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PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE
8.45
9.00
10.00
10.45
11.00
12.15

Velkommen, program, kaffe/te
Verktøykassen: flere aspekter ved formativ vurdering, inkl.
lesson study
Grafer, misoppfatninger i naturfag og matematikk
Pause
Felles planlegging av lesson study inkl. presentasjoner,
2 grupper (matematikk og naturfag)
Evaluering

LESSON STUDY
En type læringsfellesskap som er utbredt i Kina og Japan er
undervisningsstudier (lesson studies). I Kina har det siden begynnelsen
av femtiårene vært et system med lærerforskningsgrupper på de
enkelte skolene (Yang & Ricks, 2013). En lærerforskningsgruppe
består av alle lærerne innen ett fag og møtes jevnlig for å diskutere
fagets innhold og organisering.

LESSON STUDY SYKLUS
En viktig del av gruppens virksomhet er åpne leksjoner, som
gjennomføres i en syklisk prosess, der hver sykel består av
1.

felles planlegging av en undervisningsøkt i gruppen;

2.

gjennomføring av undervisning ved ett medlem i gruppen mens de
andre observerer, noen ganger videofilmes det;

3.

refleksjoner og diskusjoner etter økta.

På bakgrunn av diskusjonene i punkt 3 utarbeides en revidert versjon
av leksjonen, dvs at punktene 1, 2 og 3 gjentas.

LESSON STUDY: LÆRINGSFELLESSKAP
Ofte deltar «ekspertlærere» eller mentorer fra skoledistriktet på en
slik sykel, og den åpne leksjonen kan også bli overvært av lærere fra
andre skoler. Huang, Li, Zhang og Li (2011) peker på viktigheten av
jevnlig å ha med eksperter utenfra i lærerforskergruppene for å drive
profesjonsutviklingen framover på en faglig best mulig måte.

Et liknende system med lesson studies finnes også i Japan, se for
eksempel Fernandez (2002) eller Doig og Groves (2011).

LESSON STUDY: DIMENSJONER
Gjennom læringsfellskap der lærere og didaktikere deltar skjer det
utforskning langs flere akser (Jaworski, 2003). Elevene driver utforskning i
matematikk og bruk av matematikk, mens lærere og didaktikere driver
utforskning i matematikkundervisning.
Det utforskende fellesskapet utvikles langs fire dimensjoner (Jaworski,
2003):

1.

kunnskap og læring for alle typer deltakere: elever, lærere,
didaktikere;

2.

utforskning og refleksjon av en felles planlagt undervisningsøkt;

3.

innside og utside ved at en lærer (innsida) har invitert andre (utsida)
inn i sitt klasserom for observasjon;

4.

individ og fellesskap både med tanke på ulike elever, og med tanke
på individuelle lærere fra ulike skoler og didaktikere fra HiST
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