa fall 
andra översikter. Att använda forskningsöversikter som empiriskt material 
aktualiserar särskilt frågan om likvärdig relevans- och kvalitetsbedömning. 

Det är nämligen i de svenska översikterna inte särskilt tydligt uttalat 
huruvida kunskaperna är giltiga över olika kontexter, dvs. frågan om 
överförbarheten mellan internationell forskning och svensk/nordisk överlåts i 
stor utsträckning åt läsaren själv att svara på. Endast undantagsvis presenteras 
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4. Jämförande analyser och slutsatser av forskningen om undervisning och lärande

utvecklade metoder för de analys- och syntetiseringsprocesser som leder fram 
till kontextöverskridande (eller transkontextuella) resultatpresentationer och 
slutsatser. CARL-projektet har å sin sida haft ambitioner att nå så kallad 
transkontextuell giltighet i analyser och slutsatser, vilket möjligen får 
ses som en strävan snarare än ett mål att uppnå. Kunskapsbildningen har 
sina gränser och det finns i ett projekt av den här typen uppenbara risker 
att dekontextualiseringen drivs alltför långt. Översättningsbegreppet som 
brukats i föreliggande översikt har varit ett metodiskt redskap för att arbeta 
med dessa tolkande jämförelser och synteser. 

Det finns, som föreliggande forskningsrapport visar, trots metodiska 
svårigheter en rad starka argument för forskningssynteser av det slag som 
här brukats inom utbildningsforskningen. Tongivande representanter för 
såväl anglosaxisk som kontinental forskning om undervisning och lärande 
har formulerat behovet av att mötas och lära över olika traditioner och 
skolbildningar. Shulman har i det avseendet förespråkat en typ av disciplinerad 
eklekticism i kunskapsbildningen inom fältet. Klafki har från kontinentalt 
håll talat om behovet av kritiska synteser av olika metodologiska ansatser. 
Klafki formulerar vad vi ser som en riktningsangivelser för det fortsatta 
arbetet med kunskapsutvecklingen inom det didaktiska fältet, forskningen 
om undervisning och lärande:

”If any of these groups of methods is applied to questions of didactic, then 
consistent scientific reflection will inevitably confront the researcher with 
preconditions or limits that can only be overcome with the help of the other 
approaches. In other words: when knowledge which can be gained using 
any one of these methods groups has reached its limits, it becomes apparent 
that the epistemic process can only be advanced with the help of the other 
approaches. When this happens, constructive method synthesis is necessary 
(Klafki, 1998, s. 318-319).
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