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Lesson study i en nordisk kontekst Hent PDF Forlaget skriver: Lesson Study er en modell der lærere arbeider
sammen i et kollegafellesskap for å utvikle en undervisningspraksis som skal øke elevenes læringsutbytte.
Ved bruk av Lesson Study kan man forske på egen undervisningspraksis. Lesson Study i en nordisk kontekst

er en vitenskapelig antologi med bidrag fra forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Å
utvikle undervisningspraksisen er et sentralt tema innenfor utdanningsforskningen. Kapitlene i boka viser

hvordan forskere fra de nordiske landene har utviklet forskningsprosjekter, brukt varierte metodiske
tilnærminger og fått frem ny kunnskap på feltet. Antologien formidler forskning på bruk av Lesson Study
innenfor et bredt spekter av fagområder og utdanningskontekster. Boken er et viktig og unikt bidrag som
viser eksempler på hvordan ulike aktører påvirkes av globale trender (her: modellen Lesson Study),

iverksetter lokale forskningsprosjekter (her: i de nordiske landene) og bringer frem lokale erfaringer med
modellen.
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