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Sammanfattning: Syftet med arbetet är att testa och diskutera en metod med inspiration av 

Learning studies, för att öka möjligheten till inlärning. Syftet är vidare att utveckla bra 

undervisning i hälsa. Samma lektion i hälsa hålls vid fyra tillfällen av författaren och 

observeras av en pedagog. Varje lektionstillfälle utvärderas och revideras innan nästa gång 

lektionen hålls. Metoden tillfredsställer avsikten att förbättra undervisning i hälsa på ett 

systematiskt sätt. Generella regler för en bra lektion i hälsa utgå från elevernas kunskapsnivå, 

varierande undervisningsmetoder och anknytning till verkligheten. Kunskapsutbytet mellan 

pedagoger är värdefullt. Metoden inspirerad av Learning studies förbättrar både 

lektionsinnehåll och medverkande pedagoger.

Nyckelord: Idrott och Hälsa, Learning study, Lesson study, Observation
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1 INLEDNING

Jag skriver detta arbete dels med anledning av mitt eget intresse för hälsa men även för 

samhällets intressen då välfärdssjukdomar blivit allt vanligare. Enligt Nationell utvärdering 

av grundskolan (Skolverket 2003) så är undervisningen av just hälsa bristfällig i den svenska 

grundskolan. Detta bekräftas av Mycket idrott lite hälsa, skolinspektionens rapport från den 

flygande tillsynen i idrott och hälsa (2010), som visar på att det undervisas väldigt lite om 

hälsa på idrott- och hälsalektioner. Min idé är att försöka planera en lektion med inspiration 

av ”Learning studies” som Marton (2005) skriver om. Lektionen är tänkt att uppfylla en del 

av målen om hälsosam livsstil som beskrivs i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Tanken är att göra detta utifrån folkhälsoinstitutets och livsmedelsverkets 

rekommendationer om motion, kost, sömn och hälsa.

Syftet med arbetet är att testa och diskutera en metod med inspiration av Learning studies, för 

att öka möjligheten till inlärning. Syftet är vidare att utveckla bra undervisning i hälsa.

Bakgrund

I den för skrivande stund nya läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Utbildningsdepartementet 2011, s. 10) så står det under skolans uppdrag 

att

”… hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas”

 vidare finns en punkt under rubriken övergripande kunskapsmål:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har 

fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället”.

Inledningsvis i kursplanen för Idrott och Hälsa i  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 står det om vikten av en hälsosam livsstil, vidare i syftet står det om 

att eleverna ska ges kunskap så att de själva kan ta ställning i spörsmål gällande en hälsosam 

livsstil. Eftersom studien riktar sig mot årskurs 4-6 är det kunskapskraven för årskurs 6 som är 
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aktuella. Även att titta på kraven för år 7-9 kan vara lämpligt för elever i årskurs 6. Dessa krav 

går in lite mer på djupet i vissa delar av hälsoämnet t.ex. att kunna planera sin fysiska träning 

utefter  vad  den  ger  för  effekter;  samband  mellan  rörelse,  kost  och  hälsa  samt 

beroendeframkallande  ämnen  och  ohälsa.  De  kunskaper  i  hälsa  som enligt  Läroplan  för  

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (s.55) krävs för första betygsnivån E är:

”Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då 

enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan 

påverka hälsan och den fysiska förmågan.” 

Dessa krav ökar till högsta betygsnivån då det krävs 

”… välutvecklade och väl underbyggda resonemang…”

För att dessa mål ska uppfyllas av eleverna krävs att ämnet även innehåller lektioner i hälsa. 

Att hälsa tas upp i kursplanen är inte nytt, det står med redan i Läroplan för grundskolan 

1980. Det utvecklas dock och i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet 1994 är det en likvärdig del i ämnet som byter namn till Idrott och Hälsa. I 

den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Utbildningsdepardementet 2004) så 

framgår det tydligt att just hälsodelen i ämnet idrott och hälsa behöver framhävas och bli mer 

central. Statens Folkhälsoinstitut (2009) skriver att regeringen bedömer att barn och unga är 

en av de viktigaste grupperna för folkhälsoarbete. Vidare skriver de att förskolan och skolan 

är viktiga arenor för utövning av detta arbete. Ytterligare ett tydligt bevis på att hälsa lyser 

med sin frånvaro är rapporten Mycket idrott och lite hälsa (Skolinspektionen 2010, s. 8) 

”På över 800 noteringar som Skolinspektionen gjorde vid den flygande 

tillsynen bara tolv som kan kopplas till begreppet hälsa. Det är då viktigt att  

komma inspektörerna skulle ange samtliga aktiviteter vid de besökta 

lektionerna. Undervisning om hälsa behövde därför inte ens vara något 

dominant inslag på lektionen.”

Denna tillsyn gjordes under en dag på 304 lektioner i 172 skolor som låg i 64 olika 

kommuner. Rapporten tar även upp att en anledning till denna brist är en tröghet hos idrott- 
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och hälsa lärare att ändra på traditioner. De nämner dock i rapporten att den inte är tillräcklig 

för en generalisering av Sveriges skolors hälsoundervisning. Den visar däremot att många 

skolor har brister de behöver jobba med.

Litteraturgenomgång

1.2.1 Learning studies

Enligt Marton (2005) är Learning studies ett sätt att knyta samman skolans praktik med 

teorier om lärande. Samtidigt är målet att förenkla kritiska delar av lärandets objekt (vilket är 

kunskapen det är tänkt att eleverna ska ta till sig). Learning studies har inspirerats av Lesson 

studies som är den japanska modellen för att utveckla lektioner, genom att flera lärare träffas 

och utvecklar samma lärande objekt.

Metoden som kommer att praktiseras i undersökningen är inspirerad och baserad på 

”Learning studies” som beskrivs av Marton och Booth (2000, s.107)

• Välj och karakterisera de mål som skall uppnås. Dessa skall utgöras av förmågor eller 

värderingar som det är meningen att utveckla under en eller flera lektioner.

• Ta reda på i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor eller 

värderingar redan innan undervisningen börjar.

• Utforma en lektion eller en serie lektioner som syftar till att utveckla dessa förmågor 

och värderingar. I planeringsarbetet skall hänsyn tas till elevernas förkunskaper, 

lärarnas tidigare erfarenheter av att arbeta med de aktuella målen samt 

forskningslitteraturen.

• Genomför lektionen eller lektionerna enligt planen.

• Utvärdera lektionen eller lektionerna för att se i vilken utsträckning eleverna har 

utvecklat de förmågor eller värderingar som var lärandets mål.

• Diskutera, dokumentera och kommunicera syftet, målet, tillvägagångssättet och de 

erhållna resultaten.

Marton (2005, s. 106) ”… den utbredda användningen av lesson study i den japanska skolan 

ger lärarna en modell för en kontinuerlig skolbaserad professionell utveckling.” vidare 

skriver han att detta skulle vara en betydande anledning till att japanska elever har så goda 

studieresultat, jämfört med andra länder. Detta överensstämmer med en studie som handlar 
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om vad elever och lärare lär sig av en Lesson study av Alvine, Judson, Schein & Yoshida 

(2007). Dessutom skriver de att eftersom en Lesson study koncentreras på en enda lektion så 

kan deltagande lärare gå in på djupet av inlärning och undervisning. På samma linje är 

Angelika Kullbergs avhandling (2010). Där hon resonerar vidare att lärare i en Learning 

study kan på djupet analysera vad eleverna lärt sig och då exakt vad de lärt sig från just deras 

undervisning. Vidare skriver hon att pedagoger kan öka sin yrkesskicklighet via studier av 

förhållandet mellan undervisning och lärande, när man studerar ett särskilt lärandeobjekt. På 

så sätt finner man de kritiska aspekter som leder till inlärning.

En Lesson study går till enligt följande (Marton, 2005): Ett lärandets objekt väljs ut av en 

grupp lärare, ofta något viktigt/viktiga mål i kursplanen som eleverna brukar ha svårigheter 

med. Arbetslaget utvecklar med hjälp av varandras kunskap och erfarenheter en 

lektionsplanering som ska hjälpa eleverna att uppnå målet/målen. Denna lektion genomförs 

sedan av en utav lärarna i en klass medan de andra observerar lektionen. Gruppen analyserar 

sedan lektionen och den revideras, sedan håller en ny lärare lektionen i en ny klass. 

Proceduren upprepas för att skapa en alltmer effektiv lektion, och eftersom allt dokumenteras 

kan andra lärare sedan dra nytta av lektionsplanen. 

Learning study är en utveckling av lesson study och skillnaden är (Marton 2005, s. 106): 

”Den viktigaste skillnaden är att i learning study – men oftast inte i lesson 

study – tas en teori som utgångspunkt för varje dylikt försök. I en learning 

study – men oftast inte i lesson study – ingår också en eller flera forskare i  

gruppen tillsammans med lärarna.”

Learning study är en mer vetenskapligt grundad metod, för att den grundas på en teori till 

exempel den vetenskapliga teorin om variation som Marton och Booth (2000) beskriver som 

ett problembaserat lärande. Variationsteorin handlar om att vi inte ser föremål, egenskaper 

eller människor utan det vi lägger märke till är det som varierar, det som skiljer sig. Ett 

exempel (Marton 2005, s. 109):

”Vi skulle inte kunna se det ”grönas grönhet” eller förstå begreppet färg 

om vi levde i en värld där allt hade samma gröna färg. Vi skulle inte kunna 
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känna lycka om vi var lika lyckliga hela tiden. Vi skulle inte kunna uppfatta 

vad som särskiljer ett visst vin från andra viner om det var det första glas 

vin vi drack. Vi skulle bara kunna särskilja vin från andra drycker som vi  

tidigare smakat. Att dricka ett första glas vin och därefter alltid dricka 

samma vin är, ur denna speciella synvinkel, samma sak.”

Alltså för att elever ska kunna lära sig något, erfara något så måste det erfaras på olika sätt i 

olika sammanhang. Variationsteori handlar enkelt förklarat om att urskilja och erfara det som 

inte varierar.

Av den litteratur som handlar om ämnet så har Learning studies beskrivits som en modell som 

fungerar bra samt ökar elevernas inlärning. Något som tas upp i Adamson, Walker (2011) är 

att det kan bli problem när hierarkin i gruppen inte är fastställd. En av två forskare i gruppen 

känner att de andra i gruppen inte uppskattar hennes delaktighet i projektet. Anledningen 

torde vara dels en språkbarriär som gjorde att hon inte kunde delta i gruppens diskussioner 

fullt ut, samt att hon ansåg sig leda projektet medan de andra fått uppfattningen att den andra 

forskaren hade rollen som projektledare. Det är något som ofta tas upp i litteratur t.ex. i 

Kolenda (2007) kring learning studies att deltagarna måste känna sig trygga och ha ömsesidig 

respekt för varandras kunskap samt yrkesskicklighet.

Davies och Dunnill (2008) skriver om att lärare och lärarstudenter har en motståndskraft till 

att ändra sina förutfattade meningar om undervisning, vilket bekräftas av studien av Wood 

(2000). Där det finns tre olika uppfattningar om undervisning:

• Undervisning som att förmedla kunskap

• Undervisning som förbereder eleverna att använda kunskap

• Undervisning som förbereder eleverna att förstå och bli medvetna om sitt eget 

tänkande och lärande

Davies och Dunnill (2008) har i sin studie visat på att Learning study är ett bra verktyg för att 

få lärare förändra sin syn på undervisning. Anledningen till att Learning study fungerar är att 

metoden fordrar en teoretisk bakgrund till lektionsplaneringen. Frågorna de måste ställa sig 

själva är: Vad gör vi? och Varför gör vi så här? Learning study kan vara rätt verktyg för att 

ändra lärarnas syn på undervisning och få in mer hälsa i skolan.
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1.2.2 Elevers lärande

Vad är viktigt för att elever ska ta till sig kunskapen som lärare vill överföra via 

undervisning? Enligt Madsén (1994, s. 262) är eleven inte något ”passivt 

registreringsinstrument” utan lärande är en aktiv process i vilken individen skapar kunskaper 

baserade på erfarenhet. Erfarenheter de skaffar sig genom att utmanas med problem som de 

själva löser med utgångspunkt från kunskap som eleven redan besitter. Med detta menas att 

eleven skapar sin egen kunskap och inte lär sig någon förutbestämd sanning. 

Madsén (1994) skriver vidare om att sätta kunskapen i rätt kontext eller sammanhang är 

viktigt för elevens lärande, detta för att kunskapen ska kunna tillämpas på andra platser än i 

klassrummet. Madsén pratar om elever som lär sig ett svar som den vet att läraren blir 

tillfredsställd av att höra. Även att kunskap ska av eleven uppfattas som ett redskap som de 

kan ha användning av på andra ställen än skolan. Elevens mål bör vara att lära sig av... 

(Madsén 1994. S. 264).

”… intresse för ämnet eller förståelse för vad kunskaperna kan användas 

till.”

Det stämmer överens med vad Marton (2000) skriver om att problembaserat lärande. Eleven 

lär sig genom egna erfarenheter ändra sin uppfattning om ett lärande objekt (Marton, 2000, 

s.187):

”En förändring i någons förmåga att erfara ett fenomen kan endast  

åstadkommas genom en förändring av någons förmåga att erfara just det  

fenomenet, så vad krävs det då för att förändra ett sätt att erfara 

någonting?... … Det krävs att någonting varieras”

Marton och Booth (2000) samt Madsén (1994) är båda inne på att erfara någonting av 

varierande slag leder till kunskap om detta någonting. Variationsteorin innebär att pedagogen 

bör variera sina undervisningsmetoder. Så att alla elever kan förstå och skapa sig erfarenheter 

om lärandeobjektet. Kullberg (2010) uttrycker att varierande undervisning ökar inlärningen 

hos eleverna. Emellertid går inte undervisningen och lärande hand i hand, utan Kullberg 

(2010, s.151) menar att:
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” It is rather argued that, when something is made possible to discern from 

teaching, it is more likely that students experience and learn.”

Även att dessa möjligheter ökar då lärare utövar Learning studies.

1.2.3 Medveten undervisning

Hur ska en lärare då förhålla sig till elevers lärande och undervisning?  Marton och Booth 

(2000) menar att fokus bör ligga på innehållet i undervisningen, men att forskning visar att 

majoriteten av lärares fokus ligger på andra delar som aktiviteten eleverna ägnar sig åt under 

lektionen. Vidare beskrivs andra studier som visar att fokus ligger på eleverna vilket riktar 

uppmärksamheten från innehållet. Att innehållet i undervisningen bör ligga i centrum 

genomsyrar boken Om lärande (ibid), till exempel om fakta ses som en förklaring så tar man 

bort meningen med lärarens arbete. Istället ska läraren koncentrera sig på elevens kunskap 

och försöka utvidga denna eventuellt skapa nya erfarenheter. Madsén (1994) håller med om 

att innehållet har en väsentlig betydelse och skriver (Madsén 1994, s.271).

”När läraren initierar och formulerar en inlärningsuppgift tolkas 

innebörden i denna av eleven. Det är denna tolkning – elevens faktiska 

inlärningsprojekt – som avgör vilket resultatet blir.”

Läraren har rollen att upprätta relationen mellan inlärningsobjektet och den lärande genom att 

anpassa innehållet.

Madsén (1994) anser att skolan ligger en bit ifrån verkligheten när det gäller att presentera 

problem som ska lösas. Han menar att skolans uppgifter ofta saknar anledning att lösas, detta 

skiljer sig ifrån de problemlösningar eleverna ställs inför utanför skolan. Eftersom uppgifterna 

i skolan saknar en självklar innebörd så måste eleverna skapa en egen på det sätt de uppfattar 

arbetsuppgiften.

1.3 Frågeställningar

Syftet med arbetet är att testa och diskutera en metod med inspiration av Learning studies, för 

att öka möjligheten till inlärning. Syftet är vidare att utveckla bra undervisning i hälsa.
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1. På vilket sätt fungerar en metod som är baserad på Learning studies, för att utveckla 

undervisning i hälsa?

2. Vilka generella regler kan man ha för att skapa en bra undervisning i hälsa?

2 METOD

2.1 Urval

Undersökningen görs på en godtycklig utvald F-6 skola i en medelstor stad i Mellansverige. I 

undersökningen deltar 67 elever. Dessa är uppdelade på fyra klasser: två i årskurs 5 och två i 

årskurs 6. Undersökningen hålls i årskurs 5 och 6 eftersom dessa klasser antas hålla 

någorlunda jämn kunskapsnivå. Detta är av vikt för att kunna utveckla samma 

lektionsplanering. Vid val av klasser att göra undersökningen på så kom vi (författaren och 

elevernas ordinarie lärare i Idrott och Hälsa) fram till att årskurs 5 och 6 bör vara mest 

jämbördiga när det gäller kunskaper i ämnet, så att man kan hålla samma lektion för att 

utveckla denna. 

Anledningen till att jag valt att göra undersökningen med just fyra klasser är av flera 

anledningar. För att säkerställa resultatet hade fler lektioner i fler klasser varit att föredra. 

Men då det endast finns två stycken klass 5 och två klass 6 på denna skola, skulle det innebära 

att jag måste involvera ytterligare en skola i min studie. Detta skulle vara allt för tidskrävande. 

Det skulle även vara problematiskt att ha samma observatör vid studie på andra skolor, 

eftersom denne var med och observerade hans egna klasser på ordinarie arbetstid. Skulle jag 

då använda mig av en eller flera andra observatörer, skulle resultatet bli mindre relevant. Jag 

skulle även kunna hålla samma lektioner i vid flera tillfällen i olika klasser, innan jag gjorde 

modifikationerna för att förbättra lektionen. Detta skulle innebära att jag i större utsträckning 

skulle se vad som behöver ändras/förbättras för att göra lektionen så pass bred att den passar i 

vilken klass som helst. Dock begränsades även detta av tidsramen. Att jag genomför min 

studie i just fyra klasser handlar alltså dels om tidsbegränsningar och dels om 

genomförbarhet. Nackdelen med att använda elevernas ordinarie lärare är att observationen 

blir mindre objektiv eftersom den kan påverkas av lärarens relation till eleverna. Fördelen är 

att en ordinarie lärare känner eleverna och kan läsa deras beteende lättare.
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2.1.1 Etiska aspekter

Innan undersökningen skickades missivbrev ut till alla elever för att få målsmans tillstånd om 

deltagande. Detta eftersom eleverna i undersökningen är minderåriga. I missivbrevet 

informeras målsmän och elever om vad undersökningen innebar samt att de deltar anonymt. 

För att läsa missivbrevet se bilaga 1. Eleverna informeras även om undersökningen innan 

varje lektion hölls. De informeras om att undersökningen är frivillig och uppsatsen publiceras 

men att de kommer förbli anonyma. De elever som inte lämnat sitt missivbrev eller ej önskat 

att delta bortser jag från i undersökningen. Förutom författaren så deltar även en pedagog i 

studien som observatör. Pedagogen är elevernas ordinarie lärare i Idrott och Hälsa. Ett större 

antal observatörer hade varit önskvärt men de tillfrågade kunde tyvärr inte ställa upp.

2.2 Datainsamlingsmetoder

För datainsamling valdes observation som metod, detta i linje med Learning studies (Marton, 

2005). Studien inspireras av Learning studies där man med fördel använder observation för att 

de deltagande pedagogerna kan ta del av varandras ämneskunskap samt pedagogiska 

kompetens. Detta gjorde att vid val av metod kändes observation överlägsen och prioriterades 

högst. Att observation väljs som metod beror även på att författaren kan ta del av 

observerande pedagogs kompetens vid diskussionerna efter varje lektion. En ytterligare 

anledning till valet av observation är att få feedback på min undervisning och utvecklas som 

pedagog. 

Andra metoder som skulle kunna användas är enkätundersökning riktad till eleverna, vilket 

skulle kunna ge en bild av vad de lärt sig av lektionen. Fördelen med observation kontra enkät 

är att observatören får en helhetsbild av hela processen som lektionen utvecklas genom. 

Ytterligare en anledning till att enkätundersökning väljs bort mot observation är att studien får 

del av den observerande pedagogens kunskap och åsikter. Enkätundersökning eller intervju 

kan dock användas som komplettering för att öka resultatets tillförlitlighet, då resultaten i de 

olika metoderna skulle kunna jämföras som en triangulering. Resultaten som tillgodosetts 

med skilda metoder skulle stödja varandra om de visade på samma sak. Om resultaten skulle 

skilja sig åt så får man ställa sig frågan varför det blivit så. Detta väljs bort på grund av 

tidsaspekten. Jag uppfattar en kvantitativ enkät som täcker alla deltagande elever, skulle ge ett 

mer rättvisande resultat av vad eleverna lärt sig än en kvalitativ intervju med några få elever. 

Dock är ämnet hälsa som sådant inte så mycket hårda fakta utan mer om att förstå samband 
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och se helheter. Detta talar istället för att använda kvalitativ intervju. Följdfrågor i en intervju 

skulle minskat risken för missförstånd som kan uppstå vid enkätfrågor.

Intervju av observatören känns överflödig då samma frågor kan ställas vid diskussionen 

mellan lektionstillfällena. Observation är metoden som används i Learning studies vilket 

studien grundas på. I Learning studies filmas även lektionerna vilket väljs bort på grund av 

bristande resurser samt att det eventuellt hade påverkat deltagarna i studien. Både film och 

enkätundersökning skulle öka tillförlitligheten på studien genom triangulering, vilket kan vara 

ett förslag vid fortsatt forskning.

I undersökningen används en observatör. Fler observatörer hade varit önskvärt, men av de 

tillfrågade pedagogerna kunde endast en ställa upp. Om fler observatörer deltar kan man tänka 

att de har olika utbildning t.ex. lärare i ett annat ämne, deras åsikter kan man också jämföra 

vilket kallas observatörstriangulering. Observationen görs av pedagog medan författaren 

håller i lektionerna. Observatören antecknar sina observationer i ett förtryckt 

observationsprotokoll med tillhörande observationsmanual, för att läsa dessa se bilaga 2 och 

3. 

2.3 Procedur

För att följa Learning studies metod (Marton och Booth, 2000), sätts målen med lektionen 

upp. Dessa är tagna från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Utbildningsdepartementet, 2011). 

• Eleverna ska ha kunskap om hur den egna livsstilen påverkar deras hälsa.

• Eleverna ska kunna ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Konkret ska lektionen ge eleverna grundläggande kunskap om hur de val man gör gällande 

kost, motion och sömn påverkar den egna hälsan fysiskt och psykiskt. 

Nästa del är att ta reda på elevernas tidigare kunskaper om ämnet. Detta gjordes genom att 

fråga deras ordinarie lärare om vad de har haft för lektioner i ämnet tidigare. Svaret blev då att 
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de inte haft några lektioner tidigare i ämnet. Det är troligt att detta svar inte fastställer 

elevernas kunskapsnivå, men det gick att uppskatta ungefär vart nivån bör vara. Med 

riktmärke att eleverna inte haft några lektioner i ämnet tidigare så planerades lektionen av mig 

efter samråd med observatören om vad lektionen skulle innehålla i stora drag. För att lägga 

lektionens nivå rätt används första lektionen som en pilotstudie, för att kunna anpassa 

lektionen efter elevernas kunskapsnivå. Även första delen av lektionen används för att 

anpassa nivån, eftersom det är en diskussion baserad på elevernas påståenden.

Lektionerna genomfördes i vanliga eller om man vill traditionella klassrum med sittplatser. 

Detta val görs av praktiska skäl eftersom det är mer anpassat för teoretiska lektioner. Det 

finns däremot inget hinder mot att utföra lektionerna i en gymnastiksal. Det kan med fördel 

göras för att kombinera praktik med teori. Detta var inte fallet så därför passade en teori sal 

bättre.

När urvalet är klart skickas missivbrevet ut till alla elever, svarstalongerna samlas in innan 

studien genomförs. I studien observeras fyra lektioner, alla på samma sätt. För att 

observationerna ska utföras så identiskt som möjligt så används ett förtryckt 

observationsprotokoll som innehåller riktlinjer för en lektionsobservation samt 

analysförloppet. Dessa riktlinjer är tänkt att underlätta observationen samt att få den mer 

strukturerad och vetenskaplig. Detta utan att förhindra observationen eller observatörerna och 

deras kritiska eller reflektiva åsikter i återkopplingsmötet. Tanken är att protokollet ska 

möjliggöra att observationen kan göras om på samma sätt av någon annan.

De riktlinjer som observatören får förhålla sig till via observationsmanualen är att 

observationen ska koncentreras på elevernas lärande och förståelse. Vi tittar alltså inte på 

lärarens agerande i första hand. Detta framförallt för att tillika som Learning studies är målet 

att utveckla ett lektionsmaterial som ska fungera för alla lärare. Undervisningen blir inte så 

personlig, vilket gör det lättare att sedan diskutera lektionen. Personerna/pedagogerna som 

observerar lektionen bör inte ingripa under lektionens gång (t.ex. hjälpa en elev med en 

uppgift) detta för att vara så objektiv som möjligt samt att kunna koncentrera sig fullt på 

uppgiften. Observatörerna får däremot röra sig i klassrummet och ställa frågor t.ex. för att 

tydliggöra en elevs svar. För hela observationsprotokollet med manual se bilaga 2 och 3.
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Här följer lektionsplaneringarna den första lektionen i sin helhet, de efterföljande lektionerna 

står det de punkter som ändrades, lades till eller togs bort.

Första lektionen, planering:

• För att få eleverna aktiva från början och ringa in deras kunskapsnivå, så startas 

lektionen med två gruppdiskussionsfrågor: Vad är hälsa? Vad påverkar din hälsa 

positivt/negativt? Dessa frågor fick eleverna diskutera i smågrupper om 3-5 personer. 

Läraren går runt och lyssnar på diskussionerna, eventuellt hjälper dem att komma 

igång. Efter några minuter får varje grupp berätta vad de kommit fram till, 

påståendena skriver läraren upp på tavlan.

• Det som skrivs upp på tavlan diskuteras med hela klassen. Ett påstående i taget tas upp 

och så pratar man om det stämmer. Följdfrågor ställs för att uppmuntra elever att 

berätta fakta om kost, motion och sömn. De fakta som eleverna inte tar upp fyller 

läraren i. De fakta som ska förmedlas på lektionen är tagna från Statens 

folkhälsoinstitut (2009, 2011).

• Många av dessa fakta formuleras som frågor för att eleverna ska tänka till samt att 

utgå från deras kunskapsnivå:

o Hur många mål mat om dagen bör man äta, inklusive mellanmål? Fråga elever, 

sedan om eleverna inte tar upp det prata om de 5 målen: Frukost, mellanmål, 

lunch, mellanmål, middag, (vid träning kvällsmål).

o Vad bör man äta och dricka? Gå igenom kostcirkeln på tavlan samt skicka runt 

en bild.

o Hur mycket av varje bör man äta? Förklara tallriksmodellen. Visa bild.

o Visa tre olika tallriksmodeller beroende på hur mycket man motionerar; låg-, 

genomsnitts- och högenergiförbrukare.

o Förklara samband motion – kost.

o Kostråd, hälsoråd. Vilka kan man lita på? Prata om media kontra 

livsmedelsverket och statens folkhälsoinstitut.

o Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till 

exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

o Motion: hög- och lågintensiv träning, vardagsmotion, 60 min om dagen, styrka 

kondition.

o Solljus.

o Socker: blodsocker – humör, tänder, diabetes typ 2.
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o Sömn: 8-10 timmars sömn varje natt. Avslappning: vila, läsa, massage eller en 

promenad. Regelbundna sovtider mår kroppen bäst av.

o Extra: nyckelhålet och andra märkningar.

Följande lektioner noterar jag endast ändringar från föregående lektion.

Lektion 2

• Fakta minskas och fler frågor ställdes som gruppfrågor så att det blev fler 

gruppdiskussioner.

• Tydligare ställda frågor för att undvika missförstånd.

• Bilder kopieras upp till hela klassen.

Lektion 3

• En uppgift med tallriksmodellen i form av en stencil där eleverna ritar egna modeller, 

vilken görs enskilt men med hjälp av sin grupp (för att läsa stencilen se bilaga 4.)

• Frågan om kostråd som media förmedlar, tas bort.

Lektion 4

• Uppgiften med tallriksmodellen gjordes i helklass med tydlig genomgång av var del.

• En lättsammare uppgift mot slutet.

I början av varje lektion som ska observeras presenterar jag mig som en lärarstuderande som 

skriver mitt examensarbete. Jag förklarar vad undersökningen innebär och hur det hela ska gå 

till, denna information har de även fått ta del av i missivbrevet tidigare. Efter introduktionen 

så hålls lektionen. Alla lektioner pågick i en timme. Observatören, vilkens roll också 

presenteras i introduktionen, satt längst bak i klassrummet. Observationerna dokumenteras 

med penna och papper i en förtryckt observationsblankett. Observatören har riktlinjer att följa 

som han fick ta del av genom en observationsmanual. Efter varje lektion analyseras lektionen 

och iakttagelserna diskuteras. Diskussionen dokumenteras i form av anteckningar som förs av 

mig. Lektionsplaneringen revideras utifrån våra iakttagelser med målet att förbättra lektionen. 

Med förbättra menas att öka elevernas inlärning genom att anpassa planering och material. 

Efter revideringen hålls samma lektion igen med en ny klass. Samma procedur upprepas vid 

varje lektion som observeras.
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2.4 Tillförlitlighet

Vid observationen så användes en observationsmanual som beskriver vad fokus bör ligga 

under observationen. För dokumentation användes ett förtryckt observationsprotokoll med de 

kategorier som var centrala för observationen. Detta protokoll användes sedan som underlag 

för analysen samt diskussionen av lektionerna. Alla observationer utfördes av samma 

personer, på samma rationella sätt med hjälp av observationsprotokollet. Alla lektioner höll på 

en timme för att vara så lika som möjligt.

3 RESULTAT

Studien görs av författaren som håller i lektionerna och observatören en pedagog som är 

ordinarie idrott- och hälsa-lärare för klasserna medverkar i studien. I diskussionerna deltar 

författaren och observatören.

Utvärdering av lektion 1

Lektionen genomförs med klass 6B.

Rubriker i observationsprotokoll:

1. Lektionens steg: Huvudfrågor och aktiviteter för lärande

2. Elevaktiviteter: Väntad respons/reaktion

3. Möjliga källor till missförstånd

4. Punkter att notera och utvärdera

5. Material och instruktions strategier

1. Observatören tycker att lektionen fungerar bra och att eleverna lyssnar mycket bra. 

Han anser även att tiden är bra fördelad, men att det blir för mycket information för 

eleverna att ta in vid ett tillfälle.

2. Eleverna är lite försiktiga i början av lektionen t.ex. vid diskussioner, men 

observatören tycker ändå att de verkar intresserade. 

3. Det som observatören speciellt observerat var hur diskussionsfrågorna var ställda, om 

frågan var riktad till gruppen eller till var och en enskild. Det vi kom fram till var att 

jag skulle använda mer tydliga instruktioner.
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4. Eleverna är lite passiva i början av lektionen, engagemang ökar vartefter lektionen 

fortlöper. Vissa elever är mycket aktiva och kunniga.

5. Observatören hävdar att det är en bra och tydlig genomgång men att mer avbrott 

behövs för att hålla intresset uppe. Det som är viktigt är att få eleverna mer aktiva. 

Tydligare bilder önskas och om möjligt ett exemplar till varje elev.

Vi kom efter diskussionen fram till att lektionsplaneringen är bra faktamässigt, om något 

mycket fakta för ett tillfälle. Den inledande diskussionen fungerar bra, elever kan mycket. 

Förändringarna vi ville göra var att minska på tiden jag föreläser och därmed mängden fakta 

eleverna behöver ta in. Istället ska lektionstiden fyllas med gruppövningar och 

gruppdiskussioner. Detta får in fler sätt att ta in kunskap sig på. Diskussionsfrågorna ska 

ställas tydligare för att undvika missförstånd. Bilderna görs tydligare samt ett exemplar till 

varje elev. Observatören märkte av många elevers missnöje med att inte ha praktisk idrott och 

hälsa. 

Utvärdering av lektion 2

Lektionen genomförs med en klass 5C.

Observationsprotokollet är det samma som används i föregående lektion och kommer även att 

användas i kommande lektionsobservationer.

1. Mycket information kom fram i den inledande diskussionen, vilket känns bra eftersom 

det som diskuteras bestäms av eleverna och utgår då från deras kunskapsnivå.

2. Denna grupp pratade mycket mer än föregående grupp, både till för och nackdel. 

Diskussionerna kom igång lättare och eleverna hade många bra idéer samt visade god 

kunskap i ämnet.

3. Efter två lektioner kom vi fram till att vissa frågeställningar var svåra för eleverna utan 

tidigare kunskap att grunda svar på. T.ex. Vad är hälsa? och Vad media säger att man 

ska äta?

4. Observatören påpekar att det är viktigt att återkoppla med frågor om det man pratat 

om.
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5. Försöka få in ännu mer moment där eleverna jobbar självständigt ex: rita egen 

blodsockerkurva, göra en egen tallriksmodell.

Vi anser efter lektionen att den flyter på lite sämre än vid förra tillfället. Det kan bero på en 

mer krävande grupp, men detta ser vi positivt på eftersom det lyfter fram kritiska delar av 

lektionen tydligare, vilket är tanken med studien. Konkreta förändringar till nästa tillfälle blir 

att utforma en stencil där eleverna får rita tallriksmodeller. För att få in fler moment med eget 

arbete i lektionen.

Beträffande de svåra frågeställningarna så väljer vi frågeställningen om medias påverkan, 

eftersom den var tidskrävande och kan var lämplig vid en uppföljningslektion. Vi tycker dock 

att eleverna var med på noterna när jag pratade om TV-program som ger människor kostråd 

t.ex. Du är vad du äter. Frågeställningen var inte för svår, men det krävdes något som 

eleverna kunde relatera till. Den inledande frågan (Vad är hälsa?) kändes lättare att få in dem 

på rätt spår och är även mer grundläggande för lektionen.

Utvärdering av lektion 3

Lektionen genomförs med en klass 6C.

1. Observatören uppfattade att gruppdiskussionerna var bättre, eftersom de även var fler 

så blev eleverna mer delaktiga.

2. Elevernas respons på frågeställningarna var mycket bra, de kändes engagerade och 

seriösa. Hela lektionen visade eleverna intresse och engagemang.

3. Övningen med tallriksmodellerna blev lite rörig och det var många elever som inte 

förstod.

4. Eleverna betedde sig väl under lektionen och endast några enstaka var lite pratiga. 

Gruppen sprudlade av idéer. Koncentrationen tröt mot slutet av lektionen, vilket även 

var slutet av skoldagen.

5. Bra uppdelning med självständigt arbete och läraren som pratar.

Delar vi förändrade till nästa lektionstillfälle var att stenciluppgiften behöver en tydligare 

genomgång, samt en lättsam uppgift mot slutet för att inte eleverna ska tappa koncentrationen. 
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Uppgiften med tallriksmodellerna bör förklaras tydligare och en modell i taget för att undvika 

missförstånd.

Utvärdering av lektion 4

Lektionen genomförs med en klass 5B.

1. Tiden var bra fördelad.

2. Bra eleverna kom igång med många idéer på frågeställningarna. Elever var kunniga 

och hängde med bra med engagemang. Jobbade på bra med uppgiften med 

tallriksmodellen.

3. -

4. Förslag till efterföljande lektion är att eleverna får testa att föra kost och 

träningsdagbok och eventuellt testa att föra in det i ett dataprogram med t.ex. Diet  

trainer. 

5. Uppgiften med tallriksmodellen fungerade bra, tydligare genomgång!

I den sista utvärderingen och diskussionen tyckte vi att den sista lektionen fungerar mycket 

väl. Mycket bra innehåll kom fram samt sämre delar lyfts upp och förbättras. Vårt arbete har 

gjort att lektionen utvecklats till en bättre anpassad lektion för målgruppen. Vi kom fram till 

att lektioner där man blandar teori med praktik kan vara ett grepp för att minska missnöjet hos 

elever som önskar att röra på sig.

4 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning

Resultatet visar på en lektion som växer, där de bra delarna uppmärksammas och behålls och 

de delar som fungerar mindre bra lyfts till ytan och revideras eller plockas bort. När lektionen 

testas igen bekräftas eller förkastas de ändringar som gjorts. Allt görs med ett rationellt 

tillvägagångsätt vilket ger struktur och en vetenskaplig grund att stå på. Värdefullt är att 

observationerna och diskussionerna under studiens gång gjorts samt dokumenterats. Det gör 

att man lätt kan analysera sitt arbete och ta vara på goda idéer samt lära av sina misstag.
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När det gäller generella regler för undervisning i hälsa kan man dra vissa slutsatser. Dessa 

slutsatser gäller visserligen endast denna särskilda studie.

• Viktigt att utgå från elevers kunskapsnivå, för att ha en grund att bygga erfarenheter 

på. Resultatet visar att den inledande diskussionen, som utgick från elevernas egna 

påståenden, fungerar bra. Denna slutsats grundar sig på det faktum att både jag och 

observatören kände oss nöjda med den efter varje lektion.

• Det framkom också att det är mycket viktigt med tydliga instruktioner till övningar 

samt att ställa frågor på ett tydligt sätt. Detta för att undvika missförstånd och 

osäkerhet hos eleverna. 

• Variation av innehållet på lektionen är viktigt då det håller intresset samt 

engagemanget uppe hos eleverna på ett önskvärt sätt.

• Variation av undervisningsmetod är positivt. Detta för att tillmötesgå olika 

inlärningsstilar hos eleverna. Alla har inte lika lätt för att lära om lektionen endast är 

teoretisk utan har lättare att ta in information om de får jobba kreativt samtidigt och 

vice versa. Därför är det viktigt att blanda hur informationen tas in, växla mellan att 

lyssna, läsa bilder/figurer o.s.v. 

• Viktigt att ha koppling mellan innehållet och verkligheten, vilket kan vara en ny grund 

att utgå ifrån. Detta för att innehållet utgår från elevernas kunskapsnivå samt kopplas 

till verkligheten. Exempel från resultatet:

”Beträffande de svåra frågeställningarna så väljer vi frågeställningen om 

medias påverkan, eftersom den var tidskrävande och kan var lämplig vid en 

uppföljningslektion. Vi tycker dock att eleverna var med på noterna när jag 

pratade om TV-program som ger människor kostråd t.ex. ”Du är vad du 

äter”. Frågeställningen var inte för svår, men det krävdes något som 

eleverna kunde relatera till”.

Författarens åsikt

Observationen, vilken är en del i metoden, gav mig möjlighet att se undervisningen från ett 

annat perspektiv. Observatören hjälpte mig att se brister och positiva delar som jag kanske 

inte skulle ha uppmärksammat på egen hand, att hela tiden vara ett extra par ögon. En stor 

fördel med metoden är att kompetenser och erfarenheter från två pedagoger representeras i 

lektionen. Jag ser heller inget hinder för att ytterligare lärare skulle kunna tillföra sin kunskap. 

Med detta menas inte i första hand att mer faktakunskap tillämpas in i lektionen, utan att mer 
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pedagogiskt och metodiskt kunnande vilket ger lektionen ett lyft efter varje tillfälle. Fler 

observatörer skulle också kunna göra att fler brister och tillgångar skulle kunna upptäckas och 

tas bort/ tas tillvara på. Dock är det med största sannolikhet inte bra att ha för många personer 

med olika åsikter. Detta skulle kunna resultera i meningsskiljaktigheter och att de hela blir 

rörigt. Viktigt tror jag också är att det är en som bestämmer, ju fler som jobbar med studien 

desto viktigare. Min åsikt är även att komplettera denna renodlade teorilektion med praktiska 

lektioner i hälsa. För att möta många elevers förväntning att ämnet. Idrott och hälsa ska vara 

praktiskt.

Att använda Learning studies som metod för att utveckla undervisningen i hälsa anser jag har 

varit framgångsrikt. Detta av flera anledningar. Eftersom jag efter varje lektion fick ändra om 

något för att förbättra den till nästa tillfälle, kom jag hela tiden ett steg närmare en mycket bra 

lektion i hälsa. 

Ett av studiens syften var att jag skulle utvecklas som pedagog vilket jag definitivt har gjort, 

dels genom litteraturen jag fått läsa men framförallt av genomförandet av undersökningen. Att 

jobba på det här sättet för att utveckla lektioner är något jag tror utvecklar både pedagoger och 

undervisningens innehåll. Att hela tiden sträva efter att utveckla, förnya och förbättra gör att 

pedagogen inte kan fastna i ”gamla hjulspår” och går på rutin år efter år, då blir heller inte 

lektionerna förlegade och förutsägbara. 

Ett resultat som framträdde under studien, trots att det inte var avsikten med undersökningen, 

var att eleverna hade mycket kunskap i ämnet. Detta gäller endast för de klasser som deltog i 

undersökningen. Var de erhållit sig denna kunskap framgår inte, men eftersom de inte haft 

renodlade hälsolektioner tidigare var det värt att notera.

4.2 Tillförlitlighet

I verkligheten så är det mest praktiskt att genomföra en Learning study, eller att utveckla en 

lektion, på den skola man verkar, möjligtvis även i det arbetslag man jobbar med. På det sättet 

så liknar undersökningen en Learning study, men man kan inte säga att den är representativ 

för att dra några generaliserbara slutsatser. Studien är representativ om man gör en liknande 

studie på en likvärdig skola i år 4-6, vilket troligen skulle ge ett liknande resultat. För att göra 

studien mer omfattande så skulle man använda sig av klasser på olika skolor i olika åldrar, 
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även ett större antal klasser. För detta skulle man behöva göra studien under en längre tid, 

eftersom processen är tidskrävande.

Observationerna gjordes alla på samma sätt efter samma mall med samma 

observationsprotokoll, vilket bidrar till att öka undersökningens reliabilitet. En brist i 

observerandet är antalet observatörer, fler personer hade gett mer infallsvinklar grundade på 

annan kompetens. En sak som kan påverka studiens tillförlitlighet är att observatören är 

elevernas ordinarie lärare och därmed inte kan förhålla sig helt objektiv. När jag ställer mig 

frågan om undersökningen täcker det den avsågs att göra, så är jag kluven. Undersökningen 

täcker in det specifika område jag hade för avsikt att undersöka, men ytterligare en 

undersökningsmetod hade styrkt resultaten.

4.3 Teoretisk tolkning

Learning studies som metod är enligt Marton (2005) tänkt att öka inlärningen i 

undervisningen för att försöka uppnå den perfekta lektionen. Studien visar att efter en process 

som liknar en Learning study så har lektionen och läraren utvecklats. Observationen som 

inriktats på just elevers inlärning, pekar på att elevernas möjlighet att erfara innehållet har 

ändrats i rätt riktning. I processen har inte bara lektionsinnehållet förbättrats utan även 

elevernas uppfattning av pedagogen har utvecklats.

Metoden Learning studies (Marton och Booth, 2000, s.107) beskriver i bakgrunden att 

elevernas kunskapsnivå bör fastställas. Detta görs med den inledande diskussionen med stora, 

öppna frågor. Denna inledande diskussion togs med i lektionsplaneringen, detta för att 

Learning studies uppmanar till att ställa sig frågorna (Davies och Dunnill, 2008) Vad gör vi? 

Varför gör vi så här? Svaren blir: Vi eftersöker och utgår från elevernas kunskap, och för att 

utvidga eleven kunskap. Eleverna lyfts fram som; 

”kunniga i ämnet”, ”kom igång med många idéer på frågeställningarna”,  

”engagerade och seriösa”.

Dessa lovord kan dels förklaras med att diskussionerna utgår från elevernas egna påståenden 

kring hälsa, alltså sin egen kunskap, vilket enligt Madsén (1994, s. 262) skapar individen 

kunskaper baserade på erfarenhet. Erfarenheter de skaffar sig genom att utmanas med 
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problem som de själva löser med utgångspunkt från kunskap som eleven redan besitter. 

Kunskap är något som eleverna frambringar från erfarenheter. En annan viktig regel för 

hälsoundervisning är att innehållet är kopplat till verkligheten.

Att innehållet i undervisningen är tydligt användbart i verkligheten är viktigt. Detta gäller 

speciellt ett ämne som hälsa, vilket eleverna delvis kan och bör tillämpa i sin vardag. Madsén 

(1994) anser att skolan ligger en bit ifrån verkligheten när det gäller att presentera problem 

som ska lösas och detta skiljer sig ifrån de problemlösningar eleverna ställs inför utanför 

skolan. Eftersom uppgifterna i skolan saknar en självklar innebörd så måste eleverna skapa en 

egen på det sätt de uppfattar arbetsuppgiften. 

4.4 Metod

Valet av metod gjordes dels för att observation är enligt Marton och Booth (2000) den 

centrala metoden i en Learning study. Observation passar studien för samma person 

observerar och följer hela processen, i vilken lektionen utvecklas. Detta är en förutsättning för 

att kunna diskutera och revidera lektionerna efter varje tillfälle. Observationerna gjordes på ett 

systematiskt sätt med hjälp av observationsprotokoll vilket var förtryckt med kategorier och 

samma protokoll användes vid varje tillfälle. Detta kände jag var till stor hjälp vid både 

diskussion och analys av lektionerna. Att istället videofilma lektionerna hade delvis fyllt 

samma funktion, en stor nackdel hade varit förlusten av den observerande pedagogens 

kompetens som författaren kan ta del av. Videofilmning hade däremot varit ett bra sätt att 

komplettera observationen med. Det hade även en enkätundersökning eller intervju av 

eleverna varit, vilket jag även tar upp i metodavsnittet. Anledningen till att inte fler metoder 

användes var brist på tid. Intervju av observerande pedagog kändes överflödig då frågor 

kunde ställas under diskussionerna. 

Fler observatörer hade dock varit önskvärt för att öka kompetensen som tillförs till lektionen 

samt åsikter med ytterligare en annan aspekt. Om man ska använda sig av flera observatörer 

kan det vara bra om de har olika bakgrund med tanke på kompetensen och aspekten. Med 

tanke på vad Adamson och Walker (2011) skriver så är det viktigt att rollerna är klargjorda 

ordentligt innan studien börjar då flera deltar i studien. Även viktigt det Kolenda (2007) tar 

upp att man visar varandra ömsesidighet och respekterar varandras yrkeskunskap.
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4.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning

Förslag till vidare forskning kan vara att göra studien på fler skolor i olika åldrar. Gärna med 

fler pedagoger som observerar. En fullfjädrad Learning study för att utveckla en serie 

lektioner om hälsa. En annan linje skulle vara att undersöka varför det undervisas så lite om 

hälsa, då jag tror att kunskapen hos personalen finns.

Jag hoppas att jag har bidragit med stoff till åtminstone en lektion i hälsa. Önskvärt är att de 

som läser arbetet tänker till om hur de kan bidra till att det undervisas mer om hälsa i skolan. 
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BILAGOR

Bilaga 1

Missivbrev

Hej förälder/målsman!
Jag heter Magnus Sletten och läser till lärare i Idrott och hälsa på högskolan här i Gävle. Nu 
har det blivit dags att skriva mitt examensarbete och jag ber om ert tillstånd för att bedriva 
min undersökning tillsammans med ert barn. Min undersökning kommer att vara en lektion i 
idrott och hälsa i ert barns klass. I arbetet kommer alla naturligtvis vara anonyma.

Jag godkänner att mitt 
barn………………………………………………………………………………………………
………………. deltar i undersökningen.

Målsmans underskrift

…………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 2

Observationsprotokoll
Detta observationsprotokoll innehåller riktlinjer för en lektionsobservation samt 
analysförloppet. Dessa riktlinjer är tänkt att underlätta observationen samt att få den mer 
strukturerad och vetenskaplig. Detta utan att förhindra observationen eller observatörerna och 
deras kritiska eller reflektiva åsikter i återkopplingsmötet. Tanken är att protokollet ska 
möjliggöra att observationen kan göras om på samma sätt av någon annan.

Observationsmanual
Tanken är att observationen ska koncentreras på elevernas lärande och förståelse. Vi tittar 
alltså inte på lärarens agerande i första hand. Detta framförallt för att syftet är att utveckla ett 
lektionsmaterial som ska fungera för alla lärare. Undervisningen blir inte så personlig, vilket 
gör det lättare att sedan diskutera lektionen.

Personerna/pedagogerna som observerar lektionen bör inte ingripa under lektionens gång 
(t.ex. hjälpa en elev med en uppgift) detta för att vara så objektiv som möjligt samt att kunna 
koncentrera sig fullt på uppgiften. Observatörerna får däremot röra sig i klassrummet och 
ställa frågor t.ex. för att tydliggöra en elevs svar. 

De punkter som bör observeras är:
 Kan eleverna utgå från egen redan tillägnad kunskap?
 Kan eleverna aktivt skapa sig nya erfarenheter av vilka de kan utforma ny kunskap?
 Kan eleverna knyta an den nya kunskapen till ett sammanhang?
 Får eleverna med den nya kunskapen ett redskap som kan användas utanför skolan?
 Utmanas eleverna på rätt nivå, stimuleras eget tänkande?

Observationen gäller inte strikt dessa punkter utan de är mer tänkta som hjälpmedel! 
Iakttagelser och reflektioner utanför punkterna är tillåtet och välkommet.

Dessa artiklar har jag använt mig Av när jag utformat observationsmanual och 
observationsprotokoll:

Kolenda, R. L. (2007). Japanese Lesson Study, Staff Development, and Science Education 
Reform--The Neshaminy Story. Science Educator, 16(1), 29-33. URL 
http://www.nsela.org/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=85 
2011-10-18

http://www.tc.columbia.edu/lessonstudy/doc/Lesson_Study_Protocol.pdf 2011-10-17

http://www.tc.columbia.edu/lessonstudy/doc/Lesson_Study_Protocol.pdf
http://www.nsela.org/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=85


27

Bilaga 3
Observations protokoll
Lektionens steg: Huvudfrågor 
och aktiviteter för lärande

Elevaktiviteter: Väntad 
respons/reaktion

Möjliga källor till missförstånd Punkter att notera och 
utvärdera

Material och instruktions-
strategier

Hur flyter lektionen?
Är tiden bra fördelad på de 
olika bitarna?

Vad är elevernas…
…reaktion?
…respons?

Delar som eleverna 
missförstår eller skulle kunna 
missförstå.

Hur var elevernas beteende?
När under lektionen verkade 
de engagerade, oengagerade?
När tog de in en del av 
kunskapen?

Hur fungerade 
materialet/lärande strategier 
som användes i lektionen?
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Bilaga 4

Tallriksmodellen
Man behöver äta olika beroende på hur mycket man rör på sig. Man brukar dela in maten på tallriken 
i tre grupper: Kolhydrater, proteiner och grönsaker. Förutom dessa grupper behövs bröd(hårt eller 
mjukt) och dryck(mjölk eller vatten).

Min tallriksmodell Tallrik för genomsnitts-
förbrukaren

 
Tallrik för någon som tränar mycket Tallrik för någon som rör på sig lite

 
Kolhydrater kan t.ex. vara pasta, vad kan det vara mer?

…………………………………………………………………………………………………

Protein kan t.ex. vara fisk, vad kan det vara mer?

…………………………………………………………………………………………………
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