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Nätverksträff  för lärare fokuserat undervisningsutveckling 

Professor Ference Marton tog i slutet av 1900-talet Variationsteorin till 
Hong Kong och där utvecklades Learning Study, i samarbete med Hong 
Kong University. Hans vision var att lärare någon gång i framtiden 
skapade nätverk på olika nivåer som med undervisningens innehåll i 
fokus drev skolors utveckling framåt. Visionen är på väg att realiseras i 
Sverige med hjälp av att många lärare deltagit/deltar i kollegialt lärande 
såsom Learning study och/eller Ämnesdidaktiskt Kollegium! 

Att lärare kollegialt planerar, utvärderar och på så sätt utvecklar sin 
undervisning, ser vi har stor betydelse för elevers lärande och resultat. Vi 
ser också att det är viktigt att det är just vi lärare själva som driver denna 
utveckling av undervisningen. Målet för årets Nätverksträff  är att både 
fördjupa och bredda förståelsen av variationsteorin samt Learning study 
som kollegialt lärande. Föreläsningarna kommer bland annat behandla 
begreppet kritiska aspekter som tydligare indikationer för undervisning, 
variationsteorin relaterat sociokulturellt perspektiv samt hur lärare kan 
fortsätta arbeta kollegialt som en naturlig del i verksamheten efter 
Learning study och tillexempel Mattelyftet. 

Liksom i förra Nätverksträffen kommer även möjlighet ges att diskutera 
en videoinspelad lektion fokuserat vad som gavs möjlighet att lära och 
vad det ger för indikationer till planering och undervisning. Liknande 
upplägg för lärares fortbildning genomförs kontinuerligt som en naturlig 
del av Kinesiska och Japanska lärares fortbildning och kallas för ”Public 
Lesson”. 

Självklart kommer det även denna Nätverksträff  finnas möjlighet att ta del 
av presentationer av studier samt möjlighet till utvecklande nätverkande.

Hej! 
Den 15:e och 16:e september 2016 kommer den tredje Nätverksträffen äga 
rum, för lärare som arbetar med Variationsteorin, Learning Study och 
Ämnesdidaktiskt Kollegium i sin planering och undervisning. 

*Välkomna att anmäla er snarast då vi har ett begränsat antal platser till förfogande och 
 de tidigare Nätverksträffarna snabbt blev fullbokade	  
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Innehåll på Nätverksträffen 

Från kl. 10.00 den 15:e till kl. 15.45 den 16:e september kommer vi att 
få möjlighet att diskutera planering och undervisning, fördjupa oss i 
Variationsteorin, samt få höra andra lärares erfarenheter av att 
använda Variationsteorin/Learning study/Ämnesdidaktiskt Kollegium 
i praktiken.  

Innehållet på träffen riktar sig framförallt till dig lärare (& skolledare), 
som undervisar i åk F-9 och som har erfarenhet av Learning Study 
och/eller Variationsteorin och/eller Ämnesdidaktiskt Kollegium. 

Presentation av innehållet: 
Föreläsningar 
•Fördjupning Variationsteorin, Kritiska aspekter - Ulla Runesson 

(Jönköping Universitet)/Ference Marton (Göteborgs Universitet) 

•Variationsteorin relaterat Sociokulturellt perspektiv - Inger Eriksson 
(Stockholm Universitet) 

• ”Beyond” Learning study, Ämnesdidaktiskt Kollegium - Henrik 
Hansson (Göteborgs Universitet/Jönköping Universitet) 

•Använda förhållningssättet Variationsteorin i undervisning - Maria 
Bergqvist/Johanna Brezinska (Öjersjö skolan, Partille kommun) 

Presentationer av studier 
•Exempel på ämnen i vilka presentationer av studier kommer att 

hållas: 
•Matematik 
•Svenska 
•Engelska 

Presentatörer: Lärare/handledare som deltagit i studier 

Public	  Lesson	  

Välkomna och glöm inte: 

    Undervisning gör skillnad! 
        /Maria och Henrik. 
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Ulla Runesson 

Inger Eriksson 

Hotell Högland i Nässjö - 
Konferensanläggningen 

Hotell Högland - en 
konferensanläggning där vi 
tillsammans gör vår Nätverksträff  så 
bra som möjligt.  

För mer information tryck på länken: 
www.hogland.se 

Kostnader 
3 250 kr/pers. + moms för boende i 
dubbelrum, mat och Nätverksträffen. 

Anmälan 
Du anmäler dig genom att maila till 

Maria Bergqvist 
maria.bergqvist@learningstudy.se  

Ni kommer som  bekräftelse få ett 
mail och faktura 

http://www.learningstudy.se
http://www.hogland.se
http://www.hogland.se


www.learn ingstudy .se

http://www.learningstudy.se

