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Skolforskningspodden avsnitt 3: Konsten att lära sig svetsa – ett 
praktiknära skolforskningsprojekt 
 
 
INFORÖST 1: Praktiknära skolforskning – vad är det?  
 
INFORÖST 2: Vad finns det för forskning inom just ditt ämne?  
 
INFORÖST 3: Undervisning på vetenskaplig grund – hur gör vi?  
 
 
INFORÖST 4: Välkommen till Skolforskningspodden. I dagens avsnitt, som 

spelas in på distans, ska vi prata om praktiknära skolforskning 
med Nina Kilbrink, forskare och projektledare, och Jan Axelsson, 
lärare i svetsteknik. De arbetar med forskningsprojektet 'Konsten 
att lära sig svetsa' som 2017 fick forskningsbidrag av 
Skolforskningsinstitutet för tre år.  

 
Hur ser samarbetet mellan lärare och forskare ut? Hur kommer 
man fram till designen för projektet, som i det här fallet 
undersöker interaktionen mellan lärare och elev? Vad ska man 
tänka på när man vill sprida resultaten? I dagsläget är 
gymnasieskolorna stängda så vi pratar också om hur det fungerar 
att bedriva undervisning i svetsning på distans, och om att man 
kan få tänka kreativt när man planerar praktiknära forskning.  

 
Programledare är Alva Appelgren. 

 
ALVA: Hej, idag ska vi prata med Nina Kilbrink, docent vid Karlstad universitet 

och Jan Axelsson, yrkeslärare i svetsteknik som jobbar på Stjerneskolan 
i Torsby. Men vi sitter alla på olika håll idag. Det är skärtorsdag 2020, 
så vi har med oss Nina, du sitter, sitter du i Karlstad? 

 
NINA:  Jag sitter i Karlstad. Vi jobbar ju hemifrån eftersom de rådande 

omständigheterna just nu så att jag sitter hemma hos mig. 
 
ALVA:  Ja, och vi har med oss Jan också, var sitter du någonstans? 
 
JAN:  Ja, jag sitter ytterligare 12 mil norrut i en liten ort som heter 

Fensbol norr om Torsby. Fensbol som i övrigt är känd för sin 
poet Bengt Berg. 

 
ALVA:  Och jag sitter i Stockholm och spelar in. Och jag tänkte faktiskt 

börja med att fråga dig Jan, för nu är det ju andra 
omständigheter så här i coronatider. Gymnasieskolorna är 
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stängda och du arbetar ju med svetsundervisning, det måste se 
väldigt annorlunda ut nu när det ska ske på distans. Hur funkar 
det? 

 
JAN:  Ja, det är väl egentligen onödigt att säga, men det är ju en 

extremt ovanlig och pressad situation. Både för oss yrkeslärare 
att ställa om till distansutbildning i svetsning till elever som ju 
jättegärna vill in i verkstaden och svetsa. Dom är ju inte speciellt 
vana vid att köra så mycket teori som vi har nu. Dom är inte 
speciellt vana vid att hantera digitala verktyg på det sättet som 
många av oss lärare är, så det är väldigt tidskrävande, väldigt 
mycket funderande över hur kan man få det här till att lösas så 
smidigt som möjligt. 

 
ALVA:  Nu har det ju kommit besked från utbildningsdepartementet om 

att skolorna ska kunna öppna i vissa situationer. Det gäller till 
exempel undervisning i praktiska moment som då svetsning. 
Betyder det att du kan återgå till att undervisa på plats? 

 
JAN:  Ja, tolkningarna … man håller ju på och gör tolkningar från 

skolledningens håll också men hittills, det vi har sett, så tolkas 
det ju som att det är avgångseleverna som är prio ett, och det 
innebär ju för min del som har tvåor att det fortfarande är 
distansundervisning enbart för dem. Vi har inte ens kommit 
igång och sett hur vi ska plocka in avgångseleverna än, om vi ska 
göra det därför att det krävs att vi gör riskbedömningar 
runtomkring det hela också. 

 
ALVA:  Mm. Vi ska ju egentligen prata om ert samarbete. Ni känner ju 

varandra från det här projektet, och det kan man ju tycka är lite 
märkligt eftersom du Jan undervisar gymnasielever i svetsteknik 
och Nina jobbar med forskning inom pedagogiskt arbete. Så hur 
kom det här projektet till världen? Nina, vill du börja berätta? 

 
NINA:  Ja, jag skrev ju min avhandling inom teknisk gymnasial 

yrkesutbildning och efter det så kom jag i kontakt med min 
kollega Stig-Börje Asplund och så började vi diskutera lite 
forskning och så hittade vi gemensamma teorier och började 
skriva faktiskt om svetsning utifrån teorier som vi kunde var för 
sig och såg att de här teorierna funkade väldigt bra ihop. Och sen 
ju mer vi skrev så insåg vi att vad häftigt det vore att testa detta 
faktiskt på riktigt och jobba systematiskt med undervisning 
utifrån de här teorierna som då är samtalsanalys och 
variationsteori där den ena fokuserar på interaktionen, alltså hur 
man kommunicerar till exempel, och den andra har ett väldigt 
starkt fokus på innehållet. Och så hade vi hört talas om Jan, Stig-
Börje har också tidigare varit kollega med Jan och så kontaktade 
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vi honom och så hade vi väl lite lösa idéer då, men i samtal med 
Jan och med diskussioner så började vi strukturera upp hur vi 
skulle kunna jobba med detta. Jag har jobbat med learning study 
tidigare så att vi hade lite idéer och Jan fick fylla på med vad, han 
är ju specialist på innehållet och sen fick vi ihop en ansökan och 
på den vägen är det. Jag vet inte om Jan vill komplettera med 
något där? 

 
JAN:  Nej, det stämmer väl till stor grad, beskrivningen över hur det 

gick till. Mer specifikt så har det ju, har Nina och Stig-Börje 
presenterat och kommit in med de två teoretiska perspektiven, 
och sen har jag stött i med själva innehållet. Det är en svetsmetod 
som heter tigsvetsning och ja, man svetsar den i ett speciellt 
svetsläge och vi har försökt att synliggöra mer specifikt vad 
innehållet är, och sen komma åt hur:et också genom 
samtalsanalysen, där vi ser i interaktionen mellan mig och 
eleverna hur vi når en gemensam förståelse runt det specifika 
lärandeobjektet tigsvetsning. 

 
ALVA:  Ja, det är intressant. Ni nämner ju den här designen, att det är en 

learning study. Vad är det man framförallt har tittat på? Alltså jag 
tänker på er frågeställning. Nina vill du berätta litegrann? 

 
NINA:  Ja, från början så hade vi, och det är väl ganska vanligt i learning 

study, att man är lite bred när man kommer in och jag tänker, jag 
har gjort litegrann åt learning study-hållet i yrkesutbildningar 
tidigare och teknikämnet också. Undervisningsinnehållet är ofta 
ganska brett när man går in, man har en idé. Så vi, det började 
med att vi ville titta på att svetsa, och sen med hjälp av Jan då så 
kom vi närmare en specifik metod som då blev tigsvets. 
Efterhand som vi har jobbat i projektet så har vi ju sett att ju mer 
vi strukturerar upp och snävar av innehållet, ju mer går det 
faktiskt att jobba systematiskt med vad man vill att eleverna ska 
kunna. För det är ju litegrann det som är kärnan i learning study, 
att det läraren har tänkt sig att eleverna ska lära sig ska också 
vara det de lär sig under undervisningen. Det har man i många 
studier sett tidigare att så är inte alltid fallet, så att just innehållet 
och där har ju vi haft en dialog mellan oss forskare då som har 
kommit in med metodiskt och teoretiskt kunnande medan då Jan 
och hans lärarkollegor har stått för själva innehållskompetensen i 
projektet. 

 
ALVA:  Det är intressant det du säger här, man lär ju sig väldigt mycket 

under vägens lopp och kanske så utformar man saker under tiden 
och så, och ni jobbar i olika cykler. Vill du Jan berätta om hur det 
går till? Jag tänker på din upplevelse av hur det är att jobba på 
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det här viset. Det kan ju vara både utmaningar och lärdomar och 
så. 

 
JAN:  Ja, det är ju inte så att undervisningen tidigare bedrevs helt 

random heller, utan vi har givetvis haft någon typ av systematik 
och struktur i det vi har gjort. Men det här har ju tydliggjort ändå 
att man kan utöka den systematiken och strukturera det ännu 
bättre, och det har vi sett genom att vi har, jag har planerat 
utifrån … Den första cykeln exempelvis, det första lektionspasset 
höll jag exakt så som jag brukar hålla det. Det filmades, sen så 
analyserar forskarna för sig och jag för mig själv och sen vi 
tillsammans, vad som hände under lektionspasset. Och där såg 
jag ju att min upplevda uppfattning av lärandet, det stämde ju 
inte överens med det faktiska skeendet. Det var ju en av 
lärdomarna man gjorde. Och där såg man hur jag hade otroligt 
brett fokus på det jag gjorde, försökte att få in så mycket som 
möjligt i en lärandesituation. Att interaktionen mellan mig och 
eleverna fanns det mycket att säga om, man kunde nå betydligt 
högre grad av interaktion. Och det var ju en sak som vi sedan 
anpassade till planeringen av nästa lektionspass, som i sin tur 
filmades, och där såg vi hur vi hade nått en bit på vägen, både i 
och utdela, bedöma vilka delar som tigsvetsning består av, och 
ber specifikt smala av på de delarna och hur jag själv också nådde 
en betydligt högre grad av interaktion med eleverna, både i det 
verbaliserade, alltså hur vi pratar med varandra, men också 
genom kroppsrörelser och hur vi visar saker med händer och 
nickningar och den typen av interaktion. 

 
 
ALVA:  Ja det låter ju väldigt lärorikt att ha just det här med 

videoobservation och hur man kan använda sig av det. Berätta 
mer om vad ni hittills har kommit fram till i det här 
forskningsprojektet. 

 
NINA:  Ja, vill du börja Jan kanske på det? 
 
JAN:  Ja, det kan jag göra. Den stora delen är ju det jag litegrann var 

inne på förut, att man snävar av lärandeobjektet, att man finner 
de olika delarna, att man skjuter in på kritiska aspekter i det 
lärandeobjektet och verkligen stenhårt håller sig till de kritiska 
aspekterna i ett speciellt pass. Kommer det frågor runt annat så 
givetvis kan man beröra det i stunden, men att man ändå ser till 
att man strukturerat, systematiskt håller sig till de bestämda 
kritiska aspekter man har bestämt sig för. Att man sedan i 
interaktionen verkligen lyssnar på eleverna. Man kanske har visat 
först – som är väldigt vanligt i svetsundervisning – hur ett 
specifikt moment går till, att man lyfter fram de kritiska 
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aspekterna där, att man får elevernas förståelse först. Som det 
var i det första, i våra första cykler, så fick jag ofta fram det 
genom ett ”ja”. Förstår ni den här kritiska aspekten? Ja. Men det 
är ju inte säkert att eleverna verkligen har förstått det. De kan ju 
vara villiga till att hålla med för att inte visa sig dumma eller vad 
det kan vara. Så det andra steget som jag har tagit med mig 
väldigt mycket, det är ju att jag också ska få dem till att själv 
verbalisera vad det är de har förstått, de kritiska aspekterna. Och 
dessutom sedan i sin praktiska svetsning kunna visa de här 
kritiska aspekterna. Gärna samtidigt som de verbaliserar när de 
svetsar också, för då når jag ännu ett steg till i det. Men då kan 
jag tycka, då har man nått väldigt långt om man når det, för då 
handlar det om en simultankapacitet där också, klara av att göra 
det samtidigt som man pratar om det. Men det är de lärdomarna, 
alltså att snäva av och sedan utöka interaktionen, det är de två 
stora lärdomarna jag har tagit med mig. 

 
ALVA:  Det låter väldigt lärorikt att arbeta på det här sättet, och säkert 

faktiskt för många. Har du något att lägga till Nina? 
 
NINA:  Ja, alltså det är mycket det som Jan säger, och jag tycker ju att 

det har varit så spännande. En del i variationsteorin som vi 
jobbar med, det är att visa, som vi har jobbat mycket med i 
projektet, det handlar ju om att visa både rätt och fel. Alltså: ”Du 
ska göra såh är men inte så här”, för att de ska se var gränsen går 
mellan vad som är möjligt och vad som inte är möjligt, för det 
pratar man ju ofta om som någon tyst kunskap i yrkesutbildning. 
Men vi pratade lite om att man kanske kan hitta det här läget 
tillsammans, och det fanns ju ett väldigt starkt motstånd både 
från dig Jan och dina kollegor. Att börja att visa någonting som 
var fel, det gör man liksom inte utan man visar rätt. Så det var ju 
en sak som vi har jobbat lite med men som vi nog har hittat lite 
poänger i. Och sedan tycker jag också, det här som du brukar 
prata om Jan, att ni har hittat verktyg, och det är också något 
man har sett i andra learning studies, att man har hittat verktyg 
för att prata om didaktiska frågor med varandra. Alltså, Hur 
brukar du göra, vilka saker börjar du med när du undervisar om 
svetsning? För det finns ju ingen forskning på samma sätt som 
det finns i många andra teoretiska ämnen inom så 
innehållsspecifik forskning, så att det är ju också någonting; att 
man kan bygga vidare på och dra erfarenhet av vad andra faktiskt 
gör. Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. 

 
ALVA:  Jag tänker mig att det kan finnas de som vill ha, ja som funderar 

på ett samarbete i ett framtida projekt. Och som då kanske 
lyssnar på det här och funderar på om de ska sätta igång och så. 
Vad har ni för tips för den som funderar på det. Jag tänker också 
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på det här med att söka medel, hur såg det ut i början av ert 
projekt? 

 
NINA:  Alltså, det är ju många saker man måste förhålla sig till. Jag 

tycker absolut att det här är ju så givande att få liksom komma in 
i klassrummet och känna att man faktiskt kan påverka. Och på 
sikt är ju syftet att man vill bidra till bättre undervisning i skolan 
och att elever får möjlighet att lära sig. Bara det är ju rätt häftigt 
tänker jag som forskare, att få vara med om. Men sen måste man 
ju gå in med en massa, vi har pratat mycket i projektet om 
ömsesidig respekt och att man är prestigelös och så. Vi kan olika 
saker och har respekt för det. Och så måste man liksom vara 
beredd på, ja man måste vara beredd på att tänka om och 
omvärdera. Man kan inte gå in som forskare och tänka att det här 
ska jag göra och så ska vi göra så och alla ska vara med på det, 
oavsett vad. För ibland så kan man ju tänka att 
forskningsmetoder har implikationer och att man ska göra på ett 
visst sätt. Men där måste man vara lite flexibel och hitta 
lösningar som både är liksom så att man känner att man har en 
vetenskaplig trygghet men ändå följer den verksamheten man 
möter. Så jätteroligt. Det tar ju mycket tid att skriva en ansökan 
och om man inte får pengar första gången kanske man kan hitta 
möjligheter att göra små pilotprojekt så att man kommer igång. 
Men det handlar ju om att ha en dialog och vara öppen för att 
förändra sig lite och förhålla sig till vad som händer i 
verksamheten tänker jag, men mycket spännande. 

 
JAN:  Ja jag kan väl fylla i med lärarperspektivet. Fördelarna med att 

komma med i ett forskningsprojekt, det är ju det verkligen att 
man får en kick i sitt eget didaktiska tänkande. För egen del så är 
det på ett sätt som inte har hänt på hur länge som helst. Det är så 
mycket hela tiden annars som man rör sig i det rent praktiska. 
Man håller näsan precis vid vattenytan vad det gäller möten som 
ska tas, man ska marknadsföra utbildningen, man har 
individuella anpassningar som ska göras. I yrkeslärarrollen är det 
otroligt mycket om fostransrollen tillsammans med eleverna. Nu 
när jag kom in i det här forskningsprojektet så har jag äntligen 
fått tid att ägna mig åt det ämnesdidaktiska på ett sätt som jag 
aldrig har gjort tidigare. Både för egen del, att tänka runt 
omkring det, men även i kontakten med mina kollegor. Det är 
första gången som vi verkligen kommer åt att diskutera 
didaktiska detaljer. Så det är en otrolig kick runt omkring det. 
Men man ska också vara medveten om att det finns vissa 
utmaningar med det hela. Man måste se till att ha skolledningen 
med sig på det så att man får tid att ägna åt det här. Att man 
tänker långsiktigt, att det handlar om att ge sig in i ett projekt 
som i vårt fall ska vara över tre år. Det är inte något som bara går 
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på ett par veckor, utan att man tänker i det långsiktiga då, och då 
måste man se till att ha fått, genom skolledningen, tid till att ägna 
sig åt det här. Den tredje delen i det hela är ju att man också 
måste tänka på det etiska runt arbetet man gör med eleverna, att 
deras undervisning ändå hela tiden måste vara det som ligger 
främst, ligger i första rummet helt enkelt. 

 
 
INFORÖST 5: Du lyssnar på Skolforskningspodden, där undervisning och 

forskning möts. 
 
ALVA:  Jag tror att det är väldigt värdefulla råd för den som nu funderar 

på att sätta igång med något liknande. Just det som ni nämner 
med tiden, skolledningen, prestigelösheten. Det ni nämner är ju 
också att det kan få väldigt goda effekter, som ni beskriver båda 
två. Jag tänker också på det med att man sedan vill nå ut med 
resultaten och sprida dem. Jan pratar ju om att sprida det mellan 
kollegor och ja, vad har ni för möjligheter till spridning av era 
resultat inom forskarvärlden? Vill du berätta lite grann Nina? 

 
NINA:  Ja. I vårt yrke som forskare ligger det ju alltid det här att man ska 

åka på vetenskapliga konferenser, så det har vi ju haft möjlighet 
att göra i projektet. Jag tror att Jan har varit med på de flesta av 
de men någon har bara vi forskare också varit på. Det handlar ju 
inte om att man inte vill ha med en lärare utan det är också en 
respekt av vad ska tiden användas till, för vi har ju mer tid för att 
göra den typen av aktiviteter. Men det har varit väldigt 
inspirerande när Jan har varit med. Sen har vi ju också haft 
möjlighet att vara inne och föreläsa på yrkeslärarutbildningen. 
Där har Jan och jag haft en föreläsning tillsammans och det är ju 
också någonting som studenterna uppskattar, när de ser det här 
samarbetet. Att det inte bara är ur forskarperspektivet utan att 
man ser, jaa, de här synergieffekterna som vi har varit lite inne 
på, och att vi kan göra det här ihop. Men sedan har vi också varit 
och pratat för lärare som undervisar på yrkeslärarprogrammet 
och det har ju också inspirerat folk att vilja göra liknande saker. 
Och så har vi, nu i våras var vi uppe och pratade i Stockholm för 
ett antal svetslärare från hela landet. Och mycket av det här har 
ju varit för att lärarna själva har pratat om hur intressant det är 
att vara med. Som forskare känner vi ju till den här världen med 
vetenskapliga konferenser och det vet vi ju hur det går till, men 
det här samarbetet har ju lett till andra miljöer där man verkligen 
vill nå ut, till de som faktiskt jobbar i skolan så att det har varit 
väldigt roligt. 

 
ALVA:  Jag tycker det är så kul att höra om det här samarbetet. Det är 

väldigt praktiknära och era förtydligar verkligen det tycker jag. 
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Och jag tänker på det, Jan du har ju inspirerats av det här och 
gått vidare med en, ja i forskning, stämmer det? 

 
JAN:  Ja, jag tänkte bara först bredda lite grann vad Nina sa om 

spridningen. Jag tror här finns det en utvecklingspotential för 
olika praktiknära forskningsprojekt att verkligen nå ut med det 
resultat som blir. Jag tror inte det är helt givet att det tas upp av 
varje skolenhet eller inom varje förvaltning ens, vad det är för 
praktiknära projekt som föregår och vilka resultat som kommer 
fram ur forskningen. Så där tror jag att det finns ett stort arbete 
att göra från både lärosäten, från forskarhåll och från olika 
huvudmän inom skolväsendet, och se till att det verkligen finns 
fungerande kanaler för hur man kan sprida. Nina du har någon 
kommentar mer runt det också va? 

 
NINA:  Jag tänker också att det har varit väldigt roligt, i och med att 

Skolforskningsinstitutet är en ganska ny myndighet, så har det 
också funnits ett starkt intresse därifrån. Så vi har ju haft hjälp av 
varandra att Skolforskningsinstitutet har ordnat konferenser, 
men också hemsidan som vi har, ja, vi har haft draghjälp av 
varandra på ett sätt som jag tycker är väldigt trevligt. Och också 
har vi ju fått, på grund av att lärarna pratade om detta i något 
lokalt sammanhang, har vi ju också fått möjlighet att synas lite i 
lokala medier kring detta, vilket också har varit spännande. Som 
jag tänker att man som forskare inte hade klarat utan samarbetet, 
utan det är just att lärarna tycker att det är intressant som gör att 
det uppmärksammas helt enkelt. 

 
JAN:  Men för att återgå till effekterna för egen del då, förutom den kick 

och nytändning som jag tycker jag har fått i själva 
lärarutövningen, så har jag faktiskt också gått vidare med att söka 
till en forskarutbildning. Så jag har precis kommit in på en 
forskarutbildning under hösten här och går mina första kurser på 
den forskarutbildningen, vilket ju är otroligt intressant också. 

 
ALVA:  Det är jättekul att höra om hur det här projektet kan ge sådana 

effekter också. I dagsläget så ser ju situationen annorlunda ut, 
går det att göra ett sådant här projekt med tanke på hur det ser ut 
idag med distansundervisningen och så? Alltså, hur skulle det 
kunna gå till tror ni? 

 
JAN:  Ja alltså, i så fall får man ju gå in och se på själva 

undervisningsinnehållet igen, för det vi har sett på är ju i den 
praktiska svetsningen. Så det skulle det ju behöva göras om en 
hel del i så fall, men att föra in variationsteorin och 
samtalsanalysen i undervisning över huvud taget, oavsett 
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lärandeobjekt, oavsett kurs, det tror jag är möjligt men det krävs 
ju mycket tankearbete för att nå dit givetvis. 

 
NINA:  Om jag ska tillägga lite där så tänker jag också att det är klart att 

man blir ju lite kreativ när man ställs inför sådana här 
situationer, och man tappar ju aspekter som jag känner, alltså i 
det här mötet mellan människor. Men vi har pratat en del om att 
det finns ju möjligheter att filma och sen titta på filmer, och det 
har jag ju sett exempel från yrkeslärare som har låtit eleverna 
filma när de lagar mat hemma, för att diskutera med läraren i 
skolan, inom hotell- och restaurangprogrammen då. Och det 
finns ju möjligheter att titta på, ja hur kommer innehållet fram 
och hur kommunicerar jag det, och hur vet jag att eleven förstår 
det jag vill att de ska förstå? Så att absolut kan man göra det, men 
man tappar en dimension och man måste kanske planera lite 
annorlunda än vad vi har gjort i vårt här då, men möjligheter 
finns ju alltid. 

 
ALVA:  Så är det. Man får försöka se möjligheterna och vara kreativ. Jag 

tycker att det ni tar upp kan vara väldigt värdefullt för den som 
funderar på att göra ett sådant här arbete, och på er låter det ju 
som att ni skulle rekommendera det. Är det något jag har glömt 
att fråga om som ni gärna skulle vilja ta upp? 

 
NINA:  Ja absolut, jätteroligt, rekommenderas varmt. Och vi pratade vid 

ett annat tillfälle om vår senaste artikel, vi publicerade ju en 
artikel här i januari som heter 'Lessons from the Welding Booth' 
och där skrev vi egentligen om hela första året, tre cykler. Sedan 
har vi ju gjort cykler per år, där lärarna jobbar mer självständigt 
nu i tredje året. Och då var det ju liksom den här processen som 
Jan var inne på lite, från ett ganska brett fokus till ett mer snävt 
fokus. Men vi har också gått in i detalj och tittat på en av de här 
viktiga sakerna, som jag har lärt mig, det kan ju säkert Jan 
förklara bättre. Men för att kunna skapa en tigsvets eller lägga en 
tigsvets, som har blivit vårt lärandeobjekt efter hand, så måste 
man kunna skapa en smälta. Och då har vi skrivit i den här 
artikeln om att första gången, första cykeln, första 
lektionstillfället så visade då Jan den här smältan: Här ser ni 
smältan, så här ser det ut. Och i andra cykeln så gick det över till 
att Jan bad eleverna stå och titta och så: Säg till när du ser 
smältan. Så det är ju ett konkret exempel på hur man förändrar 
det indirekta lärandeobjektet, som man säger, förmågan. Alltså 
att inte bara säga ja när någon annan visar, utan att man faktiskt 
visar att man förstår själv. Till att i sista cykeln fick de faktiskt 
skapa smältan själva, och också det som Jan var inne på förut, 
berätta om när de hade gjort det, Så att det är ett konkret 
exempel på de här sakerna som Jan nämnde lite tidigare, som är 
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väldigt spännande att se. Och även om man inte förstår tigsvets 
så kan man ändå förstå, man kan nog översätta det till sitt eget 
ämne, alltså, är det någonting som jag bara visar och så har jag, 
så tror jag att eleven är med och så går jag vidare? Att man 
stannar upp där. Men sen har vi också pratat om att, ja om alla 
råkar kunna det här man har tänkt sig från början, då blir det ju 
inte längre några kritiska aspekter. Så man måste ju ha lite, man 
måste vara förberedd för nästa steg. Alltså vad är progressionen i 
de här sakerna, hur ska jag tänka när alla har förstått det här. När 
jag ser att alla är med, vad tar jag, vad lägger jag på då, och hur 
mycket får det vara upp till vad som koms på i stunden eller hur 
mycket ska det vara planerat. Så att det här är ju frågor som vi 
har diskuterat en hel del och som vi kanske inte riktigt har landat 
i än. Vill du tillägga något Jan? 

 
JAN:  Ja, det jag vill tillägga runt omkring det är ju hur man kan föra 

med sig resultaten sedan in i den ordinarie undervisningen 
också. Jag vet ju hur många kollegor, när man berättar står och 
lyssnar intresserat och man lägger ut, man är väldigt ivrig att 
berätta. Och sedan efter tio minuters presentation av det hela så 
kommer frågan, ja, ja, men kommer du att använda det i helklass 
sedan? Du kommer aldrig att ha den tiden att göra som du har 
haft. Nej, sant, men jag har redan tagit med mig en stor del av 
tänkandet runt variationsteorin och samtalsanalysen in i den 
ordinarie undervisningen med hela klassen. Tänkandet finns 
med, men sedan så måste det få ta lite tid över och se hur kan jag 
anpassa tänkandet till den nya didaktiska situationen när jag 
verkligen har en hel klass. Men tänkandet finns definitivt med så 
det här är någonting som kommer att påverka min praktik 
framöver, definitivt så. Och så tror jag det är i väldigt många 
resultat eller forskningsprojekt, att man kan inte bara klampa in 
och ta med allt in i sin ordinarie praktik sedan. Men du har sått 
ett frö och som sen kan få gro till sig och utvecklas och spira och 
bli en liten blomma till slut. 

 
ALVA:  Det tycker jag var en utmärkt avslutning på det här samtalet. Det 

har varit jättekul att höra om ert samarbete och ert projekt. Ni 
ska ha stort tack för att ni har varit med. 

 
JAN:  Ja, tack, det var jättetrevligt. Hej, hej. 
 
NINA:  Tack så mycket för att vi fick vara med, hej, hej. 
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