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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och diskutera kring vad en lesson study 
erbjuder för möjligheter vad gäller lärares kunskapssyn och kompetensutveckling.  

Under min tid som student har jag vid flertalet tillfällen besökt olika skolor för att 
genomföra min praktik både inom idrott och geografi. Något som jag har märkt under 
praktikperioderna är att det förefaller finnas ett behov och en efterfrågan från lärare att 
utveckla sig själva och sitt sätt att genomföra sin undervisning.  

Mitt val av metod grundar sig på studiens frågeställningar. Genom att genomföra alla de 
åtta stegen som en lesson study innefattar enligt Martons mall (2003) gör att jag får svar 
på det jag vill ha svar på. Jag har i studien använt mig av kvalitativa forsknings metoder 
i form av passiva observationer och samtal då dessa lämpar sig bäst till arbetets syfte.  

Förloppet i min studie är hämtat ifrån Ference Martons (2003) mall över lesson study. 
Det finns emellertid många varianter på själva upplägget trots att det är ett 
förhållandevis ganska nytt sätt att tänka på. Tidigare har det funnits varianter såsom 
PLAN projekt eller forskningscirklar. 

Enligt båda lärarna erbjöd arbetsättet att man diskuterade kring didaktiska och 
metodiska frågor med en ämneskollega. Att få tillfälle att tala om upplägg och dylikt 
och därmed blotta sin kunskapssyn inom ämnet. Själva lesson studyns arbetssätt 
erbjuder även enligt de deltagande lärarna att utifrån klassrummets situation utveckla 
väl motiverade lektionsplaneringar.   
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1 Inledning  

På vilka sätt kan det vara lönsamt för lärarnas kunskapssyn och kompetensutveckling att 
inleda en lesson study? Jag menar att en lesson study är ett arbetssätt som gynnar lärare 
att utifrån klassrumssituationer utvärdera och diskutera kring en lektions innehåll och 
didaktiska frågor. Detta eftersom en lesson study utgår ifrån klassrummets dynamik och 
komplexitet som i sin tur ligger till grund för lärarens planering och upplägg av 
lektionerna. Lesson study är ett arbetssätt för lärare i förhoppning om att uppnå en 
kvalitetssäkring kombinerat med en kompetensutveckling genom att planera lektioner i 
grupp. Den modell som jag har valt att följa är framtagen av Ference Marton (2003) 
som är professor vid Göteborgs universitet. Hans modell av en lesson study består av 
åtta steg som utförs i en kronologisk ordning. I vetenskapsrådets rapportserie skriver 
Marton (2003) att en lesson study bidrar till att ge lärare en modell för progressiv 
professionell utveckling. Själva utgångspunkten för en lesson study är enkel, om man 
som lärare vill förbättra elevernas lärande har det visat sig vara mest effektivt att utgå 
ifrån klassrums situationer (Marton 2003). Utmaningen ligger i att identifiera de 
förändringar som ska göras för att just förbättra lärandet för eleverna. Alternativet för att 
uppnå liknande resultat skulle vara att lärare tog till sig teoretiska kunskaper från 
pedagogisk forskning för att därefter tillämpa forskningsresultaten i klassrummet – ofta 
ett mer krångligt arbetssätt. Enligt Marton (2003) består en lesson study av att en grupp 
med lärare samlas och väljer ut något centralt som eleverna förväntas lära sig under en 
eller flera lektioner. Lärargruppen drar nytta av varandra och de olika erfarenheter som 
finns för att utforma en lektionsplanering samt vilka mål för lärande de vill förverkliga. 
En av lärarmedlemmarna genomför sedan den planerade lektionen medan den övriga 
gruppen observerar vad som händer i klassen. Därefter utvärderas lektionen och 
omarbetas till en ny som i sin tur genomförs ytterligare en gång under observation. 
Detta efterföljs av ännu en reflektion och utvärdering av den nya lektionen. Slutligen 
diskuteras resultatet av det som har hänt under lektionerna.      

Sammanfattningsvis består en lesson study av åtta steg;  

Definiera problemet (vad ska eleverna lära sig) 

Planera lektionen 

Genomföra lektionen 

Utvärdera lektionen och reflektera över dess effekt 

Omarbeta lektionen  

Genomföra den omarbetade lektionen  

Utvärdera och reflektera igen  

Dela med sig av resultaten (Marton 2003, sid 43)  
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Det kollektiva lärandet blir det centrala i en lesson study där syftet i slutändan är att 
bidra till ett sådant arbetssätt i klassrummet så att alla elever uppnår de mål som finns 
för ämnet geografi. Ett sådant arbetssätt förutsätter dock att alla deltagare som 
medverkar vågar ifrågasätta sitt handlande och öppna sin undervisning för observatörer, 
därav är det viktigt att deltagandet i en sådan process är helt frivillig.      

1:1 Bakgrund  
Under min tid som student har jag vid flertalet tillfällen besökt olika skolor för att 
genomföra min praktik både inom idrott och geografi. Något som jag har märkt under 
praktikperioderna är att det förefaller finnas ett behov och en efterfrågan från lärare att 
utveckla sig själva och sitt sätt att genomföra sin undervisning. Ofta märkte jag att 
arbetslagen planerade och att man på schemat hade planeringsdagar tillsammans. Det 
jag har erfarit efter att ha varit med på ett antal planeringsdagar är att planeringen inte 
slutförs helt utan stannar vid en grovplanering av ett moment eller tema. Förhoppningen 
är att min lesson study studie bland annat ska visa hur ett planeringsarbete kan gå till 
där utgångspunkten är själva klassrumssituationen. Jag har även under mina 
praktikbesök erfarit att det verkar vara en viss typ av kunskap som lärarna lär ut. Främst 
handlar det om faktabaserad kunskap vilket gör att moment som analys och reflektion 
uteblir helt eller delvis i undervisningen. Med de lärare jag har talat med under min 
studietid har det visat sig att de tolkar kursplanen på ett för mig oväntat sätt som ger en 
snedvriden bild av de kunskaper en elev ska besitta i geografiämnet.         

När det gäller mitt intresse för kompetensutveckling i grupp bottnar det i att jag själv 
under stora delar av mitt liv har utövat lagidrott och har därmed upplevt att ett starkare 
kollektiv är bättre än några starka individer. Gruppens slagkraft är enligt mig väldigt 
stark bara man som deltagare vågar släppa spärren och öppna sig själv inför andra. 
Likväl som att en bra grupp kan göra stora framsteg kan en icke fungerande grupp vara 
väldigt destruktiv därför är det viktigt att deltagarna i gruppen inte tvingas in utan deltar 
helt på frivillig basis.   

Trots att viss svensk forskning inom bland annat PLAN projekt har bedrivits är min 
känsla och erfarenhet att denna infallsvinkel med ett lesson study projekt är något av ett 
nytt studieobjekt. Därför känns det extra spännande att inleda ett sådant projekt som 
förhoppningsvis ska leda till att de deltagande lärarna utvecklas mer på sin egen skola.    

1:1:1 Begrepp 

Detta stycke har som grund att belysa några viktiga begrepp som jag använder mig av i 
studien. När det gäller kompetensutveckling och kunskapssyn har jag valt att använda 
mig av Wikipedia som referens då det är den allmänna uppfattningen av begreppen jag 
vill åt. Emellertid kommer även de två sistnämnda begreppen att ytterliggare 
tydliggöras under kapitlet tidigare forskning.   
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Kompetensutveckling: Kan ses som två begrepp, kompetens och utveckling. 
Kompetens kan beskrivas som en individs förmåga att lösa och genomföra en uppgift. 
Begreppet kompetensutveckling används ofta i arbetslivet och syftar till när personal 
eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå 
olika former av utbildningar och kurser. Målet är att höja kompetensen samt 
engagemanget hos en individ och på företaget (Wikipedia 2007).  

Kunskapssyn: Med kunskap menas att veta att något är sanning eller att besitta vissa 
färdigheter. Emellertid är begreppet väldigt komplext och att utröna vad som är kunskap 
i ljuset av intelligens eller information är dagens stora forskningsfråga. Kunskapssynen 
är således den syn vi som individer har på kunskap och vad begreppet innefattar 
(Wikipedia 2007).      

Forskningscirkeln: Kan ses som en mötesplats för yrkesverksamma människor som 
regelbundet träffas under en längre tid i syfte att utveckla och utvärdera sin verksamhet. 
Deltagarna förbereder sig aktivt innan varje träff med insamling av forskning och 
litteratur men även ens nya erfarenheter som har uppkommit sen den senaste träffen 
(Thörne & Farneman 2005). 

Plan projektet: Eller Projekt för Lärande under eget ANsvar  är hämtat från Australien 
och syftar till att kombinera skolutvecklingen och lärarnas kompetensutveckling. 
Processen bygger på att lärare träffas regelbundet i små frivilliga grupper för att 
analyser och utbyta erfarenheter kopplat till ens egen undervisning. Hela konceptet 
bygger på att det endast är lärarna som på djupet kan förändra undervisningens och göra 
den mer meningsfull och effektiv för eleverna (Håkansson och Madsén 1999).   

1:2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och diskutera kring vad en lesson study 
erbjuder för möjligheter vad gäller lärares kunskapssyn och kompetensutveckling.  

1:3 Frågeställningar  

 

Vad synliggör en lesson study av lärares lärande inom geografiämnet?   

 

Hur upplevs arbetssättet med en lesson study av de deltagande lärarna?   

1:4 Disposition 
Den återstående delen av uppsatsen kommer att vara upplagd enligt följande, kapitel 2 
kommer att behandla tidigare forskning kring kompetensutveckling och forskning i 
skolans vardag. Ett beskrivande av den rådande kunskapssynen som finns för 
geografiämnet enligt skolverket kommer också att framställas i kapitel 2. 
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Nästkommande kapitel (3) har som grund att redogöra för själva undersökningen med 
en inledande bakgrund av de deltagande lärarna, skolan och eleverna. Under detta 
kapitel kommer även metoden att klargöras samt det syfte som studien grundar sig på. 
Detta efterföljs av resultatet (kap 4) som är resultatet av min studie, här kommer 
frågeställningarna att besvaras utifrån mitt empiriska material.  Slutligen avslutas 
kapitel. Därefter följer en diskussion kring metod och resultatet (kap 5) som i sin tur 
efterföljs av kapitel 6 det vill säga mina slutsatser.                           
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2 Tidigare forskning  

Jag vill med detta kapitel redogöra för några viktiga erfarenheter av tidigare forskning 
kring kompetensutveckling samt hur det forskningsnära arbetet mellan praktik och teori 
kan förankras i skolans vardag. Enligt Egerbladh & Tiller (1998) är forskningen kring 
pedagogiska och didaktiska metoder inte till för sin egen skull utan ska hjälpa samhället 
att utveckla goda skolor för framtiden.    

Utbildningsdepartementet belyser emellertid att det behövs ett bättre samspel mellan 
forskare och praktiker eller som i det här fallet mellan mig som forskare och lärare. I 
regeringens proposition 1999-2000: förespråkas en förnyad lärarutbildning med olika 
former av kompetensutveckling så som gemensam reflektion och diskussion (Thörne & 
Farneman 2005).   

Svårigheten för mig har främst varit att litteratur inom lesson studies projekt inte är 
särskilt utbredd, dock har jag använt mig av den litteratur som funnits åtkomlig i 
Stockholmsområdet samt i Lärarhögskolans databaser. Den Svenska forskningen kring 
lesson study är något begränsad, i Vetenskapsrådets rapport skriver Ference Marton 
(2003) att ett antal lesson studies har genomförts dock främst i Hong Kong. Jag har 
försökt att få tag i dessa undersökningar utan resultat, Detta har lett till att infallsvinklar 
och perspektiv på lesson studies har begränsats till den tillgängliga litteraturen. När det 
gäller den inhämtade litteraturen är det främst forskning bedriven kring 
forskningscirklar och PLAN projekt, dock skiljer sig dessa i hur man angriper och 
behandlar frågor gentemot en lesson study. Likväl är dessa forskningar högst relevanta 
för min studie då de ger en större tyngd och bredd i mina slutsatser och argument kring 
själva arbetssättet att arbeta i grupp.   

2:1 Kunskapssynen inom ämnet geografi 
I Sverige finns det för varje ämne i skolan en kursplan med strävans mål som alla elever 
bör uppnå i respektive ämne. För ämnet geografi syftar ämnet till att utveckla kunskaper 
som rör människans och hennes omgivning. Frågor om fördelning och användning av 
resurser som rör människan och miljön rymmer en mängd etiska överväganden och 
ställningstagande. Dessa ska behandlas lokalt, regionalt och globalt (Kursplan 2000-07).   

Undervisningen i geografi ska enligt skolverket sträva efter att:   

  – elever ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgande kunskaper 
om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen. 
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   – utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt 
formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och 
värderar dess konsekvenser, 

– utvecklar kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika politiska och 
ekonomiska betingelser och insikter om hur landskapet fungerar som resurs, 

– utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ 
för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande, 

– vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala 
och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar 
över följderna av sådana samband, 

– utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och 
globala miljö- och överlevnadsfrågor, 

– utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera 
för sitt tänkande och sina slutsatser (Kursplan 2000-07).    

Geografiämnets karaktär kan även beskrivas som tre delar där den första består av att 
beskriva sin omvärld för att på så sätt lära känna den. Den andra är den analyserande 
aspekten som innebär att kunna förklara och förstå förändringar i olika förhållanden. 
Den tredje beskrivs som den konsekvensinriktade aspekten som syftar till att väva in 
människans påverkan i naturen och av rumsliga samband (Kursplan 2000-07).  

Enligt Jens Petter Möller (2003) är geografiämnets problematik att det är ett 
interdisciplinärt ämne med ett ben både i den samhällsorienterade ämnesgruppen och ett 
i den naturorienterade. Detta gör enligt honom att undervisningen vandrar mellan dessa 
för att täcka in geografins alla systematiska delar (Fig. 1). Svårigheten som Möller 
(2003) ser det för ett ämne som inte riktigt hör hemma någonstans är att dess existens 
alltid måste motiveras, främst gentemot andra mer vedertagna ämnen. Dagens stora 
debatt om geografiämnet är främst frågan om ämnet inte har ett avgränsnings problem 
just eftersom det omfattar så många delar (Möller 2003). 

 

Fig 1: En schematisk figur av geografins alla systematiska delar (Möller 2003 sid. 24)     
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Kopplat till ovanstående stycke så har även skolverket genomfört en utvärdering av alla 
SO ämnen för att se vad eleverna tycker om respektive ämne. Skolverkets utvärdering 
(2003) har som avsikt att lyfta fram lärarens tolkning av sitt uppdrag samt 
uppmärksamma och vid behov utveckla lärares didaktiska kompetens inom de 
samhällsorienterade ämnena. Generellt när det gäller undervisningen inom SO så tycker 
eleverna bra om sina lärare de har i SO ämnet men skulle vilja ha mer inflytande över 
upplägg och utformning av olika moment. Eleverna ser helst att undervisningen inom 
SO är ämnesöverskridande då detta förfaller vara ett mer intressant arbetssätt. Dagens 
undervisning inom SO sker oftast med att läraren leder lektionen trots att inslagen av 
diskussioner och enskilda arbeten ökar jämfört med 1992 års SO utvärdering. När det 
gäller geografiämnets status bland SO ämnena beskrivs det av eleverna som ganska 
tråkigt (Utvärdering av SO ämnen 2003).  

Om man ser till lärarna så menar de att det finns ett ökat behov av att 
kompetensutveckla sig för att ge fler elever chansen att nå målen för ämnet 
(Utvärdering av SO ämnen 2003).   

Inom ämnet geografi är förändringen gentemot 1992 års utvärdering ganska liten. 
Eleverna visar på goda kunskaper när det gäller att kunna beskriva och känna till viktiga 
namn på världskartan. Enligt utvärderingen (2003) beror detta på att lärobokstraditionen 
lever kvar i undervisningen samt kursplanens betoning av världskartan framhålls. 
Däremot visar fler elever en osäkerhet i att tolka enkla tabeller och diagram som i sin tur 
innebär att eleverna saknar en grundförutsättning att öka sina geografikunskaper. En 
förklaring till detta kan vara att eleverna idag arbetar med tabeller och dylikt separat 
inom matematiken skiljt från användningen i SO ämnena. Inom olika miljöfrågor visar 
dock endast en minoritet att de besitter förmågan att utifrån faktakunskaper kunna se 
samband och analysera orsak och verkan. Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som 
inom sina ramar integrerar samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter, men 
som i praktiken lämnar det sistnämnda till NO undervisningen (Utvärdering av SO 
ämnen 2003).   

Lena Molin är doktorand från Uppsala universitet och har genom sin avhandling ”Rum, 
fritid och moral” belyst skolgeografins innehållsval. I avhandlingen kritiserar hon 
geografiundervisningen och dess former (Molin 2007). Hon menar att skolgeografin 
förefaller vara ålderdomlig och gammalmodig i sin karaktär och detta trots att diskursen 
om ämnet ändrat riktning. Molin (2007) hävdar att geografi är så mycket mer än kartor 
och berggrund, ämnet innehåller en mängd moraliska ställningstaganden som berör oss 
människor. Hon ställer sig även kritisk till de läromedel som finns att tillgå, dessa går i 
arv och inget nytt tillkommer. I själva avhandlingen gjorde Lena 
klassrumsobservationer och då framgick det att geografilärare undervisar 
faktakunskaper och mer eller mindre utelämnar de moraliska aspekterna som finns 
(Molin 2007).              
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2:2 Plan projektet 
Föreliggande tankar och resonemang är hämtat ifrån en rapport skriven av Torsten 
Madsén och Jan Håkansson där den sistnämnda har arbetet som gruppledare i en PLAN- 
grupp under två år. Dessa två har tillsammans dokumenterat projektet vilket har 
resulterat i en rapport, PLAN- lärares yrkesutveckling i teori och praktik.    

PLAN projektet är ett hämtat koncept från Australien där det under många år har legat 
som grund för skolans utveckling och lärares kompetensutveckling kring den egna 
undervisningen. I Australien benämns projektet som PEEL och betyder Project for 
Enhancing Effective Learning medan vi i Sverige har döpt om konceptet till PLAN-  
Projekt för Lärande under eget Ansvar. Redan våren 1998 beräknades cirka 150 skolor i 
Sverige anammat konceptet som präglas av regelbundna lärarmöten. Dessa lärarmöten 
är grunden i PLAN och är till för att utforska hur deras elever lär och hur de kan hjälpa 
dem att bli bättre på att lära medvetet (Håkansson och Madsén 1999). Hela arbetet kring 
PLAN visar att lärarnas kompetensutveckling utvecklas genom metakognitiv reflektion 
som innebär att lärarna stimuleras att analysera sina egna grundtaganden vilket i sin tur 
leder till möjligheten att upptäcka nya undervisningsstrategier. Föregående påstående 
ligger även helt i linje med teoribildningen när det gäller lärande organisationer, i teorin 
poängteras vikten av att utveckla ett kollektivt lärande. Detta lärande ska inte bara 
ifrågasätta och förbättra rutinerna kring arbetet utan även belysa de bakomliggande 
orsakerna till varför man som lärare gör på ett visst sätt (Håkansson och Madsén 1999).   

Kärnan i PLAN projektet är att grupper av lärare regelbundet träffas på frivillig basis för 
att utbyta erfarenheter i förhoppning om att förbättra sin undervisning. Inom PLAN har 
man regelmässigt arbetat med ämnes heterogena lärargrupper men som dock undervisar 
på samma stadium. Att sådana gruppkonstellationer skulle vara en tillgång understryks 
av de Australiensiska erfarenheterna. Även de Svenska utvärderingarna kring grupperna 
visar på liknande resultat just för att de ger gruppmedlemmarna en större förståelse för 
andra ämnen vilket i sin tur kan underlätta ämnessamverkan (Håkansson och Madsén 
1999).   

Hur fungerar då PLAN i praktiken? Än så länge finns det få empiriska studier av hur 
PLAN fungerar i praktiken modellen för hela konceptet framstår dock som väldigt 
aktuell i ett läge när Utbildningsdepartementet i Sverige nyss delat ut 75 miljoner 
kronor till skolor som vill bedriva projekt som syftar till att utveckla lärarrollen. Jan 
Håkansson har dock i sin magisteruppsats genomfört en kvalitativ djupstudie av hans 
egna PLAN- grupp. I Håkanssons studie belyses särskilt tre aspekter som väldigt 
betydelsefulla av gruppdeltagarna. Först är det öppna och regelbundna samtalen som 
gynnar ett klimat av förtroende och tillit. Detta gör att gruppdeltagarna vågar framhäva 
den egna undervisningens förtjänster och misslyckanden. Grupp diskussionen ska enligt 
lärarna fungera som ett gemensamt kunskapande och inte om vem som har rätt eller fel. 
Den andra fördelen som lyfts fram är kopplingen mellan teori och praktik, mötena i 
regelbundna grupper gynnar att man tar upp relevant forskning kring undervisningen 
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som man sedan diskuterar. Det tredje och sista som kraftigt framhävs av deltagarna i 
PLAN gruppen är att lärarna anser sig själva blivit mer klara över att det handlar om en 
långsiktig pedagogisk utveckling och inte bara tips på metodnivå (Håkansson och 
Madsén 1999).  

2:3 Forskningscirkeln 
Detta kapitel har som grund att utveckla förståelsen av vad en forskningscirkel innebär 
och hur denna arbetsform kan bidra till att skolan blir en lärande organisation. 
Synpunkter och perspektiv beträffande forskningscirkeln som arbetssätt är hämtade från 
en person, Mats Lundgren. Han har skrivit en rapport som presenterats vid den Nordiska 
FoU- konferensen 2003 där han belyser forskningscirkeln som en arbetsform i syfte att 
utveckla en lärande organisation.    

I dagens mer och mer komplexa samhälle ökar kraven på den enskilde individen vilket i 
sin tur ger eftereffekter på skolan som växer i motsvarande grad (Lundgren 2003). 
Emellertid förefaller skolan enligt Lundgren (2003) vara en väldigt trögflytande 
organisation som är tillsynes svår att förändra och därmed utveckla. Detta kan bero på 
lärarrollens kulturella arv under en längre tid har inneburit en viss trygghet samtidigt 
som den har varit identitetsbyggande för individen. Således kan det förhålla sig så att en 
förändring av lärarrollen där ett mer utpräglat lagarbete ligger i fokus är ett hot emot ens 
identitet (Lundgren 2003). Så om ovanstående påstående är korrekt påstår Lundgren 
(2003) att det föreligger en situation som innebär att om man vill förändra eller justera 
skolans verksamhet är lärarna en viktig faktor. Verksamheten bör med andra ord utgå 
från lärarna och deras ambitioner.   

Ett viktigt och nödvändigt inslag kring verksamheten för att få lärarna mer medvetna 
och delaktiga i skolans övergripande arbete är att de ges tid att utvärdera och reflektera 
kring hur skolans verksamhet bedrivs och vilka effekter detta i sin tur ger upphov till 
(Lundgren 2003). Problemet som Lundgren (2003) ser det i dagens skola är bristen på 
tid som gör att detta inte genomförs på ett önskvärt sätt. Detta förhållande mellan tid 
och utvärdering gör att hela processen hamnar i ett antiklimax, verksamheten behöver 
förändras men det finns varken tid eller en lämplig arena att arbeta eller diskutera vilka 
förändringar som kan tänkas vilja genomföras. Vidare verkar det vara så att lärare eller 
individer tenderar i att utvecklas av sina egna erfarenheter men vad händer om nu 
individen inte förmår att se konsekvenserna av sitt eget handlande. Detta kan likväl 
appliceras på en grupp människor då de består av en mängd individer som lär av sina 
erfarenheter men som inte alltid får information om konsekvenserna av sina beslut 
(Lundgren 2003).   

Inledningsvis i detta kapitel nämnde jag begreppet en lärande organisation, men vad är 
en lärande organisation?   
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En lärande organisation kan antas fungera så att det är dess medlemmar som enskilt och 

tillsammans lär och att det är de kunskaper som dessa besitter som utgör organisationens 

samlade kompetens (Lundgren 2003 sid 3).   

När det gäller ordet kompetens kan det i den här kontexten beskrivas som gruppens 
förmåga att lösa de uppgifter som organisationen förväntas verkställa och detta med 
hjälp av inhämtad kunskap om själva uppgiften (Lundgren 2003). Vanligtvis är det så 
att en uppgift ämnad åt en grupp eller organisation inte kan lösas av den enskilda 
individen utan kräver kunskap som bara kan frambringas genom att en samling 
människor träffas och involveras i frågan. Lundgren(2003) talar om fem huvudkriterier 
som en grupp ska inneha för att fullt ut anse sig vara en lärande organisation. Det första 
kriteriet är det som benämns som den personliga utvecklingen. Det andra utgörs av 
gruppens gemensamma lärande. Det tredje bygger på föreställningar om att människor 
eller individer lär sig bäst i dialog som i sin tur skapar gemensamma visioner. Således 
kräver detta att organisationen skaffar sig mer eller mindre gemensamma bilder av hur 
verkligheten är beskaffad genom så kallade tankemodeller (Fjärde kriteriet). Det femte 
och sista kriteriet är systemtänkandet eller förmågan att se hur olika delar i 
organisationen ömsesidigt påverkar varandra.   

Forskningscirkeln är i det här sammanhanget ett verktyg för att uppnå en lärande 
organisation eller som i den här kontexten en lärande skola. Det förefaller vara en stor 
skillnad vad gäller arbetet och upplägget kring forskningscirklar, variationen är väldigt 
stor inom både hur man arbetar och vad arbetet syftar till. Men det som i huvudsak 
karaktäriserar arbetet i en forskningscirkel är att det består av ett antal deltagare eller 
medlemmar som i en studiecirkelliknande grupp med hjälp av forskare analyserar en 
problemställning eller en fråga som i första hand har utgått från gruppen (Lundgren 
2003). Rådande problemställningar ska vara av en sådan karaktär så att det inte 
innehåller några enkla eller självklara sanningar. Deltagarna i forskningscirkeln blir tack 
vare arbetssättet producenter av ny kunskap ifrån att ha varit konsumenter. I och med att 
man som deltagare i gruppen producerar ny kunskap så erhåller man även sådan vilket i 
sin tur bidrar till att ett lärande sker inom gruppen. En forskningscirkel innehåller även 
en social kontext och kan karaktäriseras som pedagogiska dialoger där alla deltagarna 
skapar och delar en gemensam referensram. Poängen är att ett utbyte och prövning av 
argument inte att deltagarna har skaffat sig kunskapen innan (Lundgren 2003). 

2:4 Vardagsnära forskning 
Nästkommande kapitel bygger till stor del på tankar och forskning bedriven kring 
skolans skyldigheter och möjligheter i termer av praktisknära forskning. Thor Egerbladh 
som är docent i pedagogik och verksam vid pedagogiska institutionen på Umeå 
universitet har tillsammans med Tom Tiller arbetet med frågan om forskning i skolans 
vardag. När det gäller Tom Tillers bakgrund kan det nämnas att han är professor i 
praktisk pedagogik vid universitetet i Tromsö, Norge. Även Per-Arne Karlsson som är 
fil. dr. i historia och verskam på Lärarhögskolan i Stockholm har bidragit till tankar och 
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argument främst vad gäller studenters forskning i skolan för att utveckla 
lärarutbildningen och skapa reflekterande praktiker (Karlsson 2006)          

Under de senaste 15-20 åren har skolans organisatoriska reformer inneburit att statens 
ansvar och uppgifter mer och mer har decentraliserats. Skolan har givits ett större ansvar 
att leda utvecklingsarbetet och kompetensutvecklingen. Författarna menar att dagens 
skolutveckling är inne i ett paradigmskifte, ett skifte som kräver nytänkande på bred 
front (Egerbladh & Tiller 1998). Temat kring deras gemensamma arbete är mötet 
mellan skolans vardag och pedagogisk intressant forskning. Det har under en längre tid 
hävdats att dagens forskning bör bli mer integrerad i skolan för att på så sätt minska 
klyftan mellan forskning och praktik. Författarna påstår emellertid att utvecklingsarbetet 
kan inhämtas ifrån den egna skolan dock tillsammans med goda forskningsmiljöer för 
att på så vis skapa en större tyngd och bredd i lärandeprocessen. Vidare är 
förhoppningen att fler forskare ska intressera sig för skolans vardag i och med att 
rektorer och lärare visar sig vilja forska på skolgolvet. Således ett öppnande från 
lärarnas sida som kan gynna forskningen en tillsynes win win situation för både forskare 
och lärare (Egerbladh & Tiller 1998).   

Genom att bedriva forskning kring i skolan hävdar Egerbladh och Tiller (1998) att man 
utnyttjar experterna på området som i det här fallet är lärare och elever. På samma sätt 
som en bra pedagog ska utnyttja elevernas egna erfarenheter i sin undervisning bör en 
forskare utnyttja gräsrötternas kunskap och erfarenheter. Egerbladh och Tiller (1998) 
skriver att i dagens Sverige slår en experts ord högre än någon annans men är det inte så 
att experter på att vara elev eller lärare i skolan är lärarna och eleverna själva? Så varför 
nyttjas inte de på ett sätt som skulle kunna gynna forskningen och därmed även arbetet i 
skolan. Ytterliggare en fördel med att använda elever i sin forskning är att elevresursen 
som finns är gratis och detta en tid då skolans ekonomiska situation är hårt trängd 
(Egerbladh & Tiller 1998).   

Vidare när det gäller den pedagogiska forskningen skriver Egerbladh och Tiller (1998) 
att den har något egenvärde i sig själv, enligt dem är den primärt till för att hjälpa 
samhället att utveckla goda skolor. För att göra detta kan man som forskare angripa sina 
frågeställningar på olika sätt. Det optimala som Egerbladh och Tiller (1998) ser det vore 
om forskningen bedrevs inom flera olika inriktningar induktivt som deduktivt 
tillsammans med forskare som strävar efter att hjälpa varandra istället för att bekämpa 
en annans arbetsmetoder.   

Egerbladh och Tiller (1998) menar att det inte bara ska finnas plats för olika 
forskningsbilder utan även att man vågar och vill kombinera dessa då det har visat sig 
vara väldigt fruktbart att vandra mellan två metoder i ett och samma forskningsprojekt.   
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När det gäller skolan och dess förmåga att utvärdera sig själv anses det vara ett viktigt 
inslag för att kvalitetssäkra undervisningen. Men trots att skolutvärdering är ett tillsynes 
nytt begrepp genomfört med målstyrning och verksamhetsplanering så används det 
flitigt som en synonym till utveckling. Skolutvärdering kan ses som skolförnyelsens 
konstruktiva mötesplatser mellan central nivå och basplanet (Egerbladh & Tiller 1998). 
Emellertid har det diskuterats kring vilken som är den mest användbara utvärderingen i 
skolsammanhang. För skolans del är det mest fördelaktigt om utvärderingen sker på 
skolan och handlar om lokala frågor. Problemet är således inte var utvärderingen ska 
äga rum utan hur ska man kunna bygga en mer systematisk utvärdering. Det 
systematiska elementet skulle kunna vara att skolan själv skriver en utvärderingsrapport 
en gång per hel eller halvår baserad på de lokala arbetsplanerna. Det är viktigt att en 
sådan rapport är tillgänglig för alla inblandade samt att den diskuteras öppet, detta för 
att trovärdigheten i rapporten ska vara så hög som möjligt (Egerbladh & Tiller 1998). 
Målet för en sådan utvärdering hänger samman med insikten att utveckla och förnya 
organisationen och eftersom detta inte fungerar utan en långsiktighet bör utvärdering 
vara ett naturligt inslag i skolans långsiktiga utvecklingsplan. En annan viktig aspekt i 
sammanhanget är att utvärderingen bör vara av en sådan karaktär så att myndigheter kan 
lita på den genomförda utvärderingen som därmed ökar dess trovärdighet och 
professionalitet (Egerbladh & Tiller 1998).   

Slutligen har författarna kommit fram till slutsatsen att utvärderingens betydelse för 
lärande och utveckling är mycket tydlig. Många skolor som själva har utforskat kring 
självärderingens nya möjligheter understryker dess slagkraft tillsammans med att det 
har förbättrat villkoren för lärande. Således är det föreliggande villkor för lärande som 
är kärnan i skolans verksamhet som genom utvärdering har kommit att hamna i fokus. 
Vidare när det gäller eleverna har det genom deras utvärdering av lektioner och dylikt 
inneburit att den pedagogiska situationen totalt sett blivit bättre. Eleverna uppskattar att 
få säga sitt om saker och ting och har den effekten att det kan spridas till andra arenor 
utanför skolan och klassrummet (Egerbladh & Tiller 1998).   

2:4:1 Förhållandet mellan forskare och praktiker   

I förhoppningen om att skapa en lärarstudent som är en reflekterande praktiker förfaller 
det viktigt att låta studenten forska i skolans vardag. Genom att göra detta knyts teori 
och praktik ihop på ett sätt som både är utvecklande för forskningen och arbetet 
innanför skolan. Frågor som berör kunskapsstoffet och de teorier som utvecklas inom de 
akademiska disciplinerna kan kopplas till vardagens situationer för att på så vis skapa 
ett problematiserande tänkande kring dessa (Karlsson 2006).   

Problemet eller svårigheten som Karlsson (2006) ser med att bedriva en skolnära 
forskning är att gapet mellan praktiker och teoretiker som i den här kontexten är lärare 
och forskarstudent är för stort. Detta gap medför en intressekonflikt som helt enkelt 
försvårar ett bra samarbete mellan de båda parterna.  
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Skolforskningskommittén diskuterade 1980 förutsättningarna för hur skolan i ökad utsträckning 

skulle utnyttja forskningens resultat. Man fann att den forskning som gett mest positiva effekter 

var den som ställde existerande praxis under debatt och förutsättningslöst diskuterade nya 

metodiska idéer. Den bästa formen för att öka utnyttjandet var att initiera en dialog mellan 

forskare och nyttjare under pågående projektperiod. Det var viktigt att man etablerade kanaler 

för spridning av kunskaperna (Karlsson 2006 sid 3)   

Detta citat anser jag spegla hur man som forskare bör arbeta för att komma fram till så 
bra resultat som möjligt i sin forskning. I detta sammanhang ställde man sig kritiskt 
inför en uppifrån och ned process av forsknings förloppet eller en så kallad Top Down 
styrning. Det verkar således vara viktigt att istället göra mottagaren mer delaktig i hela 
forsknings processen och skapa en dialog mellan praktik och teori (Karlsson 2006).   

Karlsson (2006) skriver att det har även visat sig att en forskningsprocess med ett Top 
Down perspektiv i allt mindre utsträckning inte accepteras av praktikerna som i det här 
fallet är lärarna. Istället förespråkas enligt honom ett mer vardagsnära förhållningssätt 
och en dialog mellan forskare och lärare. Detta kan beskrivas som att forskaren och 
läraren arbetar emot samma mål där hierarkin mellan dessa har minskat (Karlsson 
2006).         
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3 Undersökningen 

I detta kapitel ska jag redovisa alla steg som jag har genomfört i min studie. Hur jag har 
gått tillväga samt alla lesson studies steg enligt Martons (2003) mall redovisas m.a.o. är 
föreliggande kapitel en redogörelse av metod och insamlat empiriskt material. 

3:1 Skolan 
Skolan som jag har gjort min undersökning på är en kommunal grundskola med klasser 
från förskolan upp till årskurs 9. Den är belägen i en av Stockholms södra förorter och 
konkurrerar med flertalet andra skolor när det gäller elevunderlaget. Skolan är ganska 
nybyggd och invigdes 2003.  

3:2 Lärarna  
När det gäller de två deltagande lärarna är dessa utbildade SO lärare och har därmed läst 
geografi som inriktning. En av lärarna hade läst 40 poäng medan den andra hade läst 20 
poäng i geografi. Lärarna undervisar i två olika åldrar, den yngre av dem är 
nyutexaminerad våren 2007 och är i 25 årsåldern, hon undervisar i årskurs 7. Den andra 
är äldre och har undervisat på grundskolan i 12 år och är idag ansvarig för SO 
undervisningen för årskurs 8. Under min studie har jag valt att utifrån en 
observationsmall (bilaga1) passivt observera den äldre av de båda mycket beroende på 
att vi tidigare har arbetet tillsammans, dock som lärarpraktikant och handledare.  

3:3 Min roll i samtalen 
Min roll under samtalen och observationerna var förhållandevis passiv. Jag lät lärarna 
tala fritt under gruppsamtalen utan att avbryta med en massa frågor. Dock hände det att 
jag frågade hur de tänkte i vissa situationer som hade med lektionsinnehållet och 
upplägget att göra men överlag så var jag en passiv observatör. 

3:5 Metod 
Mitt val av metod grundar sig på studiens frågeställningar. Genom att genomföra alla de 
åtta stegen som en lesson study innefattar enligt Martons mall (2003) gör att jag får svar 
på det jag vill ha svar på. Jag har i studien använt mig av kvalitativa forsknings metoder 
i form av passiva observationer(Bjereld 2002) och samtal då dessa lämpar sig bäst till 
min frågeställning. Genom hela studien har jag arbetet induktivt där resultaten av min 
genomförda lesson study har kopplats till litteraturen och tidigare forskning för att 
sedan mynna ut i en entydig slutsats (Bjereld 2002).   
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Mina samtal med lärarna har skett i direkt anslutning till lektionen i förhoppning om att 
bidra till en så klar bild som möjligt av lektionen där tankar och idéer är färska. En 
fördel hade kanske varit att låta lektionen sjunka in ett par dagar och sedan samtalat 
med lärarna, risken blir dock att de kan ha glömt bort vad de gjorde och vilka centrala 
begrepp de ville få ut. Således är det just dessa tankar och begrepp som jag vill ha svar 
på från lärarna efter genomfört samtal.   

Själva lesson studyns åtta steg har jag följt på ett så likt sätt som möjligt så att 
reliabiliteten och validiteten i studien ska bli så hög som möjligt, (Bjereld, 2002).   

Själva processen i studien är att jag har deltagit tillsammans med två SO lärare på en f-9 
skola utanför Stockholm i själva planringsarbetet av ett moment. Detta steg innebar att 
jag deltog i en planeringsgrupp som var större än väntat. Jag trodde att det bara skulle 
vara jag och de båda SO lärarna men så var icke fallet. Med på mötet var alla lärare på 
skolan som skulle arbeta med temat vatten och miljö (steg 1). Därefter har detta tema 
brutits ned till att bli en lektionsplanering som jag tillsammans med lärarna har tagit 
fram under en gruppdiskussion (steg 2). Därefter har jag i egenskap av forskare passivt 
observerat när en av lärarna genomförde den gemensamma lektionsplaneringen (steg 3). 
Till min hjälp har jag använt mig av en observationsmall när jag har observerat själva 
lektionen (bilaga 1). (Steg 4). Ett omarbetande av lektionen sker i förhoppningen om att 
lyckas ännu bättre med att förmedla det som momentet syftar till (steg 5). Detta 
efterföljs av ett nytt genomförande av lektionen med en annan klass som jag på samma 
sätt observerar, med hjälp av observationsmallen (steg 6). Därefter sker ytterliggare en 
diskussion med lärarna gällande de förändringar man gjorde och hur dessa fungerade 
(steg 7). Slutligen avslutades hela processen med en gruppdiskussion med mig och de 
deltagande lärarna för att utvärdera hela processen och konceptet med att arbeta med en 
lesson study (steg 8).   

Sammantaget består undersökningen av två delar, den första är observation av lärare i 
klassrummet. Den andra är samtal med lärarna efter och innan de genomförda 
lektionerna.   

Samtal med lärarna är basen i studien och syftar till att ge en djupare insikt i studiens 
frågeställningar och syfte, dessa är helt frivilliga vilket har begränsat mitt urval då alla 
SO lärare inte ville deltaga i min genomförda lesson sudy. Jag valde att genomföra alla 
samtal utan tekniska hjälpmedel då dessa kan bidra till att samtalspersonen känner sig 
hämmad och möjligen utesluter viktig information, men jag antecknade under 
gruppsamtalen för att inte missa något av den viktiga informationen.   

Man bör dock inte utgå ifrån att samtalspersonen talar sanning i en objektiv bemärkelse 
utan snarare att de ger en version av hur saker och ting förhåller sig (Borén 2006). 
Renskrivningen gjordes direkt efter gruppsamtalen för att återgivningen ska bli så bra 
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som möjligt. På samma premisser genomfördes även de passiva lektionsobserveringarna 
som bidrar till att helheten i sammanhanget blir mer komplett då det är i 
undervisningssituationen som en lesson studies effekter yttrar sig.  

Studiens avgränsning eller omfattning är något begränsad då detta är ett examensarbete 
där tidsperioden för studien uppgår till 10 veckor. Detta har gjort att jag varit tvungen 
att göra vissa val för att få hela processen hanterbar inom tidsperioden. Hela förloppet 
med min lesson study är något kort, detta på grund av att de inblandade lärarna måste 
genomföra vissa obligatoriska moment med sina klasser innan terminen är slut och detta 
inom ämnen där min egen kompetens är något bristfällig vilket i sin tur försvårar en väl 
fungerande lesson study. Därav har det blivit så att min undersökning sker under en 
vecka med två lektionspass och tre gruppsamtal inom ämnet geografi.     

Att ytterliggare utöka lärargruppen hade varit välkommet från min sida för att på så sätt 
bredda tankar och funderingar kring lektionerna vilket säkerligen skulle bidra till ett 
större empiriskt material och därmed en mer motiverad slutsats. När det gäller studiens 
geografiska utbredning är den begränsad till endast en skola. Önskvärt från min sida 
hade varit att jämföra två eller tre skolor för att få en så stor bredd som möjligt och så 
heterogena huvudaktörer som möjligt. Vidare skulle det vara eftersträvansvärt att från 
min sida få minst en halvtimma till en timma mellan varje lektionstillfälle tillsammans 
med lärarna för att på så sätt säkerställa en mer detaljerad utvärdering. När det gäller 
lärarnas deltagande är det helt frivilligt lärarnas. Problemet som jag ser det är om deras 
tankar och synsätt kring lektionen är representativt eller något unikt för just dem. Med 
tanke på att jag anser mig ha hanterat forskningsprocessen helt korrekt är det rimligt att 
lärarnas tankar och upplevelser får utgöra ett resultat i min studie.       
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4 Resultat  

I föreliggande kapitel ska jag redogöra för de resultat jag har kommit fram till i min 
undersökning. Vad lesson studyn har synliggjort samt lärarnas upplevelser av själva 
arbetssättet kommer att presenteras samt de olika stegen som jag har genomfört i min 
lesson study.      

4:1 Vad synliggör en lesson study av lärares 
lärande inom geografiämnet?  
I en lesson study utgör en del det att man i grupp diskutera fram ett upplägg för en 
lektionsplanering. På den skola som jag har genomfört min studie på jobbar alla elever 
med samma tema över en viss period men med olika upplägg beroende på ålder. Temat 
för undervisningen under min studie är som jag tidigare nämnde vatten och miljö och 
integreras i alla ämnen med undantag för idrott. Under den första planeringsdagen eller 
lesson studyns första steg satt inte bara mina två SO lärare och diskuterade fram vad 
eleverna skulle lära sig inom temat utan även andra ämneslärare som undervisar olika 
åldersgrupper, uppskattningsvis deltog mellan tio och tolv lärare i själva 
temaplaneringen. Det övergripande för hela temat ”vatten och miljö” är att eleverna 
kommer under två veckor att arbeta med översvämningar i världen samt miljöfrågor 
kring Östersjön.   

Omedelbart efter den gemensamma planeringen träffades de båda SO lärarna för att 
skriva ned vilka övergripande mål som finns för hela temat och för respektive betyg 
m.a.o. de kunskaper som eleverna ska besitta efter temaperioden ”vatten och miljö”. 
Redan här uppdagar lärarna sin kunskapssyn inom geografiämnet i och med att det är 
målen som säger vilka kunskaper som eleverna ska erhålla sig som i sin tur är framtagna 
av lärarna m.a.o. är de utsatta målen lärarnas kunskapssyn inom temat ”vatten och 
miljö”. 

   Mål att uppnå för G;  

 

Känna till flera olika orsaker till att översvämningar uppkommer 

 

Kunna namnge minst två länder som ofta drabbas av översvämningar 

 

Kunna namnge länderna runt Östersjön  

 

Känna till vilka näringar som kopplas till Östersjön  

 

Känna till vilka miljöhot det finns mot Östersjön  

Mål att uppnå för VG;   
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Reflektera över klimatförändringarnas påverkan för naturkatastrofer  

 
Känna till jordbrukspolitikens betydelse för Östersjön  

 
Kunna nämna några miljömål för Östersjön från olika länder eller organisationer   

Mål att uppnå för MVG;  

 

Kunna ge ett genomtänkt förslag kring förbättrade miljömål för Östersjöns 
framtid 

 

Kunna jämföra Sveriges grannländers Östersjöpolitik   

När det gäller lärarnas kunskapssyn inom geografiämnet uppdagades det för mig i och 
med att vi satt oss ned och diskuterade fram själva upplägget för geografilektionen (steg 
två i lesson studyn).    

Det är måndag morgon och jag ska precis träffa de båda SO lärarna för att ta del av 
deras lektionsplanering inom temat vatten och miljö. Denna lektionsplanering är 
ytterliggare en bekräftelse på vilken kunskapssyn som de båda lärarna har inom 
geografiämnet.   

Det första som kommer på tal under planeringen är översvämningar, båda lärarna anser 
att det är en bra början att se hur översvämningarna ser ut globalt då detta även varit ett 
önskemål från vissa elever. Dessa önskemål kom fram i och med att en av lärarna två 
veckor innan min undersökning bad eleverna skriva ned på ett papper vad de helst ville 
arbeta med inom SO. Förhoppningen är sedan från lärarnas sida att det globala 
perspektivet inom temat ska mynna ut till ett mer regionalt perspektiv (Östersjön).   

Diskussionen som nu kommer upp mellan lärarna är huruvida själva lektionen ska 
planeras. Det som främst diskuteras är på vilken nivå man bör lägga lektionen. Båda 
lärarna poängterar svårigheten med att planera en första lektion i ett helt nytt tema i och 
med att alla elever har olika förkunskaper till ämnet. Vilken nivå ska man som lärare 
lägga sin undervisning på? Slutligen efter en förhållandevis kort diskussion är båda 
lärarna överrens om att den första lektionen ska vara på en G nivå. Sett till de 
övergripande målen för hela temat kan upplägget av den första lektionen sammanfattas 
med att den ska täcka in de två första punkterna i G målen. Detta för att spegla av 
elevernas förkunskaper inför nästkommande lektion.   

Slutprodukten av en förhållandevis kort planering mellan ämneslärarna är en 
översvämningslektion. Där syftet och målen med lektionen är att;   
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Se jordens sårbarhet kring översvämningar 

 
Ekonomins påverkan att avhjälpa katastrofer  

 
Lära sig vilka orsaker som kan ligga bakom en översvämning  

 
Känna till några platser på jorden som är extra utsatta för översvämningar 

 
Känna till några begrepp såsom dammar, snösmältning, havsnivå och 
tropiskorkan  

Genomförandet av lektionen är att läraren först ger en kort genomgång om vad det hela 
handlar om då detta är den första lektionen i ett helt nytt tema. Därefter ge ut själva 
uppgiften, en text som de ska läsa för att sedan plocka ut vissa fakta och begrepp ifrån 
den. Till sin hjälp har det en matris som läraren skriver upp på tavlan. Det som eleverna 
ska hitta i texten är orsaker till att översvämningar sker, var dessa sker och till sist bra 
ord att kunna.  Eleverna arbetar sedan själva med det utdelade kompendiet där hela 
lektionens syfte och mål belyses. Slutligen avslutas lektionen med en tio minuters 
genomgång och sammanfattning på tavlan.  

I steg tre i lesson studyn sker observationen av den planerade lektionen. Läraren börjar 
med att gå igenom hela momentet eller temat väldigt övergripande och hur länge 
eleverna ska arbeta inom detta. Därefter tar hon upp vad själva lektionen ska handla om 
Inledningsvis ställer hon frågan helt öppet i klassen vad de vet om översvämningar eller 
var de vanligtvis förekommer. Vissa elever chansar lite i sina svar medens andra har 
bättre förförståelse vad gäller översvämningarnas utbredning och orsaker.   

Läraren följer sin planering väl och går igenom vad som ska göras under lektionen. Hon 
skriver på tavlan samtidigt som hon berättar hur de ska läsa texten, alla elever lyssnar 
väldigt aktivt på hela genomgången. När de sedan får ut kompendierna börjar de läsa 
och under nästan 15-20 minuter kan man höra en nål falla på golvet, det är alldeles tyst. 
Läraren går runt i klassrummet och hjälper de som har fastnat i texten, detta skapar ett 
lugn i klassrummet där arbetsron för eleverna är hög.   

I och med att eleverna blir klara olika fort med läsandet av texten börjar vissa att 
småprata med varandra om vad de ska skriva. Ljudnivån höjs en aning men det är 
fortfarande ett lugn i klassen och en hög arbetsro. Slutligen avbryter läraren elevernas 
arbete för att ägna de sista tio minuterna till en gemensam genomgång. Läraren leder 
diskussionen och frågar vad de har kommit fram till, detta skrivs sedan upp på tavlan så 
att alla kan ta del av samma information och eventuellt komplettera det som man har 
missat. Alla elever lyssnar på varandra och klimatet under diskussionen är öppet.   

Det allmänna intrycket av hela lektionen kan sammanfattas med en hög arbetsro och 
arbetsvilja från eleverna. Ljudnivån var låg och läraren kunde gå igenom momentet utan 
att höja rösten, hon talade i normal samtalsnivå hela lektionen.  
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4:1:1 Utvärdera lektionen och reflektera över dess effekt 

I det stora hela tyckte båda lärarna att lektionen hade fungerat bra, det var länge sen 
eleverna jobbade så länge och så intensivt med en uppgift. Det som den observerade 
läraren ansåg vara bristfälligt i efterhand var att hon skulle vilja ha haft mer tid till 
genomgång. Att bara använda tio minuter i slutet var alldeles för lite. Hon ville även 
efter att ha hört vad eleverna tyckte trycka ännu hårdare på de begrepp som hon vill att 
de ska kunna efter lektionen samt de olika ekonomiska förutsättningar länder har för att 
stå emot en översvämning. Även här visar lärarna att de står fast vid sin kunskapssyn i 
och med att de ändringar som sker är av en metodisk karaktär samt att hon vill trycka 
ännu hårdare på vissa begrepp. För i den här delen av lesson studyn finns det utrymme 
att ändra det som man ansätt varit mindre bra inför nästkommande lektion, även syftet 
och kunskapstoffet.    

4:1:2 Omarbeta lektionen 

Inför nästa lektion kom lärarna överrens om att omplanera lektionen en aning i 
förhoppningen om att eleverna ska få de kunskaper som lektionen syftar till. De lät 
målen för lektionen vara kvar vilket tyder på att de är nöjda med målen för hela temat. 
Omplaneringen som är av en mer metodisk karaktär är att texten som de ska läsa 
individuellt nu ska läsas högt tillsammans i en så kallad stafettläsning. Läraren kommer 
att göra vissa stopp i texten och diskutera ett kortare stycke istället för att i slutet av 
lektionen diskutera hela texten. Förhoppningsvis ska detta arbetssätt enligt lärarna bidra 
till en bättre uppföljning av lektionens mål och syften.   

4:1:3 Observation av omarbetad lektion 

I enlighet med den första lektionen går läraren inledningsvis igenom det nya momentet 
övergripande samt berättar hur länge de ska arbeta med temat vatten och miljö. Detta 
följs av att hon berättar hur dagens lektion ska läggas upp. Därefter ställer hon frågan 
helt öppet vad de vet om översvämningar, vart de vanligast sker och varför. Svaren kan 
liknas med den första lektionen, lite chansartade från vissa och mer utvecklade från 
andra.  

Efter detta följer hon sin nya planering och delar ut kompendierna till eleverna följt av 
att hon skriver upp matrisen på tavlan. När hon skriver på tavlan är det alldeles tyst och 
alla elever verkar lyssna aktivt på vad läraren säger. Läraren förklarar samtidigt hur 
eleverna ska fylla i matrisen mellan läsningarna. Högläsningen börjar bra och det finns 
alltid någon elev som fortsätter läsa där den förra eleven slutade.   

Sammantaget blev det hela fem stopp under läsningen där det blev en diskussion av vad 
som hade kommit fram samt vad som skulle fyllas i matrisen. Eleverna verkar följa med 
väldigt bra i texten och de flesta deltar aktivt i diskussionerna. Läraren styr diskussionen 
så att den inte hamnar ur fokus utan håller sig någorlunda till ämnet. Begreppen som 
läraren ville trycka hårdare på poängteras successivt i diskussionen och hon 
dubbelkollar att alla är med på vad vissa begrepp innefattar. Alla elever skriver ned på 
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sina matriser under diskussionen och verkar förstå varför vissa begrepp är centrala när 
man talar om översvämningar.   

Sammanfattningsvis följer läraren sin nya planering utifrån de ändringar som blev efter 
den första lektionen. Arbetsklimatet är bra, det är tyst när någon högläser. 
Uppmärksamheten verkar vara hög och de flesta elever deltar aktivt i diskussionerna.  

4:1:4 Utvärdering av omarbetad lektion med lärargruppen 

Efter att ha genomfört den omarbetade lektionen tyckte båda lärarna att tiden räckte till 
på ett bättre sätt samt att man som lärare lättare kunde styra över vad eleverna skulle 
lära sig. Tack vare att man som lärare hela tiden deltog i diskussionen mellan 
läsningarna så kunde elevernas erhållna kunskaper synliggöras på ett bättre sätt. Vidare 
ansåg den andra läraren som jag inte observerade att högläsning var väldigt nyttigt för 
vissa elever. Hon trodde att många elever annars skulle hafsa igenom texten väldigt fort 
utan att förstå vad de läser. En högläsning motverkar detta samt hjälper de som kanske 
har det lite svårt med att läsa en text helt själv. Ingen kommentar eller diskussion kom 
dock upp om att eleven själv tyckte att lektionen var en faktabaserad lektion. Även här 
visar lärarna tydligt att en lektion som ligger på en G nivå ska vara faktainriktad annars 
hade det säkerligen ändrat upplägget efter första lektionen.   

4:2 Hur upplevdes arbetssättet av de deltagande 
lärarna  
Efter att ha genomfört hela processen plus elevsamtal i anslutning till lektionerna satt vi 
oss ned och diskuterade hela konceptet med att arbeta i en lesson study. Båda lärarna 
tyckte att tiden var ett stort problem. Lärarna anser inte att de med dagens schema skulle 
hinna med att diskutera kring varje lektion på det sätt som en lesson study förutsätter, 
trots att det har varit väldigt bra och givande för vår egen utveckling som lärare. Vidare 
ansåg en av lärarna att det förelåg ett hinder då deras arbetslag är uppbyggda kring vilka 
elever de undervisar och inte vilket ämne lärarna har. Detta medför att en 
omorganisation i arbetslagen är ett krav för att en lesson study ska lyckas. Båda lärarna 
medger att de generellt är alldeles för dåliga på att samla ämneslärarna för att diskutera 
kring upplägg och dylikt. ”Vi ses endast en gång varannan vecka för att diskutera det som berör 

ämnesspecifika frågor vilket är alldeles för lite” sade en av lärarna under samtalet.   

Emellertid kan det föreligga problem om man vill genomföra en lesson study då vissa 
lärare inte vill öppna sin undervisning inför andra sade en av lärarna. Min följdfråga till 
detta var genast på vilket sätt hon menade? Läraren tänkte en stund innan hon svarade, 
antingen vill man inte visa upp sig för att man kanske inte räcker till i klassrummet. 
Eller så vill man hålla inne på sin undervisning och inte dela med sig av sina egna idéer 
som fungerar bra och som man ha slitit för att utveckla.   
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Vidare kan det även finnas ett relationsproblem mellan lärare emellan vilket också 
försvårar ett nära arbete. Detta relationsproblem kan även vara mellan lärare och elev 
som man i sin tur inte vill visa upp för sina kollegor att det existerar.   

Men trots att det föreligger vissa svårigheter upplever båda lärarna en positiv bild av 
arbetssättet, ”det hjälper oss att utveckla oss själva samt ger eleverna ett väl genomarbetet material att 

arbeta med”. Genom att hela processen utgår ifrån klassrummet så blir hela processen 
väldigt nära förankrad i det verkliga lärararbetet. När det gäller lärarsamtalen mellan 
lektionerna tyckte en av lärarna att det var det som var det bästa med hela processen, att 
få tillfälle att diskutera kring saker som berör ens egen kunskapssyn. Detta hade enligt 
båda varit ett saknat moment i vardagen och något som de inte gjort sen de avslutade sin 
lärarutbildning.           
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5 Diskussion 

Föreliggande kapitel ska knyta ihop hela arbetet där syftet har varit att undersöka och 
diskutera kring vad en lesson study erbjuder för möjligheter när det gäller lärares 
kunskapssyn och kompetensutveckling. Resultatet ska nedan kopplas till den tidigare 
forskningen för att sedan ligga som grund för mina slutsatser.   

Själva förloppet i min studie är hämtat ifrån Ference Martons (2003) mall över lesson 
study. Det finns emellertid många varianter på själva upplägget trots att det är  ett 
förhållandevis ganska nytt sätt att tänka på. Tidigare har det funnits varianter såsom 
PLAN projekt eller forskningscirklar. Dessa har som grund att besvara samma sak som 
en lesson study men angriper problemställningarna på ett lite annorlunda sätt jämfört 
med lesson studyn. Alla tre varianter har den gemensamma linjen att samtala i grupp för 
att komma framåt och erhålla gruppen nya kunskaper. Dock är dessa erhållna kunskaper 
endast i muntlig form i en lesson study jämfört med en forskningscirkel där man skriver 
och publicerar de nya kunskaperna. Det som däremot gör lesson studyn unik är att det 
finns ett viktigt inslag i form av observation mellan gruppsamtalen som i sin tur gör att 
lärares lärande synliggörs på ett tydligare sätt. Observationen utförs av deltagarna i 
gruppen efter att de har diskuterat och planerat fram en lektionsplanering. Hela gruppen 
är ansvarig för själva upplägget av lektionen för att undvika att medlemmarna hängs ut 
på grund av en dåligt planerad lektion. Å ena sidan är observationerna ett nytt och från 
min sida ett välkommet inslag men det kräver å andra sidan att deltagarna är med på 
konceptet för det kan av många lärare uppfattas som obehagligt att bli uppmärksammad 
eller observerad på. Vidare har jag även utvecklat Martons mall i och med de 
kompletterande elevsamtalen som jag har genomfört efter lektionstillfällena. I enlighet 
med läroplanen så har mina tillägg gjort att lesson study kan utgöra en väl fungerande 
metod för lärare och elever att tillsammans utvärdera och planera upplägget av 
lektioner.    

Vidare när det gäller mitt genomförande av studien så har jag i den mån det är möjligt 
försökt följa Martons (2003) mall över de steg som en lesson study ska innehålla. Mina 
samtal med lärarna är basen i min empiri, nackdelen med att använda sig av samtal är 
att det blir ganska informellt. Emellertid betyder inte det att samtalen inte ger mig den 
information jag behöver. Det kan även tänkas att en samtalssituation får 
samtalspersonen att slappna av gentemot om jag hade genomfört en djupintervju med 
densamma. I en intervjusituation kan det tänkas att intervjupersonen känner sig hämmad 
av situationen medan ett samtal sker på aningens friare premisser.  
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5:2 Vad synliggör en lesson study av lärares 
lärande inom geografiämnet?  
Den ena av mina frågeställningar gick ut på att undersöka vad en lesson study kan 
synliggöra av lärares lärande inom geografiämnet. Själva upplägget av den första 
lektionen skulle enligt de båda lärarna ligga på en G nivå för att spegla av elevernas 
förkunskaper inför kommande lektioner. Men vad är en G nivå? Enligt lärarnas upplägg 
av lektionen är en G nivå väldigt faktabaserad kunskap. Men kopplat till läroplanen eller 
kursplanen i geografi finns det inget som säger att en G nivå ska vara faktainriktat. Visst 
säger kursplanen att geografiämnets karaktär består av tre delar, där den första består av 
att beskriva sin omvärld för att på så sätt lära känna den. Den andra är den analyserande 
aspekten som innebär att kunna förklara och förstå förändringar i olika förhållanden. 
Den tredje beskrivs som den konsekvensinriktade aspekten som syftar till att väva in 
människans påverkan i naturen och av rumsliga samband. Men det föreligger inget 
samband mellan dessa och den rådande betygsskalan. G nivån är således inte synonymt 
med den första beskrivande nivån och så vidare. Själva målen för hela temat utformat på 
ett liknande sätt med faktakunskaper på G nivån följt av mer analyserande 
djupkunskaper på VG och MVG nivån. Således kan detta även kopplas till skolverkets 
utvärdering av SO ämnena (2003) där många av eleverna besitter goda kunskaper vad 
gäller kartkunskap och dylikt, som enligt mig är en faktabaserad kunskap utan 
djupförståelse. Men att se sammanhang kring miljöfrågor samt kopplingen mellan orsak 
och verkan visade det sig att elevernas kunskaper var bristfällig. När det gäller mitt 
resultat stämmer det även väl överrens med Lena Molins avhandling. Hon menar att 
geografiundervisningen i skolan är främst inriktad på faktakunskaper och mer eller 
mindre utelämnar de moraliska ställningstaganden som finns.      

Hur ska man då som lärare tänka för att kombinera faktakunskaper med djupförståelse 
och få elever att tydligare se orsak och verkan kring olika frågor? Detta problem finns 
således inte bara geografiundervisningen utan förfaller vara ett tydligt mönster genom 
alla SO ämnena. Nedanstående citat tycker jag talar ett tydligt språk när det gäller 
sambandet mellan faktakunskaper och djupförståelse.    

Flera undersökningar bekräftar denna erfarenhet som kan beskrivas som en ambivalens i   

undervisningssituationen. Gunilla Svingbys nationella utvärderingar av SO-ämnena tyder på att 

kursplanens uppdelning i ”strävansmål” och ”uppnåendemål” riskerar att öka klyftan mellan 

”djupförståelse” och ”faktainlärning”. För många elever blir SO- och historieundervisningen 

inriktad på ytliga fakta för att få ”godkänt”. Trots lärarnas intentioner och medvetenhet om ”vad 

som egentligen är viktigt” blir undervisningen koncentrerad mot ”vad som egentligen inte är så 

viktigt (Karlsson 2004 sid, 2)  

Vidare beskrev lärarna första lektionen som en avspegling på elevernas förkunskaper 
kring temat vatten och miljö. Läraren inledde dock båda lektionerna med att öppet fråga 
vad eleverna visste om översvämningarnas utbredning och förekomst. Enligt mig var 
detta det enda inslag under och efter lektionen som läraren försökte pejla av elevernas 
förkunskaper. Å ena sidan var det detta inledande moment till varje lektion som läraren 
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menade speglade elevernas förkunskaper. Å andra sidan är det enligt mig inte synonymt 
att öppet fråga vad eleverna kan om ett visst moment med att spegla elevernas 
förkunskaper. Personligen hade jag velat se läraren följa upp lektionen på ett bättre sätt 
för att därigenom skapa sig en bild av deras förkunskaper. Vidare borde följaktligen 
nästkommande lektion planeras om för att vara anpassad efter elevernas förkunskaper.  

5:3 Hur upplevs arbetssättet med en lesson study 
av de deltagande lärarna?   
Den andra frågeställningen var att undersöka hur arbetet med en lesson study upplevs av 
de deltagande lärarna. Enligt båda lärarna var detta ett bra arbetssätt som tillät att man 
diskuterade kring didaktiska och metodiska frågor med en ämneskollega. Att ges 
tillfälle att tala om upplägg och dylikt och därmed blotta sin kunskapssyn inom ämnet.  
Upplevelsen var annars att en lesson study tog för mycket tid. Å ena sidan kan jag förstå 
lärarnas resonemang men egentligen handlar det enligt mig om att få med hela skolan på 
konceptet. Visst kan jag förstå om det är svårt att genomföra en lesson study med de 
scheman som lärarna hade men bortsätt från detta ser jag inga hinder. Framförallt gäller 
det att strukturera om arbetslag och lektioner så att det passar in i en lesson study. Jag 
kan även förstå att de kändes annorlunda för lärarna att arbeta enligt ett nytt arbetsätt 
men återigen är problemen som lärarna ser det av en strukturell karaktär och kan lösas 
bara om viljan finns. Lärarna nämner även att det kan föreligga relationsproblem mellan 
antingen elev och lärare eller lärare sinsemellan som i sin tur försvårar en väl 
fungerande lesson study. Å ena sidan kan detta vara något som förhindrar ett väl 
fungerande samarbete. Å andra sidan kan en lesson study vara till hjälp för dessa 
relationer i och med att det ges tillfälle och framförallt tid att diskutera vad det är som 
gör att spänningar uppkommer mellan två individer. Vidare tror inte jag att en lesson 
study är lösningen på relations problem men det kan underlätta att få diskutera varför 
spänningar finns och därmed i framtiden undvika att samma problem uppkommer igen.         

Emellertid är min studie aningens begränsad vilket gör att tips på vidare forskning är att 
fortsätta där mitt arbete slutar. Att således delge lärarna resultatet från min studie och 
därigenom skapa en diskussion som kan bidra till att de utvecklar deras kunskapssyn. 
Det finns även anledning att forska om lesson study är ett arbetssätt som gynnar lärarnas 
och elevernas samarbete när det gäller utvärdering och utvecklande av kunskapsstoff.                     
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6 Slutsatser 

Själva lesson studyns arbetssätt erbjuder i första hand till att utifrån klassrummets 
situation utveckla väl motiverade lektionsplaneringar, men också att kompetensutveckla 
gruppmedlemmarna som genom erfarenheterna skapar sig nya kunskaper. Enligt min 
utförda studie har det visat sig att de båda lärarna genom sin lektionsplanering har 
uppdagat deras syn på kunskap för mig som forskare. En G nivå är enligt lärarna att 
beskriva olika fenomen utan krav på djupinlärning i form av analyser eller sambandet 
mellan orsak och verkan. Dessa sistnämnda inslagen är enligt lärarna något som ska 
inkluderas i en VG eller MVG nivå.  

En lesson study erbjuder även enligt lärarna tid till att diskutera kring metodiska och 
didaktiska frågor med en lärare som har samma ämne vilket i sin tur också bidrar till en 
kompetensutveckling i vardagen. De negativa aspekterna med lesson study var enligt 
lärarna uppdelningen av arbetslagen samt tids aspekten. De upplevde inte att tiden inte 
räckte till för att genomföra hela processen med dagens schema.            
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Bilaga 1 

Observationsmall 

(Passiv observation) Dokumentationen har gått till så att jag har tolkat intrycken från 
lektionerna. Nedanstående punkter är de som jag har observerat för att försöka skapa en 
helhetsbild av lektionen.       

 

Pratigt i klassrummet    

 

Arbetsro för eleverna   

 

Elevernas uppmärksamhet när andra talar (läraren)   

 

Lärarens roll, Hur beter hon sig i klassrummet?   

 

Öppet eller stängt klimat    

 

Arbetsvilja bland eleverna   

 

Allmänt - Det allmänna intrycket av lektionen dvs. min uppfattning av helheten  
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