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«Vidensnotat»
•

Formålet med denne publikation er at formidle resultaterne fra et
systematisk review af, hvad der fremmer eller hæmmer anvendelse af
forskning i grundskolen.

•

Intervjuer ble gjennomført i 10 land, stater eller regioner og fokuserte på
hvordan kunnskapsbasert kunnskap overføres fra utdanningsforskning til
praksis i skolen. Blant disse var Norge, Sverige, Danmark og Finland. I
tillegg ble England, Maryland (USA), New South Wales (Australia), New
Zealand, Ontario (Canada) og Skottland.

•

I det systematiske review blev der fundet 9.232 studier, der efter sortering
efter relevans har resulteret i 73 referencer, hvoraf 34 både har en
tilstrækkelig forskningsmæssig kvalitet og relevans til at blive inkluderet i
reviewet.

Intervjuene
•

Intervjuene avdekket store variasjoner i kunnskapsbasert praksis, fra full
aksept til positiv interesse kun når lærere opplever at forskningen har
relevans eller de får implementeringsstøtte,

•

Bruk av forskningskunnskap i skolen påvirkes av lokale skoletradisjoner
som kan variere fra sentralt kontrollert kunnskapsoverføring til
desentraliserte modeller som har sitt utspring i praksis.

•

Høy grad av aksept og etterlevelse var tydeligst i Maryland og Ontario.

•

De nordiske landene, Norge, Danmark, Finland og Sverige derimot, har en
lang tradisjon med høy grad av lærerautonomi, noe som synes å gjøre
kunnskapsmobiliseringen vanskelig i disse landene.

Oppsummering av intervjuene
•
•

Det er særlig den skoleomfattende implementering som gir de beste
resultatene når målet er å forebygge eller redusere elevers skoleproblemer.
Rapporten tar også til orde for å kombinere top-down og bottom-up
strategier der lærerne med utgangspunkt i forskningsdata bruker sitt faglige
skjønn for å vurdere når og hvordan de skal anvende denne kunnskapen.

•

I følge rapporten er implementering av forskningsfunn mest vellykket når
sentral styring og kontroll kombineres med lydhørhet for lokale behov og
samarbeid med lærere.

•

De viktigste pådriverne for implementering av forskningsbasert praksis i
skolen er skoleledere. Det kan henge sammen med at det Skandinaviske
skolesystemet er desentralisert og autonomt, og hittil har sentrale og lokale
politiske myndighetene vært lite villige til å styre utviklingen mot mer
forsknings-basert praksis.

En evidensbasert huskeliste
•
•

•
•

•

•
•

Navnet på tiltaket (eller undervisningen): kortfattet overskrift
Hva som er begrunnelsen, teorien og/eller hensikten med kjerneelementene
i tiltaket: f.eks. økt sosial kompetanse, bedre lese- eller lekseferdigheter
eventuelt reduserte atferdsproblemer.
Hvem: som er mottakere av tiltaket: f.eks. alle elevene i en klasse.
Hva: informasjonsmateriell og annet materiell som brukes; ferdiglaget
materiell med informasjon til foresatte, hefter, illustrasjoner, arbeidsbøker
eller –ark, lærerhåndbok og evalueringsmateriell,
Hva: framgangsmåter, aktiviteter og/eller prosesser f.eks. trinn for trinn
beskrivelse av hvordan en presenterer, diskuterer, rollespiller og vurderer
ferdigheter, og i hvilken rekkefølge de introduseres,
Hvem som implementerer eller formidler tiltaket: f.eks. lærere som har fått
en bestemt opplæring,
Hvor: stedet der tiltaket skal foregå: f.eks. i klasserommet eller på alle
skolens områder.

Humphrey, N., Lendrum, A., Ashworth, E., Frearson, K., Buck, R., & Kerr, K. (2016). Implementation and
process evaluation (IPE) for interventions in education settings: An introductory handbook. Education
Endowment Foundation, Manchester University, Manchester.

Evidensbasert huskeliste forts.
• Hvordan tiltaket formidles: f.eks. som i en vanlig undervisningstime
og med aktiviteter som bidrar til overføring av læring,
• Når og hvor mye: varighet og dosering av undervisningen: f.eks. et
program som varer 20 ganger spredt over hele skoleåret med to
timer avsatt hver uke,
• Tilpasning til lokale forhold: hvor lærere blir bedt om å tilpasse
innholdet i historiene og eksemplene så de passer til lokale forhold,
og til forskjeller mellom elevene i klassen,
• Hvor bra: tiltak for å styrke implementeringen : f.eks. informasjonsmøte for foreldre, opplæringskurs for lærere, oppfriskningskurs og
veiledning, praktisk-teknisk støtte.

High risk (on average)

«What really works in special and inclusive education?»
(David Mitchell, 2014)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidslæring – hjelpe elever å lære av hverandre
Medlæring og elevpåvirkninger – bruke medelever til å undervise og støtte
hverandre
Sosial ferdighetstrening – lære elevene hvordan de kan samhandle med
andre på en positiv måte,
Samarbeidsundervisning – å bli en dyktig lagspiller
Foreldreinvolvering og støtte – respekt for familiens rettigheter, ferdigheter
og behov,
Kognitiv strategiundervisning – å lære elevene måter å tenke på,
Selvregulert læring – hjelpe elevene til å ta kontroll over egen læring,
Hukommelsesstrategier – hjelpe elevene til å huske viktig informasjon,
Repetisjon og praktisering – øvelse gjør mester,
Gjensidig undervisning – hjelpe elevene til å forstå hva de har lest,
Atferdstiltak – kontrollere påvirkninger og konsekvenser for å endre atferd,
Funksjonell atferdsevaluering – kartlegge og endre problematferd gjennom
å modifisere påvirkninger og konsekvenser.

«What really works in special and inclusive education?»
(David Mitchell, 2014)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkte undervisning – målrettet og høyt strukturerte timer,
Formativ evaluering og tilbakemelding – informerer elevene regelmessig om
hvilken framgang de gjør,
Støttende teknologi – øker elevenes ferdigheter og muligheter,
Supplerende og alternativ kommunikasjon – bruke alle midler for å utvikle
kommunikasjonsferdigheter,
Fonologisk bevissthet og fonologisk bearbeiding – bruke en virksom
lesestrategi,
Respons på tiltak – anvende graderte evidensbaserte intervensjoner for å
tilpasse tiltak til individuelle forutsetninger og behov,
Klasseromsklima – skape et trygt, positivt og motiverende læringsmiljø i
klassen,
Skoleomfattende strategier – etablere flere trinn for å forebygge eller
redusere problematferd (tiltakspyramiden),
Tverretatlig samarbeid – fra fragmenterte til koordinerte tjenester,
Inkluderende undervisning – tilpasse det som foregår så det passer for alle.

Hva påvirker implementeringen av
forskningskunnskap i grunnskolen?

Skoleledelse
•

I en skoles arbeid med forskning har ledelsen en avgjørende rolle enten
kunnskapen kommer fra skolen selv eller utenfra,

•
Skoleledelsen planlegger gjennomføringen innenfor skolens organisasjon
og budsjettrammer,
•
Ledelsen må utvikle en prosessplan som har mål og milepæler for hvordan
og når evalueringer og mulige tilpasninger av den nye praksisen skal
gjennomføres for å sikre kontinuerlig oppfølging av prosessen.
•

Det er ledelsen som vurderer hvilken kompetanse som trengs og hvilket
støtteapprat en trenger,

•

Skoledelsen påvirker i stor grad holdningene til ny praksis ved skolen.

Ledelse fremmer bruk av forskning gjennom:
•
•
•
•
•
•

Gå foran og være modell,
Gi dedikert og kontinuerlig støtte til endringsarbeidet,
Vær fleksibel og gi personlig støtte til personalet i daglig praksis,
Ha kunnskap om læreplaner, undervisning og evaluering
Gi administrativ støtte
Vis tillit og dele lederansvar (skoleteam/ trinnteam/ elevteam)
Støtte medlemmer i gjennomføringen
• Ha realistiske forventninger.

Kompetanseutvikling
• Målrettet og intensiv kompetanseutvikling er viktig når man innfører
en ny forskningsbasert praksis,
• Kompetanseutviklingen er rettet mot praksis på skolen eller i den
enkelte klasse,
• Kompetanseutvikling strekker seg over tid og inneholder
tilbakemelding som fokuserer på praksis i klassen,
• Kompetansutvikling bør ikke bare bestå av kurs som introduserer
teori, fakta og prosedyrer,
• Andre aktiviteter omfatter undervisning og veiledning i
klasserommet, videoopptak med tilbakemelding basert på
observasjoner og tilbakemeldinger fra elevene,
• Kompetanseutvikling gjennom samarbeid og erfaringsdeling.

Kompetanseutvikling som fremmer bruk av
forskning:
•
•
•
•
•
•
•

Målrettet og intensiv i startfasen,
Gis under hele prosjektperioden,
Fokuserer på veiledning og feedback på personalets praksis,
Målrettet mot hele personalets forståelse og holdninger/ verdier,
Fremmer samarbeide i lærerteam,
Støttes av video tilbakemeldinger,
Rettet mod anvendelse af forskellige data til at evaluere og forbedre
elevers læring,
• Tilpasset den lokale kontekst og politikk.

Ressurspersoner - støtteapparat
• Kompetansutvikling må suppleres med veiledning, coaching og
andre lokale muligheter for støtte,
• Prosesser er ikke nødvendigvis lineære, slik at ressurs- og
støttesystemer skal involveres etter implementering og bidra til
sikker forankring,
• Veiledere, rådgivere og konsulenter skal gi faglig veiledning med
forslag til løsninger,
• Ressurspersoner må være aktive, effektive og ha god innsikt i og
forståelse av tiltaket som skal gjennomføres,
• Det er viktig at de samarbeider godt med skoleledelsen og at
ansatte har tillit til dem.

Ressurspersoner og støttesystem:
•
•
•
•
•
•
•

Støtter både i forberedelsen og gjennomføring av ny praksis,
Er tilgjengelig både før, under og efter implementeringen,
Kan bidra til å forbedre lærernes ferdigheter og kompetanse,
Kan samarbeide med skoleledelsen
Har personalets tillit
Støtter med ‘coaching’
Bidrar til god framdrift.

Implementering
• Gjennomføring av praksisendring eller lansering av nye tiltak har
sterke forbindelser til ledelse, kompetanseutvikling og
ressurspersoner,
• Det er viktig å vurdere de ansattes verdier og holdninger, og
skolens kontekst når en velger hva som skal gjennomføres,
• Det bør være en god balanse mellom retningslinjene for innsatsen
og den lokale tilpasningen («flexibility within fidelity),
• Etter tilpasning til den lokale konteksten lages en plan for videre
implementering, og denne bør følges nøye,
• «Fidelity», eller «integritet», «lojalitet» og "troskap" dekker hvor
godt praksis avspeiler intensjonene i tiltaket,
• Implementering forutsetter praksisevaluering, der en måler eller
vurderer hvor godt tiltaket implementeres, og hvordan elevene
reagerer på ny praksis.

Implementering fremmes gjennom:
•
•
•
•
•
•

Personalet og skolekontekst skal tas i betraktning ved valg av tiltak,
Retningslinjer og innhold foreligger skriftlig,
Støtte til lærere i gjennomføringen (oppfriskningskurs, coaching),
Teamsamarbejde mellom lærere,
Videoobservationer av hvordan praksis gjennmføres,
Gruppefeedback fra elever, foreldre og andre.

Holdninger til forskningsbasert kunnskap
• Ikke alle lærere har tillit til forskning, og bruk av forskning kan
komme i konflikt med deres faglige autonomi.
• Og lærere er ikke mottakelige for forskningsresultater som de
oppfatter som lite relevante, eller som strider mot deres faglige
vurderinger.
• Lærere opplever også at de overlesses av informasjon fra mange
kilder, noe som gjør det vanskelig å bestemme hva de skal tro på.
• Lærere må være overbevist om verdien av et bevisst kunnskapsinformert praksis, og dette bør inngå i grunnopplæringen deres, men
også i etter- og videreutdanning.
• Positive holdninger er nødvendige hvis en skal lykkes med
gjennomføringen og disse utvikles best gjennom arbeidet med
ferdighetsutvikling,
• En av de viktigste faktorene i å skape positive holdninger og
oppfatninger er at skoleledere viser at de er forpliktet.

Positive holdninger
fremmes av:
•
•
•
•
•
•
•

Enighet om en felles strategi og forståelse,
Engasjement og ressurser formidles fra ledelsen,
Tid til planlegging og en rimelig arbeidsmengde for lærere,
Læreres tiltro til at tiltaket virker for elevene,
Ulike lærere har ulike holdninger og må møtes på ulike måter,
Personalets medbestemmelse om hva skolen skal satse på,
Ferdighetsopplæring gjennom rollespill og praksisevaluering.

Videreføring (sustainability)
• Forankring krever god implementering, men også fortsatt
oppmerksomhet og integrering i skolens organisasjonsfunksjon,
• Forankring handler om: ledelse, kompetanseutvikling, etablering av
et felles språk og utgangspunkt, kontinuerlig tilgang til
ressurspersoner, kontinuerlig planlegging, evaluering, gode
relasjoner og fortsatt engasjement,
• Forskning tyder på at prosjekter i skolen har en livssyklus; de starter
og i noen tilfeller forankres de i praksis, mens de i andre tilfeller dør
de ut,
• Vellykkede prosjekter bygger ofte på tidligere prosjekter, men
faktorer som lærere og skoleledere ikke har kontroll over kan virke
inn, f.eks. endringer i skolepolitikken, ny prioritering av
utdanningsmål eller økonomiske innstramninger.

Videreføring fremmes av:
•
•
•
•
•
•

Ledelse – tålmodig, problemløsende og konstruktiv,
Tilstrekkelig opplæring og ferdighetsutvikling,
Etablering av et felles prosjektspråk,
Kontinuerlig fornyelse og revitalisering,
Kommunikasion
Evaluering.

Avsluttende kommentar
•

•

•
•
•

•

De viktigste argumentene for evidensbasert praksis i skolen er å satse på
undervisningsmetoder og praksis som gir gode elevresultater på kort og
lang sikt,
Det finnes spørsmål som evalueringsstudier kan gi svar på, for eksempel
hvilke undervisningsmetoder som fungerer best når elever skal lære seg å
lese, skrive eller regne,
Men det finnes også begrensninger og foreløpig tilfredsstiller bare et fåtall
studier idealkravene til randomiserte forsøk,
Også forskning som ikke tilfredsstiller idealkravene kan være troverdig og
nyttig når en skal vurdere praksis,
Undervisning som bygger på forskningskunnskap kan være en god veiviser
i utvikling av praksis, men underbygger også påstanden om at ”alt nytt ikke
er godt, og alt godt ikke er nytt”.
Godt innarbeidet og etablert praksis kan være overraskende virksom mens
pedagogiske nyskapninger kan vise seg å love mer enn de holder.

