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Lærerkompetenceudvikling i relation til digitalisering og it-fagdidaktisk praksis i danskfaget i
udskolingen
Et interventionsforskningsprojekt
Indledning
It integreres på mange måder i folkeskolen i dag, og forskningen tyder på mange potentialer (Fx Sørensen
og Audon 2004, Bryderup og Larson 2008). Lærerne har dog svært ved at forankre disse fordele i praksis, og
en del af det eksisterende fokus på it har mere karakter af at ”få det ind” end det nødvendige fokus på,
hvad der virker i fagene (Drotner, Duus og Dahler 2009, Sørensen et al 2011, Christiansen og Gynther 2011).
Fx har Odder Kommune købt iPads til alle lærere og elever for ”at klæde eleverne på til det samfund, de
skal ud i” (Stanek 2011). Lektor Jeppe Bundsgaard, AU, advarer mod denne ”teknologi-fetichisme”
(Bundsgaard 2011). Fokus må på didaktik frem for teknologi – en fagdidaktisk reflekteret integration af it.
Det er dette ph.d.-projekts formål.
It-kompetencer er i dag et dannelsesbegreb (Sørensen, Audon og Levinsen 2010:21), og folkeskolen står
over for et paradigmeskift med øget digitalisering1 og en forholdsvist traditionelt tænkende lærergruppe:
Ældre amerikansk (1998) og norsk (2003) forskning viser, at lærerne foretrækker lærebogen frem for det
digitale (Lund og Almos 2003:33, Selander og Skjelbred 2004:23f). Ny dansk forskning bekræfter dette
(Drotner, Duus og Dahler 2009) og peger på lærerens fagsyn, fagdidaktiske kompetence og tilegnelse af it
som det centrale omdrejningspunkter (Jensen, Krøjer og Hansen 2010, Christiansen og Gynther 2011).
Samtidig forventer kommunerne øget effektivisering, herunder øget inklusion og undervisningsdifferentiering, som følge af digitaliseringen (Fx Frederikshavn Kommune 2011, Gentofte og Rudersdal
Kommuner 2011). En fagdidaktisk reflekteret integration af it er en forudsætning for det, og her er læreren
den centrale figur (jf. Drotner, Duus og Dahler 2009, Christiansen og Gynther 2011).
Med ansøgers danskfaglige baggrund, danskfagets størrelse og rolle i folkeskolen og i overensstemmelse
med kommunerne anlægges et forskningsmæssigt blik på dansklærere i udskolingen.

Forskningsspørgsmål
Dette ph.d.-projekt gennemføres som et interventionsforskningsprojekt med fokus på følgende
forskningshypotese og -spørgsmål:
Forskningshypotese
Lærernes it-fagdidaktiske kompetence kan udvikles og forankres gennem en systematiseret videndeling og
-udvikling i teams.
Forskningsspørgsmål
Hvordan kan dansklæreres professionelle fagpraksisfællesskaber understøttes gennem udviklingen af
fagdidaktisk reflekterede it-kompetencer?

1

Regeringens såkaldte 500 mio. kr.-pulje er en it-satsning i folkeskolen over de næste 4 år, som skal opgradere
skolernes it-standard, både i form af hardware og software. KL skal bidrage med samme beløb. Dette kommer oveni
en investering de seneste 15 år på næsten ¾ mia. i hardware og efteruddannelse (ITMF og ITIF, Hansen 2009)
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Teoriramme
For at undersøge koblingen mellem profession, didaktik og praksisændring trækker projektet primært på to
teoretiske perspektiver: Didaktikeren Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer i forhold til
lærerprofessionalisme og læringsteoretikerne Jean Lave og Etienne Wengers begreb praksisfællesskaber i
forhold til lærernes it-kompetencer og videndeling.
Dale operer med tre kompetenceniveauer i forhold til lærerprofessionalisme: Praksisniveauet K1 (at
gennemføre undervisning), Planlægningsniveauet K2 (at forberede og evaluere K1), samt Teoriniveauet K3
(konstruktion af praksisteori på baggrund af K1 og K2) (Dale 1989: kap. 3). De tre kompetenceniveauer
anvendes som teoretisk beskrivelsesramme og mål for dette forskningsprojekt: Hvad gør lærerne (K1),
hvordan forbereder lærerne sig (læreren som didaktisk designer – K2), og hvordan udvikler lærerne
praksisteori (K3) som virker tilbage på K1 og K2.
Lave og Wengers teori fokuserer på læring som social deltagelse med praksisfællesskaber (Lave og
Wenger 2003) som centralt begreb, defineret ved langvarig udøvelse af gensidigt engagement, fælles
virksomhed og fælles repertoire (Wenger 2004:90).”Nytilkomne” bliver efterhånden en del af
fællesskabet ved at gå fra ”legitim perifer deltagelse” til ”fuld deltagelse”, hvorigennem fællesskabet
reproducerer sig selv (Lave og Wenger 2003:31).
Ved at kombinere disse teoretiske perspektiver vil projektet med henblik på danskfaget belyse både de
didaktiske, de sociale og de organisatoriske aspekter. Begge teorier fokuserer på praksisser, Dale med
didaktisk fokus og Lave og Wenger med blik på skolen som en organisation. I forhold til lærernes itfagdidaktiske kompetence søger dette projekt at udvikle lærernes måder at reproducere
praksisfællesskabet på.

Metodologi
Det empiriske feltarbejde til dette ph.d.-projekt er baseret på interventionsforskning, der er studier, som
har til formål at finde ud af, hvilket resultat en intervention har for den eller de individer, for hvilken
interventionen er afset (Oscarson 2008:170). Metoden anbefales, hvis man udvikler teori om
grundlæggende sociale processer (Guvå & Hylander 2005:20). Interventionsforskningen anvendes i en
konkret praksis til at afprøve, udvikle og forstå. Interventionsforskning er indgriben i eksisterende forhold,
sat i gang på baggrund af en udredning (Andersson 2003). Den er typisk anvendt inden for social- og
sundhedsområdet, mens der inden for skolen oftere anvendes aktionsforskning, hvor lærerne i højere grad
er med til at udvikle praksis (Tiller 2004, Bundsgaard 2005). I interventionsforskning præsenterer forskeren
forslag til forandrede praksisser på baggrund af observationer og interviews, og disse tiltag afprøves
efterfølgende og evalueres (Madsen 2003, Guvå & Hylander 2005).
Dette projekt undersøger, hvordan lærere lærer med henblik på at udvikle et efteruddannelseskoncept,
som sætter lærerne mere effektivt i stand til at møde it-udfordringer i danskfaget. De deltagende lærere
skal aktivt være med til at udvikle og videretænke idéer, men forskeren er den centrale reflektor:
Klasserumsobservationer, semistrukturerede interviews, teoridannelse, intervenerende lærersamtaler og
ny afprøvning anvendes i et fortolkende og forståelsesorienteret arbejde, hvor forskeren anvender sig selv
som instrument for observationer og analyser. Semistrukturerede interviews sikrer en ensartethed i de
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forskellige interviews og dermed et komparativt grundlag, men giver samtidig parterne plads til at følge op
og uddybe (Fog 2004). Spørgeskemaer anvendes til kvantitativt at se på effekten, og klasserumsobservationer og semistrukturerede interviews anvendes til at se på processen, jf. nedenstående model:

A

Indsats
(Undervisning)

Proces
(Læring)

C
Effekt?

B

B

Forandrings- /forbedringsfaktorer

D

(Efteruddannelse)

K1
K2

En indsats starter en proces (A), hvis indhold og forløb påvirkes af konteksten (K1), aktive forandrings- eller
forbedringsfaktorer (B). Dette leder til gengæld til en effekt eller fravær af en effekt (C). Effekten, eller den udeblevne
effekt, påvirker til gengæld (D) konteksten K1 enten positivt, gennem fx at en klient eller en elev oplever forbedringer i
sin sociale situation, eller negativt hvis effekten udebliver og dermed måske bekræfter billedet af at være ”et håbløst
tilfælde”, dvs. konteksten K1 forandres i enten positivt eller negativt forstærkende retning (K2). I forhold til
herværende projekt er indsatsen ”undervisning”, dvs. intervenerende lærersamtaler, processen er den læring, lærere
og forsker opnår med henblik på at systematisere forandringsfaktorer, dvs. efteruddannelse
Efter Oscarson 2008:184, min oversættelse

Empiri
I kommunerne udvælges et antal almindelige og repræsentative udskolingsdansklærere, der indgår i
projektets intervention (primærgruppen)2. Det empiriske materiale udgøres her af fokusgruppeinterview,
intervenerende lærersamtaler og klasserumsobservationer. Interventionen danner baggrund for
efteruddannelseskonceptet.
En anden gruppe almindelige og repræsentative udskolingsdansklærere i hver kommune uden overlap fra
primærgruppen (sekundærgruppen)3 deltager i slutningen af projektets 2. år i det efteruddannelseskursus,
som er udviklet på baggrund af den viden, interventionen afdækker.
For at opnå et bredt empirisk belæg for status præsens gennemføres en kvantitativ webspørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere og lærere (ca. 100 ledere og 1200 lærere) i grundskolen i de to kommuner
om deres syn på digitale teknologiers anvendelse i undervisningen. Denne undersøgelse gentages i starten
af år 3, efter kurset, og med sekundærgruppen identificeret. Herved gives dels et billede af den generelle
udvikling af lærernes it-opfattelse, som kan holdes op mod sekundærgruppen.

2

Primærgruppens størrelse afklares i samarbejde med kommunerne og efter kvalitative overvejelser (Patton 1997)
Sekundærgruppens størrelse afklares i samarbejde med kommunerne og efter kvantitative overvejelser (Kruuse
2007)
3
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Tidsramme
1. semester: Den kvantitative webspørgeskemaundersøgelse gennemføres med efterfølgende
databehandling. Der etableres kontakt til primærlærerne med indledende klasserumsobservationer og
lærersamtaler. Eksisterende forskning gennemlæses.
Indledende kursus i ph.d.-vejledning og kursus i litteratursøgning og referencesøgning
2. semester: Systematiserede lærersamtaler og klasserumsobservationer i primærgruppen.
Interventionsperiode igangsættes.
Undervisning, Læreruddannelserne
3. semester: Interventionsperiode afsluttes. Udkast til efteruddannelseskoncept
3 mdr. udlandsophold: Professor Diana Laurillard, Institute of Education, University of London
4. semester: Efteruddannelse af sekundærgruppen. Efterfølgende gentages kvantitativ webundersøgelse
med efterfølgende komparativ databehandling.
Undervisning, Århus Universitet
5. og 6. semester: Den endelige gennemskrivning af afhandlingen. De to semestre holdes arbejdsfri.

Forskningsmæssig relevans
Forskningsprojektet Digitale læringsressourcer i folkeskolen… peger på lærernes faglighed og anvendelsen
af de digitale lærermidler som problemet: Der bør fremover være mere fokus på anvendelse end adgang
(Drotner, Duus og Dahler 2009:10). Slagelse-projektet Barrierer og potentialer for integration af it
(Christiansen og Gynther 2011) påpeger, at tre ud af fire faktorer, der har indflydelse på integrationen af it
ligger hos læreren (opdateret fagsyn, fagdidaktisk kompetence og undervisningspraktisk kompetence. Den
fjerde faktor er teknologien) og foreslår faglige it-vejledere frem for generelle, jf. Dales K2 og K3. INDELTAprojektet om Smartboards i skolen (Jensen, Krøjer og Hansen 2010) understreger, at ”Eksisterende
forskning fokuserer på potentialer og barrierer frem for lærernes tilegnelse og anvendelse af itc (2010:7).
Lektor Ulf Brinkkjær og Institutleder Martin Bayer peger på, at betydningen af lærerens personlighed i
undervisningen må nedtones, hvis lærerfaget skal blive ”en rigtig profession” (Kaare 2010). Lærerne
italesætter deres faglighed og professionalisme ud fra deres personlighed i stedet for teori, viden og
undersøgelser. International forskning bekræfter dette (Kaare 2010). Naturfagsdidaktikeren Jan Sølberg
understøtter dette fokus: Der er behov for redskaber til at stille skarpt på, hvordan faglige kulturer kan
udvikles (Sølberg 2006). Sølberg peger her på tre dimensioner, bl.a. den faglige praksis og de sociale og
organisatoriske forhold (tredje dimension er de praktiske rammer på skolen (2006:7), jf. Christiansen og
Gynther 2011).
Her kan der skelnes til KOMPIS-projektet i Slagelse Kommune (KOMpetencemål i PraksIS), der udforsker
en kompetenceorienteret tilgang til undervisning frem for en stringent faghæftefaglig(Højgaard et al
2010). I samarbejde med forskerne udvikler lærerne en stadig mere kompetenceorienteret undervisning.
11.574 tegn inkl. mellemrum
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