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Learning study – bakgrund
•

Utvecklades av en grupp forskare på ett av universiteten i Hong Kong i
slutet av 1990-talet, med hjälp av Ference Marton som gästprofessor.
Inspiration var
– Japanska Lesson study (studier i lektioner)

• I över hundra år som en del av en kollaborativ kultur att utveckla undervisning
• Många olika sorters Lesson study i Japan men har tyvärr förts ut som en ”modell” som
ska implementeras, i västvärlden
• En Lesson study avslutas ofta med en Öppen lektion
• Kyozaikenkyuu – undersökning av innehåll, elevers svårigheter och hur lektionen kan
genomföras,

– Design experiment

• För att få en mer vetenskaplig inriktning och fokus på elevernas lärande i studierna, tex.
genom att för- och eftertest
• Samt tillfördes en vetenskaplig teori om lärande – Variationsteorin, för att designa och
analysera undervisning

•

Till Sverige i början av 2000-talet, Öjersjö skolorna var en av de två första
skolorna som med stöttning av forskare på Göteborgs universitet blev
pilotskolor

Learning Study - syften
•

Lärare (och forskare) studerar kollaborativt relationen mellan
undervisning och elevers lärande av ett specifikt lärandeobjekt.
I förgrunden forskares och lärares lärande, i bakgrunden elevers lärande

•

Learning study som fortbildningsmodell. Syftena är

•

–
–
–
–
–

•

Att lära sig använda ett systematiskt sätt att utveckla undervisningen
Att förstå och lära sig använda Variationsteoretiska principer i undervisningen
Att lära sig arbeta kollaborativt för att utveckla undervisningen
Som en start att utvecklas till arbetet i Ämnesdidaktiska kollegium
…

Learning study som forskningsmodell. Resultat kan tillexempel vara

– Kritiska aspekter
– Variationsmönster som hjälpt eleverna att lära lärandeobjektet och de kritiska
aspekterna
– …

Learning study – en
aktionsforskningsliknande process
Definiera ett
lärandeobjekt

Leta efter
kritiska
aspekter.

Göra ett
förtest.

Göra en lektion
utifrån
variationsmönster

Upprepas vid
varje lektion
Utvärdera
och delge
kollegor.

Analysera
lektion och
eftertest

Göra ett
eftertest.
www.learningstudy.se

Undervisa.
Filma
lektionen.

Learning study - nuläge
Learning study som forskningsmodell
• Learning study forskarskola
• En del av det praktikutvecklande forskningsfältet.
• Fler än 20 avhandlingar och många vetenskapliga artiklar
• www.learningstudysverige.se
Learning study som fortbildningsmodell
• Flera tusen studier har genomförts runtom i världen och i Sverige
• I Sverige har ett fåtal skolor lyckats skapa en kultur av att genomföra Learning studies kontinuerligt
varje läsår
Variationsteoretiska och Learning study gruppen på Göteborgs Universitet
Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS)
Malmö har en liknande organisation som STLS
Learning study tillhör en internationell organisation med ca. 50 länder representerade – World
Association of Lesson and Learning studies (WALS)
• Årliga konferenser
• International Journal of Lesson and Learning studies (IJLLS)
•

Olika teorier om lärande som design- och analysredskap
–
–

Variationsteorin
Lärandeverksamhets teorin

Ämnesdidaktiskt kollegium - bakgrund
• WALS-conference 2013 - symposium om ”LS
movement”
• Göteborgs universitet och ÄDK-pilotprojekt 2014 med
inspiration av Learning study, Lesson study och
Teachers Research Groups
• Fortsatt utveckling fram till idag och vidare med fokus
på att utveckla kultur
– Skolledares, lärledares och lärares erfarenheter av
nödvändiga justeringar av ÄDK-arbetet
– Teorier om skolutveckling
– Teorier om skolledares roller och uppgifter

• …

Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK)
Vision:
Utifrån elevernas förutsättningar, skapa bästa möjlighet till
lärande och utveckling i undervisningen
Syfte med ÄDK:
För att arbeta mot visionen strävar vi efter att utveckla en
kultur av kollaborativ, systematisk, formativ och kontinuerlig
undervisningsutveckling av delar av den dagliga
undervisningen – ÄDK
I förgrunden elevers lärande och i bakgrunden lärarnas
lärande

Ett lärandemålsarbete i ÄDK

Förarbete

Planering, undervisning,
utvärdering och utveckling av
undervisning

Efterarbete

Lärandemålsarbetet i ÄDK
•

Övergripande mål

– Inspirerat av Lesson study

•

Lärandemål

– Innehållsspecifik förmåga att utveckla
– Kursplanen

•

Förarbetet är inspirerat av

– Kozaikenkyuu
– Vygotskys tankar om begreppsystem
– Variationsteoretiska principer

•

Planering, undervisning, utvärdering/analys, planering…

– En aktionsforskningsliknande process
– Design och analys av undervisning utifrån variationsteoretiska och andra
teoretiska principer

•

Efterarbete

– Dokumentation av Lärandemålsarbetet (www.learningstudy.se)
– Utvärdering av Lärandemålsarbetet och plan för utveckling av nästa
Lärandemålsarbete

Ämnesdidaktiskt kollegium - nuläge
• Nästa utmaning: Övergripande mål som en naturlig del i
Lärandemålsarbetena
• Lärare på ca. 35 skolor arbetar nu i Ämnesdidaktiska kollegium
• I Varbergs och Falkenbergs kommun har flera skolor börjat utveckla
en ÄDK-kultur ”samtidigt”, i ett samarbete mellan skolchefer,
utvecklingsledare, rektorer, lärledare och lärare
• Flera ”ÄDK-skolor” har börjat utveckla och genomföra Öppna
lektioner som en del i sitt ÄDK-arbete
• Denna nationella Nätverkskonferens kan eventuellt utvecklas till
även lokala Nätverkskonferenser
• Lärgrupper har from. denna konferens möjlighet att med lösenord
ta del av andra lärgruppers resultat av sina lärandemålsarbeten
nationellt och genom webbsidan www.learningstudy.se

Öppna lektioner - bakgrund
• Har genomförts i Japanska Lesson study sedan början av 1900-talet
och i Kinesiska Teachers Research Groups sedan 1950-talet
• ”Svenska” Öppna lektioner

– Är inspirerade av teorier och våra erfarenheter av hur Öppna lektioner
genomförs i Kina och Japan, samt hur Learning studies genomförts i
Sverige
– Är utifrån test och utvärderingar tillsammans med svenska lärare,
utprövade och anpassade till svensk kontext
– Variationsteorin (och andra teorier) som design- och analysredskap för
att sätta fokus på och utvärdera relationen mellan elevers lärande och
genomförd undervisning

• Har i Sverige utvecklats i syfte att kunna vara en naturlig och
fördjupande del av ÄDK-arbetet

Öppna lektioner
• Lärare (och forskare) studerar kollaborativt relationen mellan
undervisning och elevers lärande av ett specifikt innehåll.
• Syften:

– Ger möjlighet till specifik förståelse och utveckling av om vad och hur
man kan undervisa om den fokuserade lektionen
– Ger möjlighet till generell förståelse och utveckling av om vad och hur
man kan undervisa i även andra lektioner
– För att nya lärare i tex. ÄDK ska förstå och komma in i den
kollaborativa kultur som ÄDK innebär
– För att fortbilda lärare

• i hur olika nya saker som ska implementeras i undervisning kan undervisas om
i praktiken
• i hur teorier eller tankar om undervisning kan användas praktiskt, tex.
variationsteorin
• …

– (För att forska på ett specifikt ämnesdidaktiskt område)
– (Utvärdering av lärares undervisning för att identifiera behov av
lärares individuella utveckling, lönegrundande och/eller för att tävla i
god undervisning)

Olika typer av Öppna lektioner
• Informella Öppna lektioner

– Lektioner som är öppna för tex. enbart lärgruppens
kollegor
– Kan vara en naturlig del av ÄDK-arbetet
– Elevers lärande i förgrunden

• Semi Öppna lektioner

– Lektioner som är öppna för speciellt inbjudna kollegor, tex.
en hel skolas kollegor eller specifika lärgrupper från andra
skolor, eller i utbytesyften…
– Lärares lärande i förgrunden

• Öppna lektioner

– Lektioner som är öppna för tex. flera kommuners kollegor,
en hel kommuns kollegor eller flera skolors kollegor
– Lärares lärande i förgrunden

Översiktlig beskrivning av hur en Öppen
lektion går till
• Förberedelser inför lektionen – en lärargrupp
eller individuell lärare
• Introduktion av lektionen för observatörerna - ca.
30-45 min. (Behövs ej i informella Öppna
lektioner)
• Undervisning och observation av lektionen - ca.
40-70 min.
• Kort egen reflektionstid - ca. 10-20 min.
• Efterlektions diskussion - ca. 1h
• Efterarbete

Svenska Öppna lektioner –
nulägesbeskrivning
• Fyra av Varbergs skolors lärare samt lärarna
på Vattmyra-/Berghem skolorna utbildades i
och genomförde både informella och semi
Öppna lektioner mer strukturerat, vt-18
• Flera ÄDK-skolors lärare har detta läsår börjat/
kommer utbildas i och genomföra informella
och semi Öppna lektioner

Skillnader mellan Learning study,
Ämnesdidaktiskt kollegium och Öppna lektioner
•

Elevers lärande eller lärares lärande i för- respektive bakgrund

– ÄDK och informella Öppna lektioner - elevers lärande i förgrund och lärares lärande i
bakgrund
– Learning study och semi eller helt Öppna lektioner – lärares lärande i förgrund och elevers
lärande i bakgrund

•

En del av det dagliga arbetet som en kultur eller som en specifik insats

•

Omfattningen av lärandeobjektet som studeras

– ÄDK och informella Öppna lektioner - en del av det dagliga arbetet som en kultur
– Learning study och semi samt helt Öppna lektioner – som en specifik insats
– ÄDK, större lärandeobjekt som lärandemål
– Learning study och öppna lektioner mindre lärandeobjekt som någon/några kritiska aspekter

•

Upprepande lektioner eller ej

•

Observation och gemensam observation

– ÄDK - Utveckling av många lektioner i en progression och som en del av den dagliga
undervisningen
– Learning study och möjligt i Öppna lektioner – upprepad liknande men utvecklad lektion
– Öppna lektioner – oftast en lektion men informella Öppna lektioner kan vara en av ÄDKarbetets lektioner
– ÄDK ej gemensam observation, men flera lärares individuella upplevelser av sin egen
undervisning i att undervisa ”samma sak”
– Learning study – filmning och gemensam observation av en lektion
– Öppen lektion – live gemensam observation av en lektion

Likheter mellan Learning study,
Ämnesdidaktiskt kollegium och Öppna lektioner
• Elevers och lärares lärande i fokus, men skiljer sig alltså
i för- och bakgrund
• Lärares förtrogenhetskunskap
• Fokus ämnesdidaktik
• Kollaborativ aktivitet och ansvar
• Utvecklingsprocess utifrån från lokala förutsättningar
• Systematiskt formativ undersökande aktivitet
• Variationsteorin som stöd
– För möjlig kunskaps- och lärandesyn
– För planering och genomförande av undervisning
– För utvärdering och analys av genomförd undervisning

Frågor/Reflektioner

Kollektiv aktivitet - samarbete
• ”Kyoryoku”

• ”Kraften/styrkan ökar till fulländlighet när
man arbetar tillsammans”

Till eftertanke
Om jag vill lyckas med att föra en människa
mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är
och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon
tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad
han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag
inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är
fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den
andre istället för att hjälpa honom.
Att äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill
hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så
kan jag inte heller hjälpa någon.
/Sören Kirkegaard

Några utgångspunkter i ÄDK
•
•

•
•
•
•
•
•

Det är vi lärare som tillsammans kan och bör påverka undervisningens
utveckling (vilka andra ska annars gå i spetsen för detta?)
Vi svenska lärare besitter en enorm kompetens i form av
förtrogenhetskunskap men den är ofta tyst och outnyttjad, tex.

– Erfarenhet av vad som brukar vara svårt för eleverna att lära och utveckla
relaterat innehållsspecifika förmågor
– Erfarenhet av hur man kan undervisa om svåra och specifika ämnesinnehåll
– …

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vi lärare kan och bör också
producera kunskap, ej enbart ta emot vad forskare kommit fram till
Kollaborativt undersökande och systematiskt arbete istället för Kollegialt
lärande – ”dela med sig”
Vi är inte perfekta men vi är professionella i att kontinuerligt utveckla vår
undervisning systematiskt
Vi strävar inte efter likformig undervisning men likvärdig
Eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så mycket det bara går utifrån
sina förutsättningar, inte ”bara” nå mål
…

Utmaningar i att skapa ÄDK-kultur i
kommuner/skolor
•
•
•

•
•

Kombinera fokus på Lärandemålet och det Övergripande målet (generell
förmåga eller upplevelse) i både det kollaborativa arbetet och i
undervisningen, utan att tappa djupet (Ellen Zhang)
Få lärare och skolledare att komma bort från den svenska ofta kortsiktiga
”projekt-tanken” till långsiktighet och uthållighet i utvecklandet av kultur
Få lärare och skolledare att komma bort från ”modell-/gör rätt-/göra klarttanken” till ”process-tanken” och utveckla arbetet genom att med hjälp av
initiala stöd starta utifrån lokala förutsättningar och kontinuerligt samt
formativt utveckla mot specifika riktningar
Att hjälpa skolledare att kontinuerligt utveckla tydliga riktningar för
arbetet och att arbeta för intern ansvarskänsla hos alla deltagare
Att ej snabbt (dvs. under de första åren) kunna mäta och se kommun-/
skolövergripande effekter av ÄDK-arbetet på elevernas utveckling (liksom
alla andra utvecklingsarbeten, tar det ca. 4-8 år).
– Dock kan man på olika sätt följa och mäta andra former av utvecklingar, tex.
elevers förändrade upplevelse av undervisningen, lärares-/lärgruppers
förändrade upplevelse av sin undervisning och arbete, utvecklingen av
kulturen genom att systematiskt följa och utvärdera delmål m.m.

