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Sammanfattning 
Kollegialt lärande har varit metoden som många gånger använts som ett medel för 

skolutveckling de senaste åren med nationella insatser som matematik- och läslyftet. I detta 

samlingsbegrepp finner vi metoderna lesson- och learning study. Lesson study har en lång 

tradition i ursprungslandet Japan och har sedan slutet av 1990-talet spridit sig till stora delar 

av världen där den används som en metod för skolbaserad professionell utveckling. Metoden 

har i olika länder modifierats och i Sverige benämns den som Learning study där 

variationsteorin ligger som grund för elevers lärande. Genomgående för de båda metoderna är 

en processartad utveckling av undervisningen genom kollegialt samarbete där 

lektionsplaneringar skapas och revideras i cykler. Utifrån metodernas stora spridning på 

relativt kort tid är det av stor vikt att vara förtrogen med forskningen kring dem.  

 
Syfte 
Denna forskningsöversikt ämnar sammanställa en beskrivande och objektiv karta över vad 

som kännetecknar forskningen kring lesson- och learning study inom ämnet matematik samt 

vilka framgångsfaktorerna är för implementering av metoderna i skolor för att främja 

undervisningen i matematikämnet. Vidare syftar översikten till att reflektera kring vilka 

slutsatser som kan nås genom det samlade resultatet och hur denna kunskap kan användas i 

praktiken genom eventuell generalisering.  

 
Metod 
Urvalet av studier insamlades genom en systematisk litteratursökning i databaserna Primo och 

ERIC utifrån förbestämda urvalskriterier. Vetenskapligt granskade studier från olika delar av 

världen innehållande orden Lesson study, Learning study och mathematics i titeln valdes ut 

för närmare granskning. Två forskningsöversikter och tio primärstudier inkluderades slutligen 

i urvalet som ligger som grund för denna forskningsöversikt.  

 
Resultat 
Utifrån kartläggningen av inkluderade studier framkommer ett tydligt mönster där studier från 

olika länder till stor del beskriver liknande framgångsfaktorer och svårigheter med metoderna. 

Samtidigt som studierna i hög grad beskriver en positiv inverkan på lärares undervisning och 

elevers resultat och lärande beskrivs svårigheter med metoderna som ofta gestaltar sig i 

tidsbrist eller kulturella skillnader. Utifrån denna samstämmighet kan en viss grad av 

generalisering ske och denna översikt bidrar till kunskap kring framgångsfaktorer för 

metoderna samt förslag på vidare forskning där svagheter inom fältet identifierats.  

 

 

  



 

Prolog 
 

“What is research, but a blind date with knowledge”    - William J. Henry (1774-1836) 

 

 

Citatet ovan ger en målande bild av detta arbetes gång med att kartlägga forskning inom ett 

specifikt område. Med objektiva glasögon har forskningsfältet synats i sökandet på de svar 

som denna översikt ämnar besvara. Stundtals har arbetet stagnerat för att senare återupptas 

med förnyad inspiration. Översikten hade inte sett dagens ljus om det inte vore för all hjälp 

som tillhandahållits av lärare på högskolan i Borås, med ett speciellt tack till Christer Wede, 

samt de studiekamrater som bidragit med reflektioner och tankar i tid och otid. Slutligen är 

det min förhoppning att denna översikt kommer att förse läsare med en djupare förståelse 

kring hur de berörda metoderna på ett fördelaktigt sätt kan fungera som verktyg för 

skolutveckling och vilka framgångsfaktorerna för detta är.  
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1. INLEDNING 
Varför behövs en forskningsöversikt om vad som kännetecknar forskningsfältet kring lesson- 

och learning study inom ämnet matematik? Båda metoderna kan ingå i samlingsbegreppet 

kollegialt lärande som de senaste åren blivit allt mer aktuell i skoldebatten som ständigt rasar. 

Kollegialt lärande kan beskrivas som ett strukturerat utvecklingsarbete där lärare tillsammans 

utvecklar undervisningen. Skolverket har åtskilligt med information kring de båda metoderna 

på sin hemsida och både matematik- och läslyftet, som har fått stort genomslag, grundar sig i 

det kollegiala lärandet. En mer skämtsam framställning skulle kunna göra gällande att det 

finns 503462000 olika skäl till varför denna översikt är aktuell. Det är nämligen summan i 

kronor som Matematiklyftet kostat mellan år 2012-2016 (Skolverket 2016). 35580 lärare i 

Sverige, det vill säga cirka 76 procent av alla matematiklärare, genomgick fortbildningen. 

Resultatet ger en positiv bild av insatsen där lärare uppger att de genom det kollegiala lärandet 

tillskansat sig bättre förutsättningar att bedriva sin undervisning samt att de ökat sitt 

självförtroende. Just dessa samtal kring undervisning är något som många anser vara positivt 

och som tidigare var något som prioriterades bort. Dock har slutredovisningen funnit brister i 

fortbildningen där man inte lyckats skapa hållbara strukturer på skolor och matematiklyftet 

har i redovisningen liknats vid en kortsiktig insats i ett permanent system, det vill säga en 

insats som ger positiva resultat för stunden men som har liten inverkan på resultat över tid.  

 

För att fortbildning och insatser som exempelvis matematiklyftet ska nå långsiktiga resultat 

krävs det en kunskap om hur det kollegiala lärandet kan bedrivas på bästa sätt. För att få en 

översyn kring forskningsfältet kan det vara fördelaktigt att se hur detta sker på olika skolor i 

olika länder vilket denna översikt tillhandahåller med fokus på metoderna lesson- och 

learning study. Det är min uppfattning att det inte finns någon tidigare svensk 

forskningsöversikt som belyser dessa båda metoder utifrån forskning från olika länder. Det är 

därför min förhoppning och utgångspunkt att denna översikt kan komma att fungera som 

underlag och inspiration vid framtida fortbildningar inom lesson- och learning study inom 

matematikämnet.  

 

1.1 Disposition 

Forskningsöversikten är indelad i fyra huvudrubriker med efterföljande underrubriker. 

Inledning beskriver översiktens syfte samt en bakgrund av de metoder och teorier som 

behandlas samt beskrivande figurer. Under metod finns tillvägagångssättet beskrivet med 

sökmetoder, urval, urvalskriterier samt studiens styrkor och svagheter utifrån validitet och 

reliabilitet. Under kartläggning och analys presenteras urvalet av studier i tabellform samt 

analyseras i löpande text. Slutligen fördjupas resonemanget kring slutsatser under rubriken 

diskussion.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med att framställa en forskningsöversikt över empirisk forskning kan variera. Backman 

(2016, ss. 74-75) beskriver hur det exempelvis kan finnas behov av en översikt om detta 

saknas sedan tidigare, om det har tillkommit ny forskning på ett område eller hur det kan 

finnas motstridiga uppgifter eller kunskapsluckor i tidigare forskning. Målsättningen med 

översikter är dock vanligen att åstadkomma generaliseringar samt att eventuellt finna 

praktiska tillämpningar. Denna forskningsöversikt är framtagen med avsikten att just finna 

praktiska tillämpningar av metoderna samt generaliseringar för att utröna fungerande metoder 
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som på vetenskaplig grund kan implementeras i skolor. Då lesson- och learning study är två 

metoder som flitigt används i debatten om skolutveckling är det av stor vikt att det finns ett 

forskningsunderlag som kan påvisa värdet av de aspekter som läggs fram samt de svårigheter 

som kan uppstå. För att sammanställa en forskningsöversikt kring hur fältet ser ut med fokus 

på ämnet matematik skapades två frågor: 

 

- Vad kännetecknar forskningen kring lesson- och learning study inom ämnet 

matematik? 

 

- Vilka är framgångsfaktorerna för implementering av metoderna i skolor för att 

främja undervisningen i matematik? 

 

Översikten ämnar sammanställa en beskrivande karta över hur forskningsfältet ser ut samt 

reflektera kring vilka slutsatser som kan nås genom det samlade resultatet och hur denna 

kunskap eventuellt kan användas i praktiken.  

 

1.3 Bakgrund 

Skolverket (2011, ss. 14-15) beskriver hur learning study introducerades i Sverige under år 

2003 och kan ses som en sammanslagning av forskning och skolutveckling och beskrivs som 

en upprepad handling i flera steg. Metoden härstammar från en japansk modell benämnd 

lesson study som har spridit sig i världen under olika utseenden och tillvägagångssätt. 

Skolverkets ena uppdrag är att fördela ut medel till olika projekt för skolutveckling till 

skolhuvudmän och ett vanligt förslag på insatser är just lesson- och learning study. Nedanför 

följer en beskrivning av modellerna och vad som kännetecknar dem.  

 

1.4 Lesson Study 

Stigler och Hiebert (1999, ss. 110-111) beskriver hur en av de vanligaste formerna av 

skolbaserad professionell utveckling i Japan är lesson study. Modellen utgår från 

resonemanget att det mest effektiva sättet att förbättra undervisning är att göra det i en kontext 

där lektionsplanering är i fokus. Genom att fokusera på lektioner behöver lärare inte spendera 

tid med att fundera på hur forskningsresultat kan implementeras i klassrum då fokus redan 

befinner sig där när cykler i lesson study genomförs. Utmaningen består istället i att 

identifiera eventuella förändringar som kan göras i undervisningen för att utveckla elevers 

lärande för att sedan dela med sig av denna erfarenhet till andra lärare. Detta sker genom 

regelbundna möten, ibland upp till ett år, där lärare möts för att diskutera lektionsplaneringar, 

tester, genomföranden och förbättringar på forskningslektionen.  

 

Marton (2015, ss. 258) beskriver hur modellen med lesson study blev internationellt känd 

under slutet av 1990-talet genom Stiglers och Hieberts bok The Teaching Gap där metoden 

beskrevs som en potentiell faktor till japanska elevers framgångar i matematik. Gustavsson 

och Wernberg (2006, ss. 39-40) beskriver hur denna asiatiska metod på detta sätt 

uppmärksammades i USA, vilket nu lett till att den nått ut till stora delar av världen. Det som 

fångade intresset var det faktum att japanska elever visade höga resultat i internationella 

studier inom matematik och naturvetenskap och trots svårigheten med att jämföra olika 

utbildningssystem ansågs metodens resultat som svåra att bortförklara. Undervisningen i USA 

kännetecknades av målfokusering och normer, medan den japanska utgick från ett 

utvecklingsarbete i klassrummen. Vidare beskrivs det hur japanska lärare inte betraktas som 
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färdigutbildade när de tagit examen, utan de fortsätter delta i kompetensutvecklande 

sammanhang under hela sitt yrkesliv.  

 

Gustavsson och Wernberg (2006, ss. 41-43) beskriver hur en cykel av lesson study delas upp i 

åtta olika steg. Dess innehåll bestäms efter att lärare på skolor träffas och bestämmer vilket 

tema som ska lyftas under kommande läsår. Lärarna delar sedan upp sig i grupper om 

maximalt sex stycken i varje och börjar planera forskningslektioner. I första steget definieras 

ett eventuellt problem eller en svårighet som visat sig i tidigare undervisning. I andra steget 

används litteratur och tidigare dokumentation från exempelvis andra skolor som grund för att 

planera en lektion som sedan kritiskt granskas och där målet är att skapa en förståelse för hur 

elevers kunskaper kan utvecklas under själva lektionen. I det tredje steget genomförs 

lektionen, ofta av den mest rutinerade läraren, där övriga intar rollen som observatörer. För att 

kunna analysera lektionen på ett djupare plan filmas den samtidigt som observatörerna för 

anteckningar. Det fjärde steget inleds ofta direkt efter lektionen där lärarna stannar kvar i 

klassrummet och utvärderar. Här är det värt att nämna att kritiken aldrig blir personlig då alla 

varit delaktiga i planeringen och det bör istället ses som en självutvärdering. I det femte steget 

revideras planeringen utifrån det som framkom under observationen. I steg sex genomförs den 

reviderade lektionen på nytt i en annan klass där hela personalstyrkan är inbjuden. Precis som 

tidigare genomförs nu en utvärdering där alla som observerat får komma med synpunkter och 

där en utomstående expert i vissa fall bjudits in. Slutligen skrivs en rapport kring 

genomförandet som i många fall publiceras i bokform för andra lärare att ta inspiration från. 

Det påpekas dock att lektionerna inte bör ses som facit över perfekta lektioner utan mer som 

en hjälp och stöttning för hur arbetet kan planeras.  

 

 

 
 

Figur 1. Lesson Study-cykel 

 

1.5 Learning Study 

Gustavsson och Wernberg (2006, s. 45) beskriver hur en sammanslagning av lesson study och 

design experiment bildat metoden learning study. Design experiment är en metod som är 
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ämnad att studera lärande i olika miljöer, i detta fall skolan, och utgår från en specifik teori. 

Elevers lärande kartläggs både före och efter det genomförda experimentet. Likt lesson study 

arbetar lärare och forskare ihop men metoderna skiljer sig åt då learning study inte fokuserar 

på metoder att undervisa utan på metoder att kunna visa för elever vad som är lärandeobjektet, 

det vill säga det kunnande eller den färdighet som ska utvecklas. Metoden kommer i andra 

hand och anpassad undervisning för att alla elever ska utveckla sitt lärande blir det primära. 

För att nå kunskap kring ett kritiskt lärandeobjekt krävs ett förtest av elevers kunskaper. Detta 

kan exempelvis gestalta sig i ett test av decimaltal eller svårigheter av en språklig aspekt. 

Teorin som learning study utgår ifrån benämns variationsteorin där Kullberg, Runesson 

Kempe och Marton (2017, s. 560) beskriver hur den härstammar från den fenomenografiska 

traditionen och är ämnad att besvara frågeställningen ”vad är det som ska läras?” på tre olika 

sätt; Identifiera innehållet, det pedagogiska målet och vad det är som är det kritiska lärandet. 

Huang och Shimizu (2016, s. 396) identifierar vidare tre viktiga komponenter i learning 

study; planering, genomförande samt utvärdering. Planering inkluderar ett val av ämne, 

identifikation av kritiska aspekter av lärandeobjektet samt övervägning av lämpliga 

undervisningsstrategier. Genomförandet utförs av en lärare i gruppen där de övriga, likt lesson 

study, observerar och gör en videoinspelning. Utvärdering sker genom att se över resultat som 

elever uppvisade samt genomgång av videoinspelningen. Syftet är att finna ett samband 

mellan vilka undervisningsstrategier läraren använde sig av och elevers lärande. Slutligen 

dokumenteras allt och blir en del av skolans portfolio.  

 

Gustavsson och Wernberg (2006, s. 46-48) beskriver hur en cykel i learning study genomförs 

stegvis i en bestämd ordning. Det första består av avgränsning av ett lärandeobjekt där elever 

genomfört ett förtest för att synliggöra eventuella svårigheter. Därefter analyseras kritiska 

aspekter av lärandeobjektet följt av en gemensam planering av lärarlaget. Den lektion som 

gemensamt skapas genomförs i en elevgrupp där undervisningen dokumenteras med hjälp av 

videoinspelning. Utifrån resultaten genomförs en revidering av planeringen som sedan 

genomförs i en annan elevgrupp och kartläggs som tidigare. Detta moment repeteras tills ett 

positivt resultat uppnås. Slutligen sammanställs resultaten och dokumenteras.  

   

 

  
Figur 2. Learning Study-cykel 

• Dokumentera
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Sammanfattningsvis är de två metoderna förhållandevis lika varandra och båda grundar sig i 

det kollegiala lärandet där undervisningen finslipas under en cyklisk process. Som tydliggörs 

av de två figurerna är lesson study mer linjär medan learning study är en mer cirkulär process 

där lektionsplaneringen revideras tills ett positivt resultat uppnåtts. Vidare grundar sig 

learning study på variationsteorin där själva lärandeobjektet befinner sig i fokus medan lesson 

study grundar sig i att konstruera lektioner med fokus på metoder som utvecklar elevers 

lärande och som kan fungera som en inspirationskälla för kolleger.  

 

2. METOD 
För att finna svar på denna forskningsöversikts frågeställningar sammanställdes ett urval av 

tidigare forskning kring metoderna utifrån tydliga kriterier från två referensdatabaser. Under 

denna sektion redovisas under olika underrubriker först forskningsöversiktens målsättning 

följt av de sökmetoder som använts i denna översikt. Därefter följer en genomgång av de 

urvalskriterier som använts vid sökning efter empirin till översikten med en tabell över 

inkluderings- och exkluderingskriterier (se tabell 1) samt övriga avgränsningar som gjorts. 

Under rubriken urval av studier ges en explicit beskrivning av de sökmetoder och strategier 

som ledde fram till denna översikts urval. För fullständig översikt, se bilaga. Slutligen 

beskrivs studiens generaliserbarhet, reliabilitet, validitet samt de etiska överväganden som 

gjorts under arbetets gång.  

 

2.1 Forskningsöversikt 

Metoden forskningsöversikt ligger som grund till detta arbete. Fink (2010, s. 3) beskriver 

denna metod som en systematisk, explicit och reproducerbar metod för att identifiera, 

utvärdera samt sammanställa resultat från ett forskningsfält. I litteratur kring ämnet kan andra 

begrepp på översikter figurera som exempelvis litteraturgranskning, kunskapsöversikt eller 

vetenskaplig översikt. Bergmark (2005, s. 152) belyser dock hur alla översikter baseras på 

systematiska sökningar i databaser utifrån en frågeställning. I detta arbete kommer begreppet 

forskningsöversikt att användas för att beskriva den valda metoden då de studier som är med i 

urvalet är vetenskapligt granskade och översikten har inte som syfte att sammanställa all 

litteratur på området utan sammanfatta empirisk forskning med målsättningen att finna 

kausalsamband, olika aspekter av teorier och generaliseringar.  

 

2.2 Sökmetoder 

Backman (2016, ss. 162-163) beskriver hur tre huvudsakliga sökmetoder finns att tillgå; 

Konsultation, manuell sökning samt datorbaserad sökning. Konsultation innebär 

kommunikation, med enskild person eller instanser, för att exempelvis ta reda på kunskap 

kring det valda området eller få hjälp med relevant forskning inom fältet. Jag har använt mig 

av konsultation i form av samtal med kursansvariga och handledare på högskolan i Borås för 

att samtala om forskningsfältet och de erkända forskare som figurerar där, dels för att 

eventuellt kunna inkludera deras resultat i studien, men även för att skapa mig en förförståelse 

av forskningsfältet. Ett namn som uppkom vid konsultation och som jag saknade tidigare 

kännedom om var professor Ference Marton, verksam på Göteborgs universitet, och vars 

studie finns beskriven under kartläggningen. Jag har även mailat Skolverket i ett försök att 

finna statistik på hur stora medel som varje år betalas ut till skolhuvudmän till fortbildning 
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inom lesson- och learning study, men erhöll svaret att det är för problematiskt att plocka fram 

dessa uppgifter.  

 

Manuell sökning har skett genom en översyn av tre forskningsöversikters referenslistor. De 

studier som de refererade till och som innehöll begreppen lesson study, learning study samt 

mathematics valdes ut för närmare granskning. Fyra artiklar valdes på detta sätt ut men ingen 

inkluderades i översikten efter närmare läsning då en var en dubblett, en fokuserade enbart på 

förskolan, en innehöll inte någon av de metoder som denna översikt ämnar belysa och 

slutligen befann sig en studie bakom en betalvägg. Vidare har litteratur i form av böcker och 

antologier om de berörda begreppen lästs för att skapa en förförståelse av fältet och vilka 

teorier som används för att finna relevanta sökord och ingångar till den elektroniska 

sökningen.  

 

Backman (2016, s. 167) beskriver hur sökning i elektroniska referensdatabaser är det mest 

effektiva sätt att inhämta vetenskapligt underlag i form av exempelvis studier och 

avhandlingar. Underlaget till denna översikt inhämtades från två olika referensdatabaser; 

ERIC (education resources information center) och Primo. Då översiktens frågeställningar 

utgår från flera olika begrepp blev det nödvändigt att använda sig av logiska operatorer i form 

av NOT och OR. Även frassökning har använts för att undvika studier som innehåller de 

enskilda orden lesson, learning och study. Ett visst mått av experimenterande med exempelvis 

skiljetecken och logiska operatorer har genomförts för att jämföra träffar och få en bild av hur 

den mest effektiva sökningen kan genomföras. Ingen trunkering har använts då begreppen inte 

innefattar någon annan stavning utan det hade bidragit till en mängd irrelevanta träffar för 

denna översikt. Varken lesson study eller learning study fanns i ERICs tesaurus. Se bilaga för 

mer information kring sökord.  

 

2.3 Urvalskriterier 

Fink (2010, s. 57) beskriver hur sökningar efter studier utan restriktioner kan generera en stor 

mängd träffar. För att arbetet med att sammanställa en översikt ska fungera rent praktiskt 

krävs en avgränsning av träffresultaten vid sökningar för att försöka få fram det mest vitala. 

Detta benämns här inkluderings- och exkluderingskriterier. Vissa avgränsningar gjordes efter 

en första sökning då träffarna blev ohållbara att hantera som exempelvis ändring av snävare 

årtal. Lööf (2005, s. 363) belyser vikten av att inneha kriterier för värdering av 

informationskällor där Peer-Review är ett exempel. Det betyder att en ämneskunnig redaktion 

kritiskt granskat artikeln före publicering. Även publikationens ålder kan vara relevant 

beroende på område. Då forskningsfältet kring lesson- och learning study är förhållandevis 

stort samt aspekten att skolan ständigt är i förändring valdes ett inkluderingskriterium 

angående studiers ålder till inte äldre än år 2007. Språkliga tillkortakommanden bidrog till att 

enbart studier på engelska eller svenska ingick i urvalet vilket är en svaghet i studien då det 

eventuellt finns mycket skrivet om lesson study på exempelvis japanska. Då denna översikt är 

ett studentarbete exkluderades studier som befann sig bakom en betalvägg samt de studier 

som inte fanns som fulltexter online. På grund av en relativ snäv tidsram att genomföra ett 

urval valdes enbart de studier som innehöll något av begreppen i titeln ut till vidare läsning. 

Tidsaspekten möjliggjorde inte läsning av abstract på över 1700 studier vilket är värt att ta i 

beräkning när översiktens resultat analyseras. Översiktens syfte grundar sig även i att studera 

vad som kännetecknar forskningen om lesson- och learning study i ämnet matematik och inte 

metoderna i stort vilket är värt att notera.  
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Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier 

 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Peer-Review Ej Peer-Review 

Årtal 2007-2017 Årtal tidigare än 2007 

Engelska eller svenska Övriga språk 

Fulltext Ej fulltext 

Kostnadsfri Betalvägg 

Studier som i titeln innehöll något av lesson 

study, learning study och mathematics 

Studier som inte innehöll något av lesson 

study, learning study och mathematics i 

titeln 

 

2.4 Urval av studier 

Totalt har tio studier och två forskningsöversikter valts ut för denna översikt från de två 

referensdatabaserna ERIC och Primo. Totalt har 627 titlar på Primo och 1171 titlar på ERIC 

behandlats (Se bilaga för sammanställning av sökord och resultat i tabell). Den manuella 

sökningens urval bestod av fyra studier som efter genomgång exkluderades vilket beskrivits 

under rubriken sökmetoder ovan. Den första elektroniska sökningen ägde rum på Primo under 

sökorden ”lesson study”, ”learning study”, mathematics med inkluderingskriterierna Peer-

Review samt årtal mellan 2007-2017 vilket genererade 192 träffar. Av dessa valdes åtta ut för 

granskning varav sex används i översikten. I den andra sökningen på Primo användes samma 

sökord men nu med logiska operatorer, ”lesson study” OR ”learning study” AND 

mathematics, vilket resulterade i 4936 träffar. Jämfört med tidigare resultat på 192 träffar 

visar denna sökning på styrkan av att använda sig av dessa operatorer vid sökning i 

referensdatabaser. För att minska antalet träffar ändrades årtalet till 2017 samt enbart engelska 

artiklar vilket reducerade antalet träffar till 435. Titeln lästes på samtliga och tre artiklar 

valdes ut och inkluderades i översikten efter närmare granskning. Slutligen upptäcktes en 

artikel i Primo genom slumpens inverkan då sökningen på ”lesson study” gjorde att ett förslag 

dök upp i sökrutan; Japanese Lesson Study In Mathematics Its Impact, Diversity And 

Potential For Educational Improvement. Detta är titeln på en bok som inte är inkluderad i 

översikten men de genererade träffarna som dess namn gav medförde en funnen artikel som är 

inkluderad i översikten.  

 

I databasen ERIC bestod de första sökorden av lesson study, learning study, mathematics med 

inkluderingskriterierna att det skulle vara granskade artiklar i fulltext. 22135 artiklar blev 

resultatet som genom kriterierna ”middle school” och ”2017” förminskades till 157 stycken. 

Ingen av dessa valdes ut till studien efter genomgång men avgränsningen beskrivs här för att 

visa på en begränsning i denna forskningsöversikt då flertalet studier inom fältet eventuellt 

exkluderas på grund av tidsbrist. Totalt har titeln på 1171 artiklar lästs igenom på ERIC och 

fyra valdes ut för närmare granskning. Av dessa valdes en bort efter läsning samt en var en 

dubblett vilket resulterade i att två studier inkluderades i denna översikt. Vid genomgång av 

titlar på ERIC kändes många igen från Primo som redan blivit granskade och anledningen till 

att Primo producerat mer artiklar än ERIC i denna översikt är eventuellt att sökningen startade 

där.  
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2.5 Generalisering och kausalsamband 

De tolv artiklar som är utvalda i denna forskningsöversikt är uppdelade på nio olika länder 

och tre världsdelar vilket bör ses som en positiv aspekt i ljuset av översiktens frågeställning 

där forskningsfältet ska beskrivas. Backman (2016, ss. 74, 77-78) beskriver hur målsättningen 

för just forskningsöversikter ofta går ut på att söka kausalsamband eller generaliseringar 

vilket även var min utgångspunkt när detta arbete befann sig i sin linda. Generalisering utgår 

från hur säker man kan vara på att det resultat som går att finna i en studie sedan beskriver 

exempelvis en hel population, en procedur eller en verksamhet. Då denna översikts urval av 

studier är från olika länder men med fokus på samma metoder bör en viss grad av 

generalisering kunna ske utifrån studiernas resultat. Även kausalsamband, som beskriver 

variablers påverkan av varandra, kan bli tydligare med en variation av studier. Om exempelvis 

införandet av lesson study på en skola bidrar till elevers ökade målbild, och detta påvisas av 

olika studier från olika länder, stärks dels generaliseringen men även det kausala sambandet 

mellan införandet av en metod som har en påverkan på ett ämne även om ett viss mått av 

försiktighet är att beakta då många olika variabler har påverkan på resultat.   

 

2.6 Reliabilitet 

Forsberg och Wengström (2016, ss. 93-95) beskriver hur reliabilitet är något som kan 

beskrivas som en mätmetods förmåga att upprepade gånger vid samma mätning ge samma 

resultat. Det vill säga att översiktens resultat skulle bli det samma om en annan person 

genomförde sökningarna. Ingångspunkten för denna översikt har varit att samvetsgrant 

sammanställa ett urval av den forskning som kännetecknar lesson- och learning study inom 

ämnet matematik. Tydliga kriterier har använts vid sökning av artiklar och antalet träffar som 

finns beskrivet har dubbelkontrollerats för att en reproducerbarhet ska nås. Dock bör 

tillförlitligheten i denna översikt ses som något svag då jag ensam sökt igenom 

referensdatabaserna efter sökord som matchar inkluderingskriterierna och mängden av träffar 

som genererats kan eventuellt medfört ett slumpmässigt urval. Största noggrannhet har dock 

visats för att översikten ska innehålla ett urval av studier som kan besvara dess 

frågeställningar. Läsning av abstracts även i studier som genererat träffar men som inte 

innehöll något av inkluderingskriterierna avseende begrepp i titeln hade dock stärkt 

översiktens reliabilitet och hade varit önskvärt i eventuella vidare studier inom fältet. 

Inkluderade och exkluderade studier finns länkade under referenser i slutet av översikten.  

 

2.7 Validitet 

Lilja (2005, ss. 296-297) beskriver hur validitet avser ett instrumentets förmåga att mäta det 

som var planerat att mäta. Med andra ord exempelvis hur översiktens syfte och 

frågeställningar har getts svar utifrån underlaget som samlats in. Validitet är nära besläktat 

med generalisering och ett viktigt mått är förutsägande validitet som ämnar förutsäga 

beteenden eller händelser. Denna forskningsöversikt sammanställer tio studier och två 

forskningsöversikter för att svara på vad som kännetecknar forskningsfältet kring lesson- och 

learning study inom ämnet matematik. De tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier som 

valdes samt ett urval som grundar sig på frågeställningen bidrar till en hög validitet i 

översikten. Samtliga metoder och tillvägagångssätt finns även beskrivna vilket främjar 

översiktens pålitlighet genom forskningsöversiktens transparens.  
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2.8 Etik 

Då arbetet med denna forskningsöversikt enbart bestod i ett urval av redan befintliga studier 

användes inte någon av de fyra forskningsetiska riktlinjerna1. Däremot beskriver Forsberg och 

Wengström (2016, ss. 59-60) hur etiska överväganden bör beaktas även vid arbete med 

systematiska litteraturstudier. I denna översikt redovisas samtliga artiklar som ingår i urvalet, 

både inkluderade och exkluderade, samt att de är utvalda utifrån inkluderingskriterier och inte 

för att de stödjer en teori eller ett visst resultat. Vidare har jag spenderat ett stort arbete på 

studiers översättningar till svenska för att inte förvränga eller vinkla resultat till någons fördel. 

Till sist finns denna studies olika delar och tillvägagångssätt tydligt beskrivna samt att de är 

reproducerbara. Värt att notera är de valda studiernas metod som till stor del består av 

kvalitativa undersökningar vilket Wallén (1993, s. 122) beskriver som extra problematiskt ur 

ett forskningsetiskt perspektiv. Vetenskap eftersträvar en objektivitet hos forskare och i 

kvalitativa studier är detta av större vikt då de ofta inte har lika klara metodregler. Forskarens 

egen syn på problematiken och de värderingar som denne innehar ges då en större betydelse 

vilket ställer krav på professionalism hos de enskilda forskarna att arbete utifrån ett 

forskningsetiskt förhållningssätt.  

3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Kartläggningen av de utvalda studierna kommer i detta avsnitt att presenteras i löpande text 

samt i tabellform för enklare översikt (se tabell 3 och 4). Tabellerna delar upp studierna i land 

och år, syfte, frågeställning, metod och resultat. Denna forskningsöversikts frågeställningar 

kommer att fungera som utgångspunkter vid analysen, det vill säga vad som kännetecknar 

forskningsfältet inom lesson- och learning study inom ämnet matematik med fokus på vilka 

metoder som används i forskningen, vilka resultat som framkommit, teoretiskt ramverk samt 

vilka framgångsfaktorer som kan skönjas i de olika studierna när det kommer till att 

implementera någon av metoderna i verksamheter. Kartläggningen kommer att börja med de 

två översikterna som mer ingående beskrivs följt av de tio primärstudierna som jämförs för att 

slutligen avslutas med att studierna presenteras i tabellform. Efter kartläggningen följer en 

djupare analys av studierna utifrån det insamlade underlaget.  

 

3.1 Kartläggning av översikter 

Pedro da Pontes (2016) forskningsöversikt ämnar analysera forskningen kring hur Lesson 

Study kan används av lärarstudenter under sin utbildning. Sökmetoden som användes av 

forskaren i studien bestod av sökningar på Google med sökorden “lesson study”, 

“mathematics” och “secondary”. Försök till sökningar på franska, spanska och portugisiska 

gav inga resultat. Totalt valdes 16 artiklar ut fördelat på sju från vetenskapsjournaler, ett 

bokkapitel, fyra kongressartiklar (artiklar som presenterats av forskare på en kongress där de 

mottar feedback från publiken och som senare publiceras i olika volymer) samt fyra 

doktorsavhandlingar. Åtta av studierna var från USA och övriga från andra länder. Två av 

studierna, båda från Japan, var naturalistiska studier (observation i naturlig miljö) medan 

resterande var experimentella studier där forskarna själva skapade förutsättningarna för lesson 

study. Totalt ingick 236 lärarstudenter och 26 lärare i de 16 studierna.  

 

Studierna visade på en stor variation angående medverkande lärarstudenter, som mest 50 och 

nedgående till enbart en lärarstudent, samt varierade stort i huruvida de beskrev det teoretiska 

ramverket kring lesson study. En del av studierna hade djupa beskrivningar, en del bestod av 

                                                 
1 Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 



 

10 

 

kortare genomgångar där det inte lades någon större vikt vid metoden och några av studierna 

saknade helt referenser till ett teoretiskt ramverk. Värt att notera är även avsaknaden av ett 

djupare matematiskt innehåll i de flesta studier, trots att det var en del av syftet. Pedro da 

Ponte (2016) beskriver hur lesson study måste vara ändamålsenligt anpassat för att kunna 

användas av lärarstudenter. De har ännu inte den erfarenhet som krävs för att kunna undervisa 

reguljära lektioner och hur det eventuellt till och med skulle kunna vara oetiskt mot eleverna. 

En annan svårighet som nämns är problematiken med att skapa ett samarbete mellan de 

medverkande baserat på deras olika status och förkunskaper. Dock lyfts möjligheter med att 

organisera lesson study i lärarutbildningen. Dels kan studenter tillsammans med mentorer 

skapa lektionsplaneringar som genomförs av behöriga lärare men de kan även skapa egna 

planeringar som de genomför för varandra på prov.  

 

Pedro da Ponte (2016) beskriver vidare hur det är av stor vikt med en tydlig målbild för att 

kunna utveckla lärarstudenters kunskaper genom lesson study. Dessvärre saknas en tydlig 

beskrivning av sådana mål i de flesta studier och det lämnas upp till läsaren att göra 

antaganden utifrån studiens design och resultat. En annan aspekt som skiljer de utvalda 

studierna åt är i vilken del av processen i lesson study de väljer att fokusera på. Vissa studier 

fokuserar på den första planeringsfasen medan andra på revideringen. En studie av Cavanagh 

och Garvey (2012) som Pedro da Ponte utgår från fokuserar på planering men särskiljer sig 

från de övriga då den etablerade en lärandegemenskap bestående av nio lärarstudenter och 

universitets- och skolmentorn. Denna lärandegemenskap varade ett läsår med sammanlagt sex 

träffar varje termin tillsammans med virtuella möten. Lektionerna som planerades 

genomfördes av två lärarstudenter i par vilket är ganska unikt och som framhölls som något 

positivt av artikelförfattarna. Resultatet som beskrevs var att lärarstudenterna ökade sitt 

självförtroende samt utvecklade sin kreativitet. Andra studier som även de fokuserar på 

planeringen har det gemensamma att de utgick från möten där lärarstudenter i grupper fick 

konstruera en lektionsplanering som de senare fick genomföra. De studier som fokuserade på 

revideringsfasen genomförde även de en lektionsplanering i grupp, men efter en testlektion 

inför sina studiekamrater reviderades planeringen för att slutligen genomföras i en skola för 

ordinarie elever.  

 

Ingen av de utvalda studierna reflekterade kring problematik i utförandet eller behov av 

förbättringar, även om några nämnde svagheter i genomförandet. Pedro da Ponte (2016) anser 

dock att detta står i kontrast med några av studiernas slutliga reflektion där olika problem och 

svårigheter med studierna beskrevs. Då användandet av lesson study som metod i 

lärarutbildningen inte är en enkel uppgift finns behovet av mer självkritiska studier som inte 

bara fokuserar på fördelarna med metoden utan även lyfter fram eventuella svårigheter och 

begränsningar.  

 

Slutsatserna i översikten belyser både negativa och positiva aspekter med användningen av 

lesson study som metod i lärarutbildningen. Pedro da Ponte (2016) beskriver hur en 

problematik i de flesta av studierna är avsaknaden av tydliga mål. Dessa skulle exempelvis 

kunna beröra didaktiska och professionella frågor som är tydligt identifierade i studierna men 

som till stora delar saknas. Även det matematiska innehållet relaterat till lärarstudenters 

utveckling saknas i de flesta studier vilket lyfter frågan om studierna inte var anpassade för 

detta syfte eller om det eventuellt har undervärderats av forskarna. En annan problematik 

berör relationen mellan lärarstudenter och yrkesverksamma lärare då erfarenheten bidrar till 

en obalans där studenterna är i behov av tydligare ramar och stöd. Dock krävs en viss grad av 

frihet där lärarstudenter kan vara risktagare för att utvecklas professionellt. Detta ställer höga 

krav på studiekulturen och mentorer som leder processen. Några studier beskrev en 
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lärandegemenskap medan andra fokuserade på en struktur. Detta visar att etablerandet att en 

fungerande professionell relation mellan deltagarna är en kritisk aspekt som i framtida studier 

borde få mer uppmärksamhet. Pedro da Ponte (2016) lyfter även storleken på några av 

studierna som problematiska då vissa bestod av upp till 50 deltagare. Ett högt deltagande av 

lärarstudenter kräver i sin tur flera dedikerade lärarutbildare och mentorer som övervakar 

projektet. Studier med ett högt deltagande löste detta med en flexibilitet i arrangemanget men 

beskrev en oro med vad som eventuellt förlorades i denna process medan studier med få 

deltagare istället bestod av lärarutbildare med stor kontroll över processen med tydliga ramar 

vilket riskerar att få processen att uppfattas som konstgjord där kontakten med verklig 

undervisning förloras.  

 

Den slutliga problematiken som beskrivs gällande studierna är förenklandet av lesson study 

som metod. En cykel i metoden är tidskrävande och risken finns att forskare förenklar 

processen på grund av tidsbrist. Några studier i översikten förkortade planeringstiden 

väsentligt medan andra planerade en lektion utan att slutligen genomföra den för en klass. 

Utan förenklingar är det dock svårt att anpassa metoden till lärarutbildningen vilket även 

framhålls av några forskare i studierna men det är en balansgång att förenkla utan att förlora 

det väsentliga i metoden. Slutligen beskriver Pedro da Pontes (2016) hur lesson study kan vara 

en fördelaktig metod i lärarutbildningar där teori och praktik möts och där den matematiska 

kunskapen stärks. Det finns dock många fallgropar för lärarutbildare att ta i beaktning och det 

lämnar rum för flera framtida studier inom ämnet.  

 

Huang och Shimizus (2016) forskningsöversikt ämnar skapa en syntes av den senaste 

forskningen kring lesson study med fokus på yrkesverksamma matematiklärare och utgöra ett 

fundament för läsare att kritiskt reflektera kring den senaste forskningen och användandet av 

lesson study samt vidare inriktning för framtida forskning. Syftet med översikten är att göra 

framsteg gällande teorier och praktik med matematiklärares och matematikutbildares 

utveckling genom lesson study. Genom att jämföra olika versioner av metoden i olika länder 

blir det möjligt att förtydliga lokala teorier inom matematikundervisning och skapa en 

förståelse för hur dessa kan främja lärares professionella utveckling. Sökmetoden utgick från 

databaserna ERIC och PROQUEST genom användandet av sökorden “in-service teachers” 

and “lesson study” samt “in-service teachers” and “learning study”. Abstract lästes i de 

artiklar som valdes ut för att eventuellt inkluderas i översikten. På detta vis valdes 52 artiklar 

ut samt några kapitel ur böcker som behandlade lesson study för att få en överblick kring 

metoden och de studier som tidigare genomförts. Utifrån urvalet skapades fyra teman: 

Föreställningar kring lesson study, Teoretiska perspektiv för studerandet av lesson study, 

Fördelar med att implementera lesson study samt utmaningar med att anpassa lesson study. 

Dessa fyra teman kommer här nedan att beskrivas var för sig. 

 

Föreställningar kring lesson study: Huang och Shimizu (2016) beskriver fyra olika varianter 

av lesson study: Japansk, brittisk, kinesisk samt en svensk/Hong Kong-variant (learning 

study). Då den japanska och svenska modellen finns beskrivet i bakgrundsdelen av denna 

forskningsöversikt (se sidorna 2-4) beskrivs här enbart metoderna från Storbritannien och 

Kina kortfattat. Även om kinesisk lesson study har stora likheter med den japanska 

originalvarianten skiljer den sig i tre aspekter. För det första är den innehållsfokuserad och 

strategiorienterad vilket innebär att målsättningen är att skapa en exempellektion för att 

demonstrera effektiv undervisning kring ett specifikt innehåll. För det andra upprepas 

testlektionen på prov tills de inblandade känner sig nöjda och slutligen kan kunniga personer 

utanför skolan kallas in som experter. Metoden har visat sig vara effektiv gällande förbättrad 

undervisning och utvecklande för lärare i sin profession. Varianten från Storbritannien har 
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sedan år 2001 implementerats med två signifikanta modifikationer. För det första väljs tre 

elever ut för att representera klassens lärandesituation. Deras resultat på testlektionen 

analyseras i detalj och bildar grunden för reflektionen kring revidering. För det andra 

repeteras cykeln minst tre gånger för att samla in underlag till analys. Denna metod har visat 

sig utveckla lärares förståelse för elevers lärande samt skapat en stark känsla av en 

lärandegemenskap.  

 

Teoretiska perspektiv för studerandet av LS: Huang och Shimizu (2016) beskriver hur japansk 

lesson study har varit en bidragande faktor till lärares professionella utveckling i många år. 

Därför är det av stor vikt att förstå varför och hur metoden fungerar utifrån olika perspektiv. 

Många av studierna beskriver olika teoretiska perspektiv för att undersöka metoden utifrån 

exempelvis ett kognitivt perspektiv eller som en slags ”förbättringsvetenskap”. De 

grundläggande delarna i en cykel är dock lektionsplanering, skapandet av en testlektion samt 

reflektion och revidering vilket medfört en nyfikenhet i hur interaktionen mellan lärare kan 

utveckla deras undervisning. I studien av Dudley (2013) beskrivs det hur interaktion mellan 

lärare skapar en självreflektion där de kan skapa hypoteser kring sin undervisning och 

eventuellt revidera den. Huang och Shimizu (2016) beskriver hur de olika perspektiven kan 

sammanföras in i den sociokulturella teorin som är den dominerande teorin i dagsläget.  

 

Fördelar med att implementera LS: Baserat på en litteraturöversikt av Xu and Pedder (2015) 

kan flera positiva aspekter med lesson study skönjas som exempelvis tydligare fokus på 

studenters lärande och ökad kvalitet på lärares undervisning. Flertalet andra studier belyser en 

utveckling av lärares kompetens i form av kunskap, förmågor, självförtroende samt 

matematisk didaktik. En studie av Lee and Lo (2013) beskriver hur det är lärares uppdrag att 

efterleva läroplanens målsättning i klassrum och hur lesson study kan fungera som en bärande 

mekanism för det syftet. Huang och Shimizu (2016) menar att det den hybridiska naturen hos 

lesson study som erbjuder en unik möjlighet för utveckling av professionell kunskap och som 

bygger broar mellan teori och praktik. Avslutningsvis visar forskning att metoden kan 

förbättra undervisning och studenters lärande. Den viktiga roll som metoden spelar i att 

främja läroplaners målsättning har demonstrerats i olika undervisningssystem där lesson study 

är implementerad i en stor skala. Metoden är även överförbar mellan olika skolsystem där den 

länkar samman teori och praktik.  

 

Utmaningar med att anpassa LS: Huang och Shimizu (2016) beskriver hur forskning pekar på 

två kritiska faktorer gällande införandet av en effektiv lesson study i skolsystem: makro-

nivåer som är sammankopplade med undervisningssystemet samt mikro-nivåer som grundar 

sig i de individuella lärarnas medverkan. Svårigheter i makro-nivåer som forskare pekat ut är 

kulturella värderingar i allmänhet och lärandekulturer i synnerhet, utbildningssystem, enskilda 

ledare och chefer inom skolor. Studier visar att ett framgångsrikt införande av lesson study 

kräver en delad syn på lärande och att deltagare känner sig bekväma med gruppen. En annan 

svårighet som lyfts fram är förkortandet och förenklandet av metoden, brist på support från 

utbildare och ledare, för stor tidsbrist och för liten förförståelse av metoden. På mikro-nivå 

visar sig svårigheter ofta hos enskilda lärare eller grupper. Huang och Shimizu (2016) 

beskriver hur dessa lärare måste besitta en pedagogisk kunskap med en känsla för innehållets 

lämplighet samt kunna utveckla och skifta mellan olika perspektiv. Med andra ord måste 

lärare ha som ingångspunkt att de ska utveckla både sitt eget och elevers lärande. 

Sammanfattningsvis beskrivs många svårigheter med att å ena sidan institutionalisera 

metoden men å andra sidan även att upprätthålla den i skolsystem över tid. Den största 

svårigheten som beskrivs är att lesson study inte kan baseras på en frivillig grund utan det 
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krävs ett starkt ledarskap som upprätthåller de kollegiala träffarna och implementerar metoden 

som en del i verksamheten.  

3.2 Kartläggning av primärstudier 

 

Tabell 2. Översiktstabell över primärstudier 

 

Studier kvalitativ kvantitativ lärare Studenter Lesson 

Study 

Learning 

Study 

10 9 2 49 206 7 3 
 

Tabellen ovanför ger en översiktsbild av de tio utvalda primärstudierna som analyseras i detta 

avsnitt. Antalet lärare och elever i tabellen är således en sammanslagning av samtliga 

primärstudiers medverkande. Det ojämna antalet studier mellan de båda metoderna kan 

eventuellt härledas till deras utbredning i världen där lesson study är den ledande av de två. På 

grund av learning studys användning av variationsteorin kommer de båda metoderna 

analyseras under enskilda rubriker för att i analysdelen jämföras närmare.  

 

3.3 Kartläggning av primärstudier med learning study 

De tre studierna som fokuserar på learning study, Kullberg, Runesson och Marton (2017), 

Runesson (2013) samt Lau och Yuen (2012), utgår alla från en kvalitativ undersökning där 

forskare följer lärare genom cykler av learning study inom ämnet matematik. Dock analyserar 

Kullberg, Runesson och Marton (2017) enbart resultat från en tidigare, större studie där lärare 

genomförde cykler av metoden under 1.5 år medan studierna av Runesson (2013) och Lau och 

Yuen (2012) innefattar forskarna själva under hela processen. Elever som medverkade var i 

likartad ålder i båda studierna, mellan 11-15 år, samt att deras resultat utgår från analyser både 

före och efter cykler i learning study.  

 

Kullberg, Runesson och Martons (2017) analys grundar sig på en studie som genomfördes i 

Sverige med både elever med svenska som förstaspråk men även med elever med svenska 

som andraspråk i fyra medelstora städer. 12 lärare uppdelat i fyra grupper med en forskare i 

varje grupp genomförde cykler av learning study där de planerade lektioner inom matematik 

och naturvetenskap. I denna process identifierades kritiska aspekter hos elevers lärande 

utifrån variationsteorin där tidigare tester av elevers kunskaper analyserades gemensamt. För 

att kunna skönja eventuella framsteg analyserades resultatet av tester före och efter cyklerna. 

Detta bestod av en individuellt planerad och genomförd lektion och en lektion med samma 

innehåll efter learning study som båda videofilmades. Av de 12 lärarna som från början 

medverkat exkluderades två från studien då en hade bytt ämne och en annan hade genomfört 

båda lektionerna utifrån en lärobok. De tio som återstod uppvisade dock en likhet oberoende 

ämne då undervisningen i den andra lektionen bestod av samverkande begrepp och metoder 

istället för enskilda beskrivningar. Fokus befann sig på likheter och skillnader på en mikro-

nivå när lektionerna analyserades utifrån ett variationsteoretiskt ramverk och där ekvationen 

som analyserades utgick från ekvationslösning med variabeln x. Runesson (2013) är en studie 

med liknande upplägg där tre lärare, som volonterande ställt upp för studien, samt deras 

elever i tre klasser i Sverige genomgick sex träffar av learning study. I denna studie 

genomfördes en diagnos som förtest med fokus på att skapa algebraiska uttryck från text då 

detta visat sig vara en svårighet för många elever. Det speciella med denna studie är att den 

utgår från ett ”bottom-up” perspektiv där lärarna själva skapade och reviderade uppgifter utan 
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inblandning av experter och data som analyseras av forskaren inhämtades med hjälp av video- 

och ljudinspelningar av de cykler i learning study som lärarna genomgick.  

 

Lau och Yuens (2012) studie grundar sig på en analys av två lärares medverkan i learning 

study där en klass på 43 elever med naturorienterad inriktning samt en klass på 25 elever med 

konstinriktning fick genomföra för- och eftertest inom matematik. Eleverna gick på samma 

skola i Hong Kong och lärarna som medverkade hade arbetet tillsammans på skolan i över 15 

år. Lärarna genomförde en cykel i learning study där de under sex träffar planerade ett test 

utifrån tio matematiska frågor med olika svårighetsgrad samt reviderade testet efter det första 

genomförandet. Den reviderade versionen av testet utgick från variationsteorin där fokus 

befann sig på de kritiska aspekterna av elevers lärande.  

 

Resultatet från Kullberg, Runesson och Marton (2017) och Lau och Yuens (2012) studier 

visar på en positiv effekt av en genomförd learning study där elever förbättrar sitt lärande, 

utvecklar lärares pedagogiska färdigheter och förändrar deras syn på professionell utveckling. 

Kullberg, Runesson och Martons (2017) beskriver exempelvis hur testlektionen enbart 

fokuserat på metoder och procedurer för att lösa en ekvation medan den reviderade lektionen 

baserades på en förståelse av ekvationers struktur och hur de kan användas för att lösa 

uppgifter. Läraren i studien reflekterade hur han innan learning study haft som utgångspunkt 

att elever skulle vara säkra på själva metoden att lösa ekvationer men hur det efter hand 

förändrades till att elever istället ska besitta en djupare förståelse för metoden och varför den 

kan användas. Den reviderade lektionen innehöll även mer exempel på olika sätt att lösa 

uppgifter vilket Kullberg, Runesson och Martons (2017) beskriver som positivt och en del av 

variationsteorin där tidigare forskning visat att exempelvis två exempel är bättre än ett samt 

hur två exempel som presenteras samtidigt är mer fördelaktigt än två som presenteras åtskilt. 

Lau och Yuens (2012) analys visar tydliga skillnader i elevers resultat när för- och eftertestet 

jämfördes vilket beskrivs i tabellform i studien. På samtliga tio frågor hade eleverna höjt sina 

resultat markant och i vissa fall så mycket som över 65 procent fördelat på hela klassen. Även 

här reflekterar lärarna kring sin medverkan där de beskriver hur den första tveksamheten inför 

cykler av learning study ersattes av en positiv erfarenhet i slutet av cykeln. Dock beskrivs 

metoden som tidskrävande och icke gångbar utifrån lärarnas nuvarande tidsschema. Runesson 

(2013) beskriver hur det inte går att dra några slutsatser kring användningen av 

variationsteorin och hur resultatet visar vad som är möjligt att lära, inte vad som faktiskt 

lärdes av eleverna i studien. Dock beskrivs det hur de medverkande lärarna innan studien hade 

föreställningar kring undervisning som de under studiens gång reviderade.  

 

Sammanfattningsvis kan både likheter och skillnader i de tre studierna skönjas. Både vald 

metod och deltagande lärare är likartade samt hur fokus befinner sig på att utveckla 

undervisningen utifrån en matematisk aspekt med för- och eftertestet. Även variationsteorin 

har en betydande roll i studierna. Dock visar Lau och Yuens (2012) studie på en tydlig 

förbättring av elevers resultat med tydliga tabeller medan Kullberg, Runesson och Marton 

(2017) beskriver hur inga slutsatser kring elevers faktiska lärande kan göras utifrån studiens 

resultat och det är även vad Runesson (2013) beskriver. Samtidigt kan resultatet kring studien 

av Lau och Yuen (2012) beskrivas som tämligen svagt och forskarna beskriver själva hur 

studiens validitet påverkas av det ringa urvalet då de två lärarna arbetat ihop under flera års 

tid och delade en gemensam syn på lärande, men kan eventuellt uppfattat learning study på 

olika sätt vilket kan påverkat deras undervisningsstrategier på olika sätt och därmed elevernas 

lärande. Ingen kontrollgrupp användes heller i studien vilket medför att en försiktighet i 

tolkningen av resultatet av elevernas för- och eftertester kan vara på sin plats. Framtida 

forskning som föreslås av Kullberg, Runesson och Marton (2017) berör det faktum att om 
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man vet vad som är möjligt att lära vet man även vad som inte är det vilket eventuellt kan 

förklara varför elever inte lär sig det lärare förväntar sig. Framtida forskning bör därför 

fokusera på vilka de kritiska aspekterna i lärande är för olika grupper med olika lärandebehov. 

Runesson (2013) beskriver hur forskning visar att metoden fungerar i länder även utanför 

Japan och i olika ämnen men en problematik som även lyfts i andra studier är tidsaspekten. 

Metoden är väldigt tidskrävande och kräver flertalet träffar under exempelvis ett läsår vilket 

medför att lärare antingen måste volontera på frivillig basis eller bli beordrade av skolledning.  

 

3.4 Kartläggning av primärstudier med lesson study 

I denna forskningsöversikt fokuserar sju av studierna på metoden lesson study. Metoden och 

tillvägagångssättet i samtliga studier är snarlikt där lärare ingår i en cykel av lesson study och 

resultatet av processen analyseras utifrån exempelvis lärares egna reflektioner eller elevers 

resultat av reviderade tester. En studie som särskiljer sig från övriga sex är Farhoush, Majedi 

och Behrangi (2017) som jämför lesson study med en annan metod, Education Management 

Model, som även den grundar sig i det kollegiala lärandet. Metoden beskrivs som ett sätt att 

använda utvalda delar av erkända teorier och metoder kring lärande samt att även denna 

metod använder en stegvis process i utformandet av undervisning. Studien grundar sig på ett 

för- och eftertest genomfört av 72 elever som var slumpmässigt utvalda. Dessa elever delades 

in i tre grupper där första gruppen fick undervisning baserat på lesson study, den andra 

gruppen på Education Management Model och den tredje fick reguljär undervisning inom 

matematik för att fungera som en kontrollgrupp. Elevernas resultat på de båda proven 

analyserades och betygsattes på en skala mellan 1-14 vilket sedan sammanfogades till ett 

medelvärde och infogades i en tabell. Medelvärdet på förtestet för gruppen med lesson study 

låg på 9.19 och sjönk i efterföljande test till 9.04 medan samma resultat för gruppen med 

Education Management Model var 9.85 respektive 11.26. Resultatet för den tredje gruppen 

som genomgått vanlig undervisning låg på 5.76 respektive 5.69. Farhoush, Majedi och 

Behrangi (2017) menar att lesson study inte visade på någon signifikant effekt på elevers 

matematiska inlärning och hur detta inte ligger i linje med tidigare forskning på metoden. 

Dock hänvisar de till en bok av en av författarna till denna studie som kopplas till deras egna 

resultat. Författarna uppger inga svagheter med studien och det finns inget beskrivet om vilka 

lärare som genomförde de olika metoderna och hur de gick till väga vilket kan anses ha en 

negativ påverkan på studiens reliabilitet och validitet.  

 

Mostofos (2014) studie grundar sig på liknande syfte som Pedro da Pontes (2016) 

forskningsöversikt (se sidan 9) om hur lesson study kan användas av lärarstudenter i sin 

utbildning. Studien är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka sex lärarstudenters 

medverkan i lesson study och vilka effekter metoden hade. De sex lärarstudenterna var 

involverade i metoden på en daglig basis med kollektiv planering av lektioner och individuellt 

genomförd undervisning med reflektioner och intervjuer med forskare. Dessa intervjuer 

tillsammans med skriftliga reflektioner fungerade som underlag till studiens datainsamling. 

Resultatet pekar på att metoden kan ha en positiv inverkan på lärarstudenters övergång till 

arbetslivet vilket ses som en viktig aspekt då det enligt studien är vanligt förekommande att 

studenter inte alltid ser kopplingen mellan teori och praktik under sin utbildning. Svårigheter 

som Mostofo (2014) lyfter är problematiken med gruppsammanhållning, vilket är en kritisk 

aspekt i metoden, där instruktörer under studiens gång fick fördela roller och ansvarsområden. 

Även tidsaspekten som krävs för att metoden ska fungera lyfts fram som en utmaning 

tillsammans med det faktum att lärarstudenter har olika lärostilar som kan krocka. Slutligen 

beskrivs det hur studiens smala urval eventuellt kan påverkat resultatet. Studien svarar på sitt 
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syfte men det matematiska innehållet saknas, vilket även Pedro da Ponte (2016) beskriver 

som vanligt förekommande i studier som behandlar metoden.   

 

De två studierna från Irland, Shuilleabhain och Seery (2017) och Shuilleabhain (2016), är nära 

sammankopplade då de bygger vidare på resultaten av tidigare forskning av författaren till 

studierna (Shuilleabhain) men de fokuserar på olika aspekter av metoden. Studien av 

Shuilleabhain (2016) fokuserar på lärares pedagogiska kunskap kring matematikämnet, det 

vill säga en kunskap kring hur de på bästa sätt undervisar för att främja elevers lärande, och 

hur denna kunskap eventuellt kan utvecklas av cykler i lesson study. Urvalet bestod av 12 

matematiklärare från två olika skolor i Irland där fem arbetade på en skola där kollegialt 

lärande inte existerade och där lärarna arbetade enskilt utan reflektion med kolleger. De 

övriga sju arbetade tvärtemot på en skola med ett utbrett kollegialt samarbete där lärare träffas 

för att exempelvis diskutera undervisning. Dock fanns ingen förkunskap av lesson study i 

någon av skolorna. Studien pågick under ett läsår där kvalitativ data insamlades genom 

ljudinspelningar och intervjuer med de medverkande lärarna. Resultatet pekar på hur lärarna 

efter varje cykel av lesson study i högre grad tog notis om och reflekterade kring elevers 

matematiska strategier samt planerade lektioner utifrån elevers nuvarande kunskaper. Av de 

12 lärarna som deltog beskrev alla utom en att metoden hade en positiv inverkan på deras 

undervisning. Shuilleabhain (2016) beskriver dock hur studien har svagheter i form av en 

svårighet att generalisera resultatet då skolorna inte kan jämföras med liknande samt att 

forskaren var ensam att analysera data som insamlats och att den höga andelen obehöriga 

lärare kan ha haft en påverkan på diskussionerna. Skolan som redan innan studien arbetat 

utifrån kollegialt lärande fortsatte efter studien med lesson study med support av skolans 

ledning.  

 

Shuilleabhain och Seerys (2017) kvalitativa studie syftar till att undersöka ifall lesson study 

kan främja lärares förståelse för elevers lärande i ljuset av en reviderad läroplan i Irland där en 

konstruktivistisk syn på undervisning framhålls. Urvalet bestod av fem matematiklärare från 

en tidigare studie som genomgick cykler i lesson study under ett läsår där data som 

insamlades bestod av ljudinspelningar, intervjuer, lärares noteringar, elevers arbeten samt 

observationer under undervisningen. Dessa fem lärare är samma som i föregående studie från 

skolan som inte arbetade utifrån kollegialt lärande. Shuilleabhain och Seery (2017) beskriver 

hur yrkesmässig utveckling ofta har ett ”top-down” perspektiv där tidigare forskning menar 

att det är problematiskt att introducera nya reformer i en komplex miljö som skolor utgör. 

Därför fokuseras denna studie på lesson study och hur metoden eventuellt kan användas som 

medel för att länka ihop undervisningen med den nya läroplanen. Resultatet visar att lärarna 

under cykelns gång i högre grad speglande en konstruktivistisk syn gällande planering, 

undervisning och reflektion. Lärarna beskrev hur de mer explicit fokuserade på elevers 

matematiska tänkande samt hur de grundade sin undervisning på detta även utanför lesson 

study. Svårigheter som uppmärksammades under studiens gång var tidsaspekten där lärarna 

hade svårt att få tid till möten. Speciellt intressant är studiens svagheter som beskrivs utifrån 

att urvalet är unikt och där inte samtliga lärare på skolan valde att ställa upp i studien. 

Däremot beskriver Shuilleabhain och Seery (2017) hur skolan representerar en typisk 

förortsskola samt en typisk läraruppsättning där nära hälften är obehöriga i yrket. Jämfört med 

Shuilleabhains (2016) tidigare studie från samma skola överensstämmer inte denna bild. I den 

studien beskrivs det hur urvalet inte kan generaliseras och hur skolan inte kan representera 

lesson study-grupper över lag. Vidare beskrivs det i studien hur den stora andelen obehöriga 

lärare, speciellt i skolan som de fem lärarna arbetar i, kan ha påverkat lärarnas diskussioner 

medan det i den senaste studien beskrivs som representativt för Irland.  
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Huang, Barlow och Haupts (2017) studie ämnar undersöka huruvida lärare kan utveckla sin 

undervisning inom problemlösning genom kinesisk lesson study (se sidan 11).  Urvalet bestod 

av 15 matematiklärare från sex olika skolor i USA som vägleddes av två utomstående 

experter. Dessa lärare delades sedan in i fem grupper där de genomförde cykler av lesson 

study. Data insamlades genom videoinspelade forskningslektioner, reflektioner och 

lektionsplaneringar. De medverkande lärarna genomförde även en undersökning där de fick 

fylla i svar utifrån en femgradig skala där lärarna till hög grad ansåg att metoden främjat deras 

kunskaper. Studiens resultat visar på en förbättring av samtliga lektioner som reviderades 

genom lesson study. De medverkande lärarna utvecklade vidare sina färdigheter i att ge 

instruktioner och beskriva uppgifter för elever samtidigt som de utöver de specifika didaktiska 

aspekterna även lärde sig att uppskatta samarbete med kolleger. Studiens största svaghet 

består av en avsaknad av elevers eventuella lärande samt svårigheten att generalisera 

resultatet av en kortare cykel av lesson study.  

 

De två studierna av Lomibao (2016) och Chong, Han, Abdullah, Chong, Widjaja och Shahrill 

(2017), utmärker sig då de innefattar kvantitativ data. Den sistnämnda studien syftar till att 

undersöka ifall lesson study kan utveckla elevers kunskaper inom sannolikhetslära. Studien 

innefattar 66 elever och tre lärare fördelat på tre klasser. Eleverna skrev ett förprov bestående 

av ett antal uppgifter som fokuserade på matematisk sannolikhet som senare fungerade som 

underlag när lektionsplaneringarna skulle diskuteras. De tre lärarna genomförde sedan cykler i 

lesson study utifrån Stigler and Hiebert (1999) beskrivning av metoden (se sidan 2). Efter att 

undervisat utifrån den reviderade lektionsplaneringen genomfördes ännu ett test där resultatet 

analyserades med hjälp av SPSS 2.0, ett program för statistisk analys, samt verifierades av 

Cronbachs alfa som visade en acceptabel reliabilitet på 0.732. Resultatet från studien är 

uppdelat i flertalet tabeller vilket av platsbrist inte inkluderas i denna översikt men 

sammanfattningsvis beskrivs det hur elevers resultat ökade i takt med att lärarna utvecklade 

sina lektioner genom lesson study samt hur medelvärdet på proven ökade i samtliga klasser. 

Författarna menar dock själva att resultatet ska ses som preliminärt och inte slutgiltigt.  

 

Lomibaos (2016) studie består av en mix av kvalitativa metoder där intervjuer ämnar skapa en 

bild av lärares uppfattningar kring lesson study samt kvantitativa aspekter som fokuserar på 

vilket inflytande metoden har på lärares yrkesutövning genom användningen av ett t-test. Fem 

matematiklärare deltog i studien där forskaren själv agerade expert i gruppen. Lärarna 

genomförde ett förtest för att undersöka vilken nivå de hade på sina pedagogiska kunskaper 

samt ett test efter genomförd lesson study. Resultatet visar att metoden hade en positiv effekt 

och lärarnas medelvärde ökade jämfört med förtestet. T-testet visade på en signifikant skillnad 

mellan för- och eftertestet och bekräftar metodens inverkan på lärarnas utveckling av 

professionell kunskap och lärande. Dock visar testet att lesson study inte har någon större 

inverkan på lärares personliga attribut gällande sin undervisning vilket i Lomibaos (2016) 

reflektion kan bero på deras redan tidigare hängivenhet till sitt ämne. Samtliga lärare i studien 

uttryckte en positiv syn på metoden där de beskrev hur den kan främja deras personliga 

utveckling som matematiklärare och de ville alla delta i lesson study-cykler framöver. 

Författaren menar att en liknande studie med ett större urval eventuellt skulle kunna bidra till 

en ökad grad av generalisering.  

 

3.5 Studier i tabellform 

Nedtill presenteras samtliga studier som ingår i urvalet i tabellform där de sammanfattas 

under fem olika rubriker för överskådlig genomgång. Primärstudierna och översikterna är 
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uppdelade i två olika tabeller utifrån publiceringsår i fallande ordning. Några studier saknar 

frågeställningar vilket medfört en tomt ruta i tabellen.  

 

 

Tabell 3. Primärtudier i tabellform 

 

Studie Syfte Frågeställning Metod Resultat 

What is made 

possible to learn 

when using the 

variation theory 

of learning in 

teaching 

mathematics? - 

Angelika Kullberg, 

Ulla Runesson 

Kempe & Ference 

Marton 

 

Sverige 2017 

Demonstrera 

hur en 

designad 

lektion kan 

analyseras 

utifrån 

variationsteori

n.  

 

 

 
Analys av en lärares 

undervisning före och 

efter han deltog i tre 

lektioner baserat på 

variationsteorin. Data 

från en större studie om 

matematik där 12 lärare 

genomförde en 

utbildning i Learning 

Study under 1.5 år där 

de använde sig av 

variationsteorin. 

Genom att analysera vad 

som är möjligt att lära 

erhålls även kunskap kring 

vad som inte är möjligt att 

lära. Lärare som genomgick 

fortbildning undervisade på 

ett sätt som gjorde 

innehållet mer tydligt för 

elever.  

Application of 

Education 

Management and 

Lesson Study in 

Teaching 

Mathematics to 

Students of Second 

Grade of Public 

School in District 3 

of Tehran -  

Masoumeh 

Farhoush,  Parisima 

Majedi &  

Mohammadreza 

Behrangi 

 

Iran 2017 

Jämföra 

effekten av 

Lesson Study 

och Education 

Management 

med fokus på 

matematikres

ultat.  

 72 manliga elever från 

fem olika grundskolor i 

Iran genomförde 

matematikprov före och 

efter Lesson Study och 

Education Management. 

Education Management 

Model visade bättre resultat 

än den grupp som 

genomfört Lesson Study. 

Beskriver vikten av att 

använda sig av alla 

befintliga teorier för olika 

studenter.  

Enacting 

curriculum reform 

through lesson 

study: 

a case study of 

mathematics 

teacher learning - 

Aoibhinn Ni 

Shuilleabhain & 

Aidan Seery 

 

Irland 2017 

Undersöka 

vilken effekt 

Lesson Study 

har på lärare 

när de rör sig 

från en 

traditionell till 

en 

konstruktivisti

sk syn på 

undervisning 

och lärande i 

och med en 

 Kvalitativ fallstudie med 

fem matematiklärare 

som under ett läsår 

genomförde fyra cykler i 

Lesson Study. Data från 

mötesprotokoll, 

individuella intervjuer, 

noteringar, 

lektionsplaneringar och 

studenters arbeten. 

 

Genererad data visar på en 

god effekt när Lesson Study 

används som ett medel för 

att uppmuntra 

konstruktivistisk pedagogisk 

praxis. Lärarna utvecklades 

under cyklerna i sin praktik, 

planering och konversation. 



 

19 

 

reviderad 

läroplan i 

Irland. 

 

Improving core 

instructional 

practice in 

mathematics 

teaching 

through lesson 

study - Rongjin 

Huang,  Angela T. 

Barlow & Melanie 

E. Haupt 

 

USA 2017 

Undersöka 

hur lärare 

förbättrar sin 

kärnundervisn

ing gällande 

problemlösnin

g i matematik 

genom Lesson 

Study 

1: Hur 

förbättrade 

lärarna sin 

undervisning i 

testlektionen 

med fokus på 

problemlösnin

g genom LS? 

2: Hur 

påverkade 

interaktionen 

mellan 

uppförande 

och reflektion 

testlektionens 

kvalitet?  

3: Vad lärde 

sig lärarna 

genom sin 

medverkan? 

Byggde på tre 

sammankopplade 

teorier: Core 

instructional practices, 

Deliberate practice och 

Chinese LS. 15 lärare 

från sex gymnasium 

genomgick cykler i 

Lesson Study och 

resultatet analyserades.  

Resultatet pekar på att alla 

testlektioner blev 

förbättrade och lärarna 

förbättrade sina strategier 

gällande 

matematikundervisning. 

Studiens begränsningar 

finns i form av avsaknad av 

studenters eventuella 

lärande.  

Utilizing Lesson 

Study in Improving 

Year 12 Students' 

Learning and 

Performance in 

Mathematics - 

Jessie Siew Yin 

Chong, Sau Herng 

Han, Nor Azura 

Abdullah, Maureen 

Siew Fang Chong, 

Wanty Widjaja & 

Masitah Shahrill 

 

Brunei 2017 

Upptäcka ifall 

cykler av 

Lesson Study 

förbättrar 

studenters 

resultat 

genom 

"Inquiry-

Based 

Learning”. 

 66 elever på gymnasiet 

och tre matematiklärare 

ingick i studien. 

Kvantitativ data 

analyserades genom 

prov före och efter 

Lesson Study.  

Lesson Study gav ett 

positivt resultat på 

studenters resultat och höjde 

medelvärdet på testprovet 

som genomfördes efter 

cyklerna. 

Enhancing 

mathematics 

teachers’ quality 

through Lesson 

Study - Laila S. 

Lomibao 

 

Filipinerna 2016 

Bedöma 

kvalitén på 

lärares 

matematikun

dervisning 

samt utröna 

ifall Lesson 

Study kan 

förbättra 

undervisning

en och hur 

 Fem matematiklärares 

undervisning studerades 

utifrån både kvalitativa 

och kvantitativa aspekter.  

Lesson Study förbättrade 

kvalitén på lärarnas 

undervisning samt främjade 

deras professionsutveckling. 
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lärare 

uppfattar 

metoden. 

 

Developing 

mathematics 

teachers’ 

pedagogical content 

knowledge in 

lesson study - 

Aoibhinn Ni 

Shuilleabhain 

 

Irland 2016 

Undersöka 

matematiklär

ares 

utveckling av 

pedagogisk 

kunskap 

under 

perioder av 

Lesson Study 

med fokus på 

utvecklingen 

av deras 

kunskap om 

innehåll, 

studenter och 

lärande.  

1: Identifiera 

lärarnas 

kunskap kring 

innehåll, 

studenter och 

dess lärande. 

2: Analysera 

eventuell 

utveckling av 

dessa under 

perioder av 

Lesson Study. 

Tolv lärare på två olika 

skolor i mellanstadiet 

studerades i ett år utifrån 

deras medverkan i 

Lesson Study. Kvalitativ 

data genererades med 

hjälp av inspelningar 

under dessa samt 

intervjuer. 

Under varje period av 

Lesson Study utvecklades 

lärarnas kunskap kring 

elevers strategier inom 

matematik samt deras 

reflektioner kring innehåll, 

studenter och lärande. 

Studien är ej generaliserbar.  

The Impact of 

Using Lesson Study 

with Pre-Service 

Mathematics 

Teachers - Jameel 

Mostofo 

 

USA 2014 

Undersöka 

effekterna av 

användninge

n av Lesson 

Study när 

lärarstudenter 

med 

inriktning på 

matematik 

genomför sin 

praktik.  

 Kvalitativ undersökning 

av sex lärarstudenter. 

Intervjuer och nedskrivna 

reflektioner om Lesson 

study.  

Svårigheter kan uppstå med 

gruppsammanhållningen i 

Lesson Study och olika 

lärostilar kan krocka. 

Studiens smala urval kan 

eventuellt påverkat studiens 

validitet. Det primära som 

framkom av studien visar att 

Lesson Study kan underlätta 

lärarstudenters övergång 

från utbildning till 

yrkeslivet samt främja deras 

utveckling. 

Focusing on the 

object of learning 

and 

what is critical for 

learning: A case 

study of teachers’ 

inquiry into 

teaching 

and learning 

mathematics – Ulla 

Runesson 

 

Sverige 2013 

Demonstrera 

hur lärare kan 

utveckla sin 

undervisning 

med hjälp av 

kunskap 

kring vad 

som är 

kritiskt för 

studenter och 

hur 

undervisning 

kan utvecklas 

för att främja 

lärande. 

 Tre lärare på 

mellanstadiet ingick i 

studien som byggde på 

seminarium och 

testlektioner som lärarna 

själva höll i. Kvalitativ 

data i form av 

videoinspelningar, 

lektionsplaneringar och 

ljudinspelningar.   

Svårt att dra slutsatser kring 

variationsteorin från studien 

då det inte var syftet men 

artikelförfattaren menar att 

det är ett fördelaktigt 

arbetssätt för att utveckla 

undervisningen. Dock bör 

den ses som en metod bland 

flera som kan främja 

lärande.  

Learning Study in 

Mathematics: It is 

Rapportera 

om ett fall av 

1: Kan 

Learning 

Två matematiklärare och 

68 elever ingick i 

Learning Study främjade 

studenternas resultat och 
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for Students, 

Teachers, and 

Teacher Educators - 

Wilfred W. F. Lau 

& Allan H. K. 

Yuen 

 

Kina 2012 

learning 

Study i en 

skola i Hong 

Kong.  

Study främja 

lärares 

professionella 

utveckling och 

förbättra 

studenternas 

resultat 

2: Om så är 

fallet, hur? 

studien. 

Artikelförfattarna 

medverkade på möten 

kring hur undervisningen 

kan utvecklas och tog del 

av resultat. 

förståelse samt utvecklade 

lärarnas pedagogiska 

kunskap i ämnet. Validiteten 

är låg då urvalet var 

begränsat, lärarna 

samarbetade väl innan samt 

att ingen kontrollgrupp 

kontrollerade resultaten.  

 

 

Tabell 4. Översikter i tabellform 

 

Studie Syfte Frågeställning Metod Resultat 

Lesson studies in 

initial 

mathematics 

teacher education - 

João Pedro da 

Ponte 

 

Portugal 2016 

Analysera 

forskningsfält

et kring hur 

Lesson Study 

används av 

lärarstudenter 

på 

högstadieskol

or.  

 Googlesökning på orden: 

“lesson study”, 

“mathematics”, and 

“secondary”. 16 studier 

valdes ut. Åtta från USA 

och resten från olika 

länder.  

Majoriteten av studierna var 

experimentella och saknade 

tydliga mål. En lesson Study 

lektion kan uppnå mycket 

men inte hela spektrumet av 

lärares förberedelser. 

Lesson Study måste vara 

ändamålsenligt anpassat för 

olika skolor och elever.  

Improving 

teaching, 

developing teachers 

and teacher 

educators, and 

linking theory and 

practice through 

lesson 

study in 

mathematics: an 

international 

perspective - 

Rongjin Huang & 

Yoshinori Shimizu 

 

USA och Japan 

2016 

Artikeln 

ämnar 

beskriva en 

syntes av den 

senaste 

forskningen 

som 

beskriver 

Lesson Study 

och dess 

olika 

variationer. 

1. Hur 

matematiklärar

e kan utveckla 

sin 

undervisning 

och 

professionella 

kompetens 

genom olika 

former av 

lesson study i 

utvalda 

utbildningssyst

em. 

2. Hur 

matematikutbil

dare kan 

utveckla sin 

professionella 

kompetens 

genom lesson 

study i utvalda 

utbildningssyst

em. 

3. Vilken 

inverkan 

lesson study 

Systematisk 

litteraturöversikt. 

Databaserna ERIC och 

PROQUEST med 

sökord: “in-service 

teachers” and “lesson 

study” samt “in-service 

teachers” and “learning 

study”. 52 artiklar valdes 

ut tillsammans med 

utvalda kapitel i böcker. 

Utifrån underlaget 

tillsammans med utvalda 

kapitel i böcker skapades 

fyra teman: 

Föreställningar kring LS, 

Teoretiska perspektiv för 

studerandet av LS, 

Fördelar med att 

implementera LS samt 

utmaningar med att 

anpassa LS. 

Föreställningar kring LS: 

Likheter mellan länders 

metoder är exempelvis att 

de är klassrumsbaserade, 

fokus på eleven och 

testlektioner. Skillnader är 

exempelvis fokus på 

snävare lärandemål samt 

användandet av en specifik 

lärandeteori. 

 

Teoretiska perspektiv för 

studerandet av LS: Det 

sociokulturella perspektivet 

är dominant vid studerandet 

av LS. 

 

Fördelar med att 

implementera LS: 

Forskningen visar att LS 

kan förbättra studenters 

lärande i matematik samt att 

lärare kan utveckla sin 

kunskap kring undervisning. 

LS har visat sig mest 

effektiv när den införs i 

större skala. 
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har på 

studenters 

kunskapsutvec

kling inom 

matematik i 

utvalda 

utbildningssyst

em. 

4. Hur lesson 

study kan 

sammankoppla 

teori och 

praktik. 

 

Utmaningar med att 

anpassa LS: Det största 

hindret mot att applicera och 

uppehålla LS är att lärare 

inte volonterar frivilligt. Det 

krävs ett starkt ledarskap för 

att det ska fungera. Det 

krävs även en delad 

kulturell syn på lärande och 

en trygghet i gruppen för att 

det ska bli positiva resultat. 

 

 

3.6 Analys 

Kartläggningen av de studier som ingår i denna forskningsöversikts urval har visat på både 

positiva aspekter med de granskade metoderna men även på svårigheter. Som tidigare 

beskrivits (se tabell 2) utgörs merparten av studierna av en kvalitativ metod där forskaren i 

många fall följer en grupp lärare som genomför cykler i lesson- och learning study. Dessa 

matematiklärare är för det mesta volontärer i studierna och beskrivs som drivande lärare med 

intresse för skolutveckling. Detta är något som eventuellt borde lyftas som en svaghet i 

studierna då det kan ha stor inverkan på resultatet kring hur lärarna uppfattade de båda 

metoderna men som till stor del saknas. Exempelvis kan det tänkas att dessa lärare redan 

innan studien såg positivt på sin medverkan och framhåller detta oberoende av utgång.  Precis 

som Pedro da Ponte (2016) beskriver i sin översikt saknas även det matematiska innehållet i 

många studier. I vissa fall beskrivs det hur lärare utvecklar en speciell matematisk uppgift 

medan det i andra fall enbart fokuserar på lärarnas personliga utveckling och inte specifikt på 

ämneskunskaper. Urvalet i studierna är överlag bestående av ett fåtal lärare vilket eventuellt 

kan härledas till svårigheter att arrangera en större studie då de båda metoderna grundar sig i 

ett fåtal lärare som utvecklar sin praktik genom möten. En annan svaghet inom 

forskningsfältet som upptäckts genom denna översikt är en avsaknad av tidsbeskrivning 

gällande studierna. En lesson study-process är tidskrävande och Pedro da Ponte (2016) 

beskriver i sin översikt hur det finns en stor risk att forskare förenklar processen vilket kan 

leda till ett felaktigt resultat.  

 

Några av de vanligaste fördelarna med metoderna som beskrivs i studierna är hur lärare ökar 

sitt självförtroende och sin kreativitet genom medverkan. De beskriver ofta själva hur deras 

undervisning förbättras och hur deras pedagogiska kunskaper såväl som ämneskunskaper 

stärks under cyklerna. Vidare beskrivs det hur elever i hög grad presterar ett högre resultat på 

de prov som genomförs efter en lesson study. Den största svårigheten med metoderna som 

beskrivs är tidsaspekten som krävs för att de ska fungera. Många lärare beskriver det som 

ohållbart gentemot deras arbetsschema och det är problematiskt att basera skolutveckling på 

en volontärbasis. Även kulturella värderingar och olika lärandekulturer kan bidra till en 

svårighet när lärare tillsammans ska producera en utvecklad undervisning. Det krävs ofta ett 

samspelt synsätt på undervisning för att gruppen ska kunna samarbeta och utvecklas. Lärare 

som arbetet flera år och som anser sig ha en fungerande undervisning där elever visar tydliga 

resultat kan eventuellt ha svårigheter med att ändra på sin undervisning. Även skolor i stort 
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kan visa på olikheter i hur lärare undervisar där och kan bidra till en svårighet om olika skolor 

ska utveckla sin undervisning tillsammans.  

 

4. DISKUSSION 
Denna forskningsöversikt grundar sig på frågeställningarna vad som kännetecknar 

forskningen kring lesson- och learning study inom ämnet matematik samt vilka 

framgångsfaktorerna är för implementering av metoderna i skolor för att främja 

undervisningen i matematikämnet och för att finna svar på dessa frågor sammanställdes ett 

urval av studier från olika länder för att ämna finna ett samband för generalisering. Det visade 

sig under kartläggningen att flertalet studier beskriver liknande fördelar och nackdelar 

oberoende av land och lärandekulturer. Då majoriteten av studierna var kvalitativa är detta av 

extra intresse då Backman (2016, s. 56) beskriver hur det kvalitativa synsättet riktar intresset 

främst mot den enskilde individen och dennes tolkningar av olika fenomen. Det blir då tydligt 

att resultatet av denna forskningsöversikt till viss del kan generalisera ett resultat baserat på 

frågeställningarna utifrån studiernas resultat. Vidare visar denna översikt på en viss mättnad 

av forskningsfältet gällande studier där forskare ingår i cykler av lesson study tillsammans 

med volonterande lärare. Utifrån detta faktum föreslås istället vidare forskning kring 

metoderna där en större blandning av lärare ingår istället för enbart frivilliga för att insamla 

ett mer neutralt resultat. Slutligen består det nuvarande forskningsfältet av studier där 

lärargrupper genomför metoderna men det saknas uppföljning kring hur det efter studien 

utvecklade sig. Då denna översikt vid flera tillfällen lyft hur lesson- och learning study kräver 

en kontinuitet borde framtida forskning även fokusera på vad som händer med lärares 

undervisning när de slutar medverka i metoderna.  

 

De framgångsfaktorer som framkommit utifrån denna översikt utgår i hög grad från de 

svårigheter som belysts. Tidsaspekten är en kritisk faktor att ta hänsyn till när metoderna 

eventuellt ska implementeras i skolor. Som framkom i inledningen (se sidan 1) krävs det även 

ett stort kapital som kan satsas på lärares fortbildning även om metoderna inte alltid behöver 

genomföras på nationell nivå som var fallet med matematiklyftet. Det är även av stor vikt att 

rektorer och skolledning över lag står bakom insatsen och med ett tydligt ledarskap inkluderar 

samtliga berörda lärare i utvecklingsarbetet och att en förståelse för tidsaspekten existerar för 

att undvika en förenkling av metoderna. Langelotz (2017, ss. 60-61) beskriver rektorers 

ledarskap och organisering av tid till möten som två viktiga aspekter. Dock räcker det sällan 

att enbart fördela tid för att ett kollegialt lärande kan ske, det måste ske under rätt 

förutsättningar. Under kartläggningen visade studier på problematiken gällande olika lärstilar 

eller syn på undervisning och hur de kan krocka när lärare tillsammans ska planera 

undervisning. Även här krävs ett tydligt ledarskap med tydliga ramar för att metoden ska bli 

framgångsrik.  

 

4.1 Implikationer för läraryrket 

De resultat som framkommit genom denna översikt pekar på en positiv inverkan av lärares 

yrkesutövning utifrån medverkan i lesson- och learning study. Lärare i de granskade studierna 

beskriver själva i hög grad hur deras undervisning utvecklats och hur de ser annorlunda på sin 

undervisning jämfört med tidigare. Även elevers resultat förbättras i majoriteten av de studier 

som är inkluderade. Som beskrevs i inledningen (se sidan 1) finns det en önskan hos lärare att 

reflektera kring undervisning med kolleger. Langelotz (2017, s. 59) beskriver hur lärares 

planering av undervisning till stor del består av ensamarbete samt hur gemensamma raster 

förminskats. Detta har medfört att det blivit alltför få tillfällen för samtal mellan lärare om just 
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undervisning. Lesson- och learning study är metoder som erbjuder lärare tillfälle att reflektera 

och kritiskt granska sin undervisning under strukturerade former. Dock krävs det mycket för 

att dessa metoder ska fungera och ge långsiktiga resultat vilket tidigare beskrivits. En 

avgörande svårighet i en svensk skolkontext är eventuellt att skapa en samspelt syn på lärande 

bland skolors lärare. Metoderna skulle kunna liknas vid ett tveeggat svärd där Langelotz 

(2017, s. 114) menar att det kollegiala lärandet, där lärare i samtal med handledare ska 

utveckla sin undervisning, istället kan förvandlas till en korrigerande praktik. Å ena sidan kan 

metoderna fungera som en bidragande faktor till utveckling av undervisning och på så sätt 

elevers kunskaper men å andra sidan kan de bidra till en stigmatisering av den enskilde 

lärarens undervisningssätt som kan ses som icke önskvärt i gruppen där bara ett 

undervisningssätt anses vara rätt.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Denna översikt är inte utan begränsningar. En snäv tidsaspekt möjliggjorde inte en djupare 

avsökning av forskningsfältet och då denna översikt är skriven enskilt saknas andras synsätt 

och tolkningar av resultat. Även språkliga tillkortakommanden gjorde att enbart studier 

skrivna på svenska eller engelska inkluderades vilket eventuellt medför en avsaknad av 

variation i resultatet. Dock har översikten sammanställt studier från flertalet länder där 

resultaten till stor del är i samstämmighet och en viss generalisering kan ske för att besvara 

frågeställningarna. Även om översikten inte täcker hela forskningsfältet inom metoderna, 

vilket inte heller var syftet, visar den på ett övergripande sätt dels hur forskningsfältet ser ut 

och vilka tillvägagångssätt som är vanliga, men dels även på framgångsfaktorer för 

implementering i skolor. Forskningsöversikt som metod för insamling av ett 

forskningsunderlag är en relativt enkel process där arbetet kan ske bakom en dator istället för 

på fältet. Även om inte ny forskning produceras med hjälp av metoden kan ett fundament av 

existerande forskning ligga som grund för vidare forskning inom det berörda fältet. Genom att 

sammanställa vad olika forskare nått för resultat kan vidare forskning fokusera på eventuella 

oklarheter eller på nya aspekter som saknas i det redan befintliga underlaget.  

 

4.3 Slutsats 

Forskning bekräftar i hög grad de positiva aspekter som kollegialt lärande genom lesson- och 

learning study medför men även de kritiska aspekter som behöver tillgodoses för att 

metoderna ska vara fördelaktiga. Även om denna översikt identifierat brister inom 

forskningsfältet är det tydligt att metoderna till stor del är överförbara i olika skolsystem och 

bidrar, rätt utfört, till lärares yrkesutveckling både gällande pedagogisk kompetens men även 

ämneskunskaper. Denna översikt inledde med att ställa frågan varför en forskningsöversikt 

om vad som kännetecknar forskningsfältet kring lesson- och learning study inom ämnet 

matematik behövs. Genom arbetets gång har vi kommit en bit närmare att besvara den fråga. 

Det behövs en översikt för att om inte skolledning, rektorer och andra beslutsfattare är 

medvetna om vilka framgångsfaktorerna är för en metod kommer den i slutändan inte bidra 

till skolutveckling utan enbart vara en kortsiktig insats i ett permanent system.  
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”learning 
study”, 
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Peer-review 
2007-2017 

(192) 8 

2 Primo “Lesson 
study” OR 
“Learning 
study” AND 
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Peer-review 
2017 
engelska 

(435) 3 

3 Eric Lesson study, 
Learning 
study, 
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Peer-review 
fulltext 2017 
engelska 
Middle 
school 

(157) 0 

4 Eric Lesson study, 
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fulltext 2016-
2017 

(95) 2 

5 Eric Learning 
study, 
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fulltext 2016-
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study” AND 
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fulltext  
2017 
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7 Eric “Lesson 
study” AND 
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