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eSkoler Midt, der er Region Midtjyllands strategi for digital

Pædagogisk indsats omfatter planlagte og sammenkædede undervisnings- og læringsaktiviteter med både et

start- og et sluttidspunkt, og nogle tilsigtede og utilsigtede
virkninger i henseende til elevernes læring (se figur på
næste side).

Drivkraften er lærerens (og andre implicerede personers)
bestræbelser på at skabe gode læringsmuligheder for

samtlige elever og at sikre tilfredsstillende arbejdsbetingelser for personalet (Meyer, 2016).

Hidtil har der været en mangel på sammenhængende

viden om undervisningsudvikling; hensigten i det følgende

er, i kort form, at præsentere resultater af nyere forskning,
som kan medvirke til at råde bod på det.

I dette hæfte præsenteres en af tre forskellige inspirati-

onskilder ved udvikling af lærerkompetencer; nemlig den

forskningsinformerede tilgang, hvor læreren kan være in-

spireret af resultater af statistisk orienterede metaanalyser
af, hvilke typer indsatser, der virker, og hvorfor de gør det.
En mere udførlig udgave af Forskningsinformeret Praksis

findes på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor de øvrige
to inspirationskilder; den indikatorinspirerede og den

datainformerede inspirationskilde, behandles i særskilte
Inspirationsdokumenter.
www.eskolermidt.dk

Nationale Videncenter for e-læring.

Læs mere på

www.eskolermidt.dk og www.evidencenter.dk

Det Nationale Videncenter for e-læring,
Aarhus, oktober 2016
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Begrebet

Generel viden

Indsatsteori

om praksis

Et samlet billede af mange
undersøgelser

Metaanalyser resulterer i generel viden om virkningen af for-

skellige tiltag på elevernes udvikling af faglige kompetencer.

Metaanalyser tegner det samlede billede af resultaterne

Der findes adskillige forskningscentre i verden, der laver

Resultaterne vedrører den gennemsnitlige nettoeffekt af

problemfelt. I de sidste tyve år er det blevet almindeligt

andre implicerede personer kan blive introduceret til på

målstegn ved lærerens metodiske frihed eller ansvar for at

af en relativt stor samling undersøgelser inden for et

at publicere sådanne analyser, hvor forskere kombinerer
resultater af beslægtede undersøgelser, med henblik på

metaanalyser (Rieber & Hansen, 2007), som lærere og
bl.a. pædagogiske temadage og konferencer.

pædagogiske interventioner, men det stiller ikke spørgstilrettelægge den bedst mulige indsats.

Da læringssituationer er komplekse, kan resultaterne af

at give et samlet bud på den gennemsnitlige virkning af

metaanalyser aldrig erstatte, men højest styrke lærerens

forskellige former for pædagogisk indsats.

professionelle dømmekraft og planlægning af indsatsen
for at nå givne faglige mål under givne vilkår. En bestemt
pædagogisk indsats har jo ikke en given indflydelse på

Definition: Indsatsteori
Ved begrebet indsatsteori forstås
ikke blot de vigtigste tanker om
metoden bag en indsats, men
også viden om den forventelige
virkning af en indsats.
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Informationer
fra metaanalyser er i
særligt grad relevante,
når læreren planlægger en
indsats med digital læring,
som han eller hun ikke
tidligere har gjort
erfaringer med.

elevernes udbytte under alle omstændigheder.

Indsats

Plan

Vigtige fund

Det siger næsten sig selv, at virkningen afhænger af,

erfaring må vedkommende eksperimentere, men ved

den bliver gennemført.

han eller hun ændre praksis på grundlag af både infor-

under hvilke omstændigheder og hvordan (eller hvor godt)

Virkning

Informationer fra metaanalyser er i særligt grad relevante,
når læreren planlægger en indsats med digital læring,

som han/hun ikke tidligere har gjort erfaringer med. Uden

at inddrage vigtige fund af forskningsbaseret viden, kan
mation om, hvad der generelt virker godt, og hvad der er
ønskværdigt i forhold til bestemte elevforudsætninger,
læringsmål og undervisningsrammer.
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At fremme

Mens det talte
sprog er flygtigt,
er skriftlig feedback
til rådighed i længere
tid, så eleven kan gå
tilbage og læse den
flere gange.

læringsprocessen

Ved formative evalueringer er hensigten at fremme ele-

vens igangværende læreprocesser. Når læreren evaluerer

Genaflevering

for læring, sætter de fokus på, hvad eleven kan gøre for at
forbedre sin viden og kunnen. Hensigten er, at vedkommende kan drage nytte af lærerens tilbagemelding – og

Formativ feedback

eksamenskarakterer og andre former for summative

læreren også differentiere på materialer, bredde, dybde,

ikke blot tage den til efterretning som tilfældet er med

Ved planlægning af ligeværdige læringsaktiviteter kan

evalueringer af læring.

tempo mv. i tilknytning til elevernes selvstændige arbejde.

Formativ evaluering har generelt stor indflydelse på elevernes læringsaktiviteter (skema 1), men den forudsætter, at

læreren indhenter information om disse aktiviteter. Det kan

med fordel foregå ved brug af digitale redskaber, idet læreren ”hele tiden har kontakt og kan se, hvad eleverne laver”.

Formativ evaluering forudsætter, at læreren forinden melder klart ud med hensyn til målene med disse aktiviteter.

Tydelige læringsmål som sådan har en relativ stor indfly-

delsen på elevernes læringsudbytte (skema 1). De er især
virkningsfulde, hvis læreren går ud fra, at samtlige elever
kan få succes. Det er ikke nok at opfordre eleverne til at
gøre deres bedste eller at blive så gode, som de kan.
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Hjemmearbejde har almindeligvis en relativ stor indflydelse
på elevernes udbytte af ungdomsuddannelser (skema 1).

Skema 1.
Eksempler på virkningsfulde indsatsformer

Dog er der, som oftest, forskel fra elev til elev på udbyttet

Tiltag

Effektstørrelse Kilde
0,90

Hattie, 2009

Lærer-elevrelationer

0,79

Hattie, 2012

Klare udmeldinger om
læringsaktiviteter

0,75

Hattie, 2009

Formativ feedback

0,75

Hattie, 2012

Hjemmearbejde i
ungdomsuddannelser

0,64

Hattie, 2009

Formativ evaluering

af hjemmearbejde, så læreren må løbende evaluere, hvorledes det, om overhovedet, tjener elevernes læring.

Det er nu snart tyve år siden, at forskere for første gang
gennem en metaanalyse dokumenterede værdien af

formativ feedback (Black & William, 1998). Læreren gør
opmærksom på, hvad der er godt i elevens arbejde, og

hvorfor det er det, men også på, hvad eleven med fordel
kan forbedre.

Mens det talte sprog er flygtigt, er skriftlig feedback til rådighed i længere tid, så eleven kan gå tilbage og læse den flere
gange. Det er særlig let at gøre, hvis man benytter et digitalt
delingsredskab til elevafleveringer og lærerkommenterer.

Det kan bl.a. ske i forbindelse med, at læreren giver forma-

Hvis en lærer ønsker at implementere formativ feedback,

afhængig af fag og niveau. Som hovedregel må den være

lægges, så eleven har mulighed for at indarbejde mod-

tiv feedback, som kan antage mange forskellige former

specifik, præcis, tydelig og efterlade eleven med håb for
fremtiden, hvilket ikke altid er tilfældet med summative

evalueringer som testresultater og eksamenskarakterer
(se inspirationsdokument 2).

er et nøgleord genaflevering. Læringsforløb skal tilrette-

tagne kommentarer, inden han/hun afleverer sine færdige
produkter. Da eleverne både afleverer udkast og færdige
produkter til kommentering, kan genaflevering være en
tidsmæssig udfordring for både lærer og elever.
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Klasseadfærdsledelse

skaber trivsel

Det siger næsten sig selv, at elevernes trivsel afhænger

Når eleverne benytter digitale redskaber og læremidler,

hvilket lærerens klasseadfærdsledelse må medvirke til at

vet for klasseledelse (Andresen, 2015a).

af, at klimaet i det fysiske og virtuelle læringsmiljø er trygt,
sikre. I nogle tilfælde skaber eleverne et utrygt miljø eller

forstyrrer hinandens læringsaktiviteter på nettet. I mange

tilfælde oplever eleverne, at det er en udfordring for læreren at gribe ind i denne type situationer.

I elevernes private netværksgrupper har dialogen i mange
tilfælde også et fagligt indhold, hvor lærerens klasseledelse holder eleverne ’på sporet’, men der er også

eksempler på brug af private netværksgrupper til deling

har læreren også erfaret, at det medvirker til at øge behoLærercitater:

”Eleverne anvender Facebook i høj grad i forbindelse med gruppearbejde, og i relation hertil har
vi snakket om, hvad man skriver, og hvad man
ikke skriver. Det har der været fokus på for noget
tid siden, da der var problemer med at undervisere blev hængt ud, og at elever blev mobbet”.

af opgavebesvarelse.

”Det er
blevet markant
mere nødvendigt at have en tydelig klasserumsledelse. Man skal tilrettelægge undervisningen på en
måde, så man forventer,
de følger med.”

Den pædagogiske udfordring er dybest set ikke, at ele-

Brug af sociale medier

”Vi har oplevet flere gange, at elever har skændtes på Facebook,
hvorigennem klassemiljøet er blevet påvirket, men principielt er jeg
ikke en del af deres Facebookgrupper, for det ønsker jeg ikke at være.
Derfor får jeg ikke indblik i det, før nogen bringer det til mit kendskab”
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”Det med at inddrage en masse digitale medier
i undervisningen kræver, at man samtidig følger
op på klasserumsledelsen; det kan være en tidrøver, hvis klasserummet ikke bliver styret, fordi så sidder eleverne og laver alt muligt andet.”

I de senere år er der sket en stigning i unges brug af

verne søger underholdning eller nyheder på nettet, det er
snarere dårlig timing, fordi de gør det på tidspunkter, hvor
de burde koncentrere sig om det faglige.

online nyheder. Det omfatter sociale netværk, herunder

Det hedder sig, at gårsdagens løsninger er nutidens

dele nyheder. 56 % af danske unge i alderen 18-24 bruger

ter, at eleverne bruger digitale enheder, så de kun er ’et

hver ottende af disse siger, at det er deres vigtigste kilde

bruge computeren til at søge underholdning i stedet for at

Facebook, som unge bruger til at finde, se og læse samt

udfordringer (Meyer, 2016). Digitale læremidler forudsæt-

sociale netværk som en kilde til nyheder hver uge, og

klik fra internettet’, og så falder de ofte for ’fristelsen til at

(Newman, 2016).

fokusere på det faglige’ (Düring & Kjær-Hansen, 2015).
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Lærer- og elevcentreret

undervisning

Næsten al undervisning omfatter to grundformer, som
er henholdsvis overvejende lærer- og elevcentreret
(Meyer, 2016).

Karakteristisk for den lærercentrerede undervisningsform er:

• Klasserumsdrøftelser og guidende undervisning samt

eksemplificerende anvendelse af faglige arbejdsmetoder ved løsning af opgaver.

Karakteristisk for den elevcentrerede grundform er:
• Ligeværdige, men forskellige læringsaktiviteter,

hvor eleven arbejder alene eller samskaber med
andre elever.

Når læreren planlægger sin indsats, må han/hun overveje
blandingsforholdet mellem elevernes tidsforbrug til hver
af de to grundformer.

Blended e-læring

Blended e-læring kan defineres bredt som online læringsaktiviteter i kombination med ansigt-til-ansigt undervis-

ning, hvilket omfatter mange læringsforløb i digitaliserede
læringsmiljøer.

Ved planlægning af blended e-læring sætter læreren sig

ideelt set i elevernes sted og forestiller sig, hvad der kræves af tid og indsats for at fuldende de stillede opgaver
med et tilfredsstillende resultat.

I modsætning til traditionelt gruppearbejde i en skema-

lagt undervisning styres der på mål fremfor på tid. Der er
ikke forventninger om, at samtlige elever når at blive helt

færdige med deres opgaver, inden det ’ringer ud’. Mål og
indhold fastlægger rammerne – ikke omvendt.

Aktiviteternes indflydelse på
læringsmiljøet

• Der er forskningsmæssigt belæg for, at blended e-læring har en virkning på elevernes læringsudbytte, som
er højere end den gennemsnitlige virkning (skema 3).
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• Plenumaktiviteter såsom klasserumsdrøftelser, guidende undervisning og arbejde med eksempler har

generelt set også en indflydelse på elevernes faglige
udvikling, som er højere end
gennemsnittet for
alle typer tiltag.

• Indflydelsen af fælles drøftelser
i læringsmiljøet er almindeligvis
dobbelt så stor som den gennemsnitlige effektstørrelse.

• Derudover har det en positiv

indflydelse på elevernes faglige
udbytte, at de lærer sig at lære

(study skills). Effektstørrelsen er almindeligvis langt over
den gennemsnitlige effekt (skema 3).

• I mange tilfælde planlægger læreren aktiviteter med

forpligtende samskabelse, som generelt har relativ stor
indflydelse på elevernes faglige læringsudbytte.

Skema 3. Eksempler på resultater af metaanalyser

Tiltag

Effektstørrelse Kilde
0,82

Hattie, 2012

Læringstilgang

0, 63

Hattie, 2012

Guidende undervisning

0,59

Hattie, 2009

Worked examples

0,55

Hattie, 2012

Blended e-læring

0,46

Means et al.,

Klasserumsdrøftelser
(’study skills’)

(‘time on task’)

2009
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Elevens

kommunikationsevner
Undervisning er i bund og grund kommunikation, som
egentligt betyder ’at gøre fælles’.

Når eleverne lytter opmærksomt i det fysiske eller digitale
læringsmiljø, og når de læser et trykt eller digitalt indhold,
sker det med henblik på, at de får del i indholdet. Om og i

Ved brug af digitale redskaber kan eleven fremvise sin
forståelse af fag og sag på andre måder end vha. det

talte sprog eller via plancher og lineære tekster. Der er i
mange tilfælde gode erfaringer med læringsaktiviteter,

hvor eleven visualiserer sin forståelse vha. videoudtryk
(Andresen, 2015a).

Et mål er, at eleverne lærer sig at navigere på nettet og

udvikle hensigtsmæssige strategier i forhold til at søge,
sortere, kritisk behandle og anvende digitale kilder.

Kulturteknikker

Ved begrebet kulturteknik forstås evnen til at forstå og
anvende kulturens symboler.

Der er forskningsmæssigt belæg for, at denne evne har

relativ stor indflydelse på elevens livslange uddannelsesog erhvervsmuligheder (OECD, 2012).

Elevens udbytte af den mundtlige og skriftlige kommunika-

digitale oplysninger. Når eleven har mange læringsres-

sourcer til rådighed på samme tid, er sandsynligheden for,
at han/hun skifter fra en ressource til en anden relativt høj,
og det øger den kognitive belastning.

Jo flere links, eleven overvejer at klikke på, jo flere ud-

tryksformer, han/hun forholder sig til, og jo mere han/hun
multitasker, jo større bliver den kognitive belastning.

Når eleven multitasker, nedsætter det både udbyttet af
arbejde.

af deres kommunikationsevner. Det afhænger nærmere
gende kulturteknikker.

Der er en vis mental anstrengelse forbundet med at tilgå

skolearbejdet og troen på egen formåen i relation til dette

hvilket omfang det bliver fælles ejendom, afhænger dog

bestemt af elevernes beherskelse af de såkaldt grundlæg-

Multitasking trætter

Elevens udbytte
af den mundtlige og
skriftlige kommunikation
i læringsmiljøet afhænger
af hans/hendes beherskelse
af de fire grundlæggende
kulturteknikker: lytte og
tale, læse og skrive.

Hyppig og længerevarende multitasking har en dokumenteret negativ indflydelse på elevens self-efficacy, dvs. tro
på egen formåen i forhold til skolearbejdet (Calderwood,
Ackerman & Conklin, 2014).

Det kan vise sig at være en historisk fejltagelse, at ele-

verne nu om dage bliver udsat for en kognitiv belastning,
som medvirker til at nedsætte deres udbytte af at læse
for at lære i grundskolen og på ungdomsuddannelser,

men det kan også blot være et overgangsproblem, som
bliver mindre i takt med, at eleven lærer at beherske de
fornødne læsestrategier.

tion i læringsmiljøet afhænger af hans/hendes beherskelse

Under alle omstændigheder er der grund til opmærksom-

læse og skrive.

materialer (Mathiasen, 2012).

af de fire grundlæggende kulturteknikker: Lytte og tale,
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hed, når nogle elever har svært ved at navigere i digitale
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Udvikling af forsknings-

informeret praksis

I det følgende behandles spørgsmålet om, hvordan læreren kan få kendskab til teoretisk viden.

”Tænksomme mennesker har altid været plaget af

vanskelighederne ved at anvende teoretisk viden på
praktiske problemer.”

Tænk fx på et travlt klasserum med elever og en hårdtar-

bejdende lærer og overvej så, hvilken teoretisk viden, der
vil kunne hjælpe dem” (Bruner, 1999, s. 101).

Der er ikke en alment accepteret strategi for integration af

teori og praksis (Thingholm & Rasmussen, 2010), men uddannede lærere drager i nogle tilfælde nytte af mundtligt
input på konferencer og pædagogiske temadage såvel

”Vi bliver løbende
præsenteret for resultaterne på pædagogiske
dage, og vi har også deltaget i
en række konferencer. På den
måde får vi løbende nogle
inputs, som vi forsøger at
implementere i undervisningen.”

som fra forskningspublikationer. Dette kommer bl.a. til
udtryk på denne måde:
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Transferværdien

Til at beskrive underviserudviklingen anvender man i nogle tilfælde begrebet transfer. Transferværdien er høj, når

læreren (som tidligere omtalt) eksperimenterer med det,

han/hun har set, hørt og lært sig i de omtalte situationer.
Et forbehold i forhold til transferperspektivet er, at det kan

føre til en fejlslutning, hvor det især opfattes som lærerens
ansvar at omsætte det direkte lærte til egen praksis
(Evans et al, 2010).

Beslutningstagerne på centralt og lokalt plan har naturligvis et medansvar for at sikre transfer. Det er til enhver tid

dem, der fastsætter de overordnede rammer for lærerens
grund-, efter og videreuddannelse (Ministeriet for børn,
unge og ligestilling, 2016c).

”(…) Vi bliver hele tiden opfordret til det, og jeg
tror, at mange af os får nye inputs og vinkler,
når vi har været afsted, eller når der har været
foredragsholdere her på stedet, for der kommer
jo hele tiden nye forskningsresultater.
I den henseende benytter vi os af inputs fra
forskningsverdenen. ”

”Efter at være
faldet over forskningen diverse steder
eksperimenterer man
selvfølgelig med dem,
hvis det er noget
brugbart”.

Disse rammer medvirker til at skabe barriere for at udvikle
forskningsinformeret praksis. Det er der flere grunde til:
For det første har lærerens efter-/videreuddannelse et

meget begrænset omfang sammenlignet med niveauet i

behov for at udvikle kompetencer på området ’evaluering

stort på områder som ’formativ evaluering’ og ’digital di-

behov for øget kendskab til evaluering af elever og evalu-

mange andre lande. Behovet for efteruddannelse er relativ
daktik’. På ungdoms-uddannelserne har hver fjerde lærer

og evalueringspraksis’. I folkeskolen har 40 % af lærerne
eringspraksis (EVA, 2014b).
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Behov for efteruddannelse

Lærerens behov for efteruddannelse er allerstørst på

bærer, at skoleledelsen er direkte engageret i lærernes

ti lærere på gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsud-

ressourcerne hertil (Robinson, 2015). Omkring hver fjerde

området: ’brug af it som pædagogisk redskab’. Fem ud af
dannelser peger på et sådant behov (EVA, 2014b). Blandt

færdiguddannede lærere i folkeskolen er der et tilsvarende
stort kompetencebehov på dette område. Seks ud af ti

lærere i udskolingen har fx behov for øget kendskab til indsatsteori om anvendelse af it som pædagogisk redskab.

Set i lyset af de omtalte behov for kompetenceudvikling

kan det undre, at omfanget heraf generelt er mindre i Danmark end i de fleste andre lande (EVA, 2014b).

Desuden er der mangel på feedback fra skolens pæda-

gogiske ledelse set i forhold til niveauet i lande, vi normalt

kompetenceudvikling, fremfor at den blot administrerer

lærer i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne

får imidlertid ikke feedback fra skoleledelsen som opfølgning på overværelse af klasse- eller holdundervisning
(EVA, 2014b).

Feedback fra skolens ledelse kan ellers både inspirere
læreren selv, men også medvirke til at fremme elever-

nes læring. Den har relativ stor indflydelse på elevernes
læringsudbytte, og effektstørrelsen ligger væsentligt
over gennemsnittet for alle typer tiltag (som tidligere
omtalt er det 0,4).

sammenligner os med. Ledelse af lærernes læring inde-

”Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i forskningsresultater, herunder
nogle rapporter og foredrag, der under en kappe understøtter
påstanden om, at vi benytter alt for meget summativ evaluering i
forhold til formativ evaluering”.
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Barrierer mellem forskning

styrke: ”koblingen mellem teori og praksis”, idet teori

relateres til nationale og internationale forskningsresul-

og udvikling

En yderligere grund til, at det kan være en udfordring at
udvikle forskningsinformeret praksis, er en mere rigid

opdeling af forsknings- og uddannelsesaktiviteter i relation til læreruddannelserne i Danmark end i en del andre
lande. Det er temaet i det følgende.

Der anvendes især to tilgange for at fremme integration af teori og praksis på uddannelsesområdet
(Nielsen, 2014):

Den første er en praktisk tilgang, hvor lærerens refleksioner fører til kompetenceudvikling, som derved bygger
på praksisteori.

Når læreren reflekterer over sine oplevelser med læ-

ringsaktiviteter, sker der en erfaringsdannelse, og når

læreren dernæst begrebsliggør disse erfaringer, bliver
de til praksisnær teori.

Denne form for praksisteori, som er baseret på hidtidige
erfaringer, har begrænset værdi, når læreren vil indføre
nye praksisformer.

Det omfatter fx den nuværende digitaliseringsindsats,
hvor læreren i nogle tilfælde bruger ganske meget tid

på at orientere sig i apps og materialer og afprøve nye
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tater. (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015).

Desuden er der begrænset samspil imellem forskeren,

som skaber ny viden om digital læring; og læreren, som

kan drage nytte af denne viden i forbindelse med inddragelse af digitale redskaber og læremidler. Det skyldes

den hidtidige organisering af lærerens grund-, efter- og

muligheder for digital læring (Otter & Weidow, 2015;

videreuddannelse.

Andresen, 2015a).

Den anden måde at fremme integration af teori og prak-

Herhjemme accepterer politikerne indtil videre relativt

fattes som to adskilte bestræbelser, men hvor læreren

teoretisk forståelse af undervisnings- og læringsaktivi-

mange mellemled, som påvirker lærerens udvikling af

sis på, er en tilgang, hvor udvikling af teori og praksis op-

teter (skema 9).

kan inddrage resultater af uddannelsesvidenskabelig
forskning, når han/hun planlægger sin indsats.

”Der er et dilemma i processen fra at få læst
forskningsresultaterne til faktisk at få dem
implementeret i praksis ved at justere sin
adfærd og rette ind, for vi har ikke oceaner
af forberedelsestid, og derfor benytter vi os
af vores rutine for at få morgendagen til at
hænge sammen, så eleverne ikke føler, at de
går hjem uden noget”.

Mange mellemled i formidlingen

Det fremgår af de politiske udmeldinger at udgangspunktet er, at forskeren skaber teoretisk viden, som

læreren bagefter kan anvende. I uddannelsen af lærere i

de gymnasiale uddannelser indgår fx et teoretisk pæda-

Forskning tages ud af sammenhæng

På trin 2 bliver forskningsbaseret viden dekontekstua-

liseret fra den sammenhæng, hvori forskeren har skabt
den. Den bliver nærmere bestemt taget ud af en forsk-

ningssammenhæng og sat ind i en ny kontekst, som omgogikum, som skal gøre læreren i stand til at ”kombinere
teori og praksis” på områder som læring og kommuni-

kation (Undervisningsministeriet, 2014d). I uddannelsen
til lærer på folkeskoleniveau er hensigten tilsvarende at

fatter indholdet i læreruddannelsen, og som er nærmere
beskrevet i bekendtgørelser, fagbeskrivelser o.l.

Hver gang forskningsbaseret viden bliver de- og rekontekstualiseret, er der risiko for, at noget går tabt.

Skema 9. Mellemled i formidling af forskningsinformationer
1

2

3

4

5

Forskeren

Læreruddannelse

Lærernes lærere

Lærerarbejde

Læreren
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Det gælder særligt beskrivelser af, hvad forskeren har

undersøgt (genstand), og hvordan det er sket (metode).
Jo mere opmærksomheden fjernes fra de konkrete

sammenhænge, hvori den oprindelige forskningsbaserede viden er skabt, jo sværere bliver det at forbinde denne
viden med andre praksissituationer.

Det kan medvirke til at skabe et gab mellem to forståelser
af praksis. Dybest set er det et gab mellem to forståelses

former, dvs. et teori-teori gab fremfor et teori-praksis gab.

Den ene type af teori stammer fra empirisk forskning, hvor
forskeren udvikler en teoretisk forståelse på grundlag

af analyser af data om praksis. Den anden type af teori

stammer fra lærerens erkendelse, hvor han/hun reflekterer
over og begrebsliggør sine praksisoplevelser.

sere og kategorisere videooptagelser af sit samspil med
eleverne (Linder, 2010).

Når digitale videoklip anvendes til at illustrere og visualise-

Afslutning

re praksissituationer, har læreren ”mulighed for at analyse-

Dette inspirationshæfte har forsøgt at redegøre for

at være underlagt handletvang” (Nielsen, 2014, s. 210).

forskning. Indholdet er udvalgt med særligt henblik på

re og reflektere over praksis med inddragelse af teori uden

Aktionsforskning skaber transfer

En anden mulighed er at styrke aktionsforskning, hvor

forskningsaktiviteter bliver integreret med udviklingspro-

nogle af de vigtigste fund fra uddannelsesvidenskabelig
planlægning, gennemførelse og evaluering af digitale
læringsaktiviteter.

Hensigten med hæftet er, at undervisere kan lade sig

inspirere af indholdet til brug for arbejdet med pædagogisk indsatsteori og forskningsinformeret praksis.

jekter (Tiller & Egerbladh, 1999). Forskernes rolle er i så

fald ikke begrænset til at undersøge noget fra sidelinjen.

De kan tværtimod levere teoretisk input til udviklingspro-

jektet og afdække både tilsigtede og utilsigtede virkninger

Digitale redskaber styrker læringen

Når viden om forskningsresultater ikke bliver integreret
med lærerens erfaringsbaserede viden, kan det karakteriseres som parallellæring. Hvad kan der gøres for at
overvinde teori-teori gabet og undgå parallellæring?

En mulighed er at anvende digitale redskaber til at styrke
portfolioarbejde, kollaborativ læring og vejledning, som

hver for sig og tilsammen er velegnede til at reducere det
tidligere omtalte teori-teori-gab (Nielsen, 2014).

Som tidligere omtalt er det en fordel, at læreren vægter
relationsarbejde højt, fordi det har stor indflydelse på

elevernes læring. Med henblik på at gøre det kan læreren
fx sætte sig ind i teori om pædagogisk samspil og analy-
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heraf. Det sker typisk i tæt samarbejde med lærerne,

således at der er direkte kontakt mellem de to grupper af

aktører. Blandt mange skolechefer og ledere er der meget
store forventninger til denne projektform (EVA, 2013).

En tredje mulighed er at reducere antallet af mellemled
(jf. skema 9) og skabe en mere direkte relation mellem

forskere og lærere. Det foregår indirekte, når forskerens
publikationer bliver anvendt i forbindelse med lærerens

grund-, efter- eller videreuddannelse. Antallet af mellemled er naturligvis også mindre på konferencer og andre

typer arrangementer med deltagelse af repræsentanter

for begge parter. I forbindelse hermed kan det som nævnt
være en udfordring at opnå transfer, så læreren reelt anvender det, han/hun ser og hører ved disse lejligheder.
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Egne noter

Litteraturliste:
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Det Nationale Videncenter for e-læring

Dette inspirationshæfte indeholder inspiration til arbejdet med
pædagogisk indsatsteori og forskningsinformeret praksis.

Hæftet er udarbejdet af Bent B. Andresen på baggrund af et
inspirationsdokument om forskningsinformeret praksis.

Målet med hæftet er, at undervisere og vejledere kan lade sig
inspirere af indholdet til brug for arbejdet med pædagogisk
indsatsteori og forskningsinformeret praksis.
Se mere på

www.eskolermidt.dk

978-87-998209-4-8
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