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I hvilken grad er forskningen til hjelp i
lærerens praktiske hverdag?
Hva må til for at lærere kan få brukt
forskningen i sin praksis?
Bjørn Bolstad,
Ringstabekk skole, Bærum Kommune
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Hvem er jeg?
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Tre overskrifter
* Hvordan bruker skoler forskning om utdanning?
* Hvilken bevissthet bør vi ha om
utdanningsforskning?
* Utfordring til forskere - og til skolefolk
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Hvordan bruker skoler utdanningsforskning?
• «Direkte oversatt»
• «Overskrifter» og enkle forklaringer, eks: «Forskning viser at…»
• Skiller skolefolk godt nok mellom enkeltstudier og
sammenhengende forskning?
• Leser sammenfatning (abstract og konklusjoner)

• Gjennom ferdige programmer
• «Pakker» basert på forskningsprogrammer
• Forskningsbaserte lærerveiledninger?

• Til å utvikle ny praksis
• Eks. REDE, DiDiAC
• Partnerskap mellom skoler og forskningsmiljøer

• Som «bakteppe» for pedagogisk praksis
• «Forskning tyder på…»
• Ser vi etter sammenhenger? Nye begreper?
• Økt pedagogisk bevissthet hos lærere
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Hvilken bevissthet bør vi ha om forskning?
1. Ingen «lytter» nøytralt
• Alle merker seg det som passer med deres egen oppfatning.
• Skolefolk ønsker tydelige «funn» og klare svar («Virker det?»)

2. Forskning er ikke nøytral
• Forskning må tolkes, «oversettes» og settes i kontekst - må
gjøres lokalt

3. Forskjell på naturfaglig forskning (science) og
samfunnsvitenskapelig forskning (research)
•
•
•
•

Utdanningsforskning er ikke «science»
Kausalitetsoptimisme? Skoleforskning peker på sannsynlighet
Kontrollgrupper og RCT i skoleforskning?
Mye skoleforskning utvikler metodikk parallelt med at
den øker bevissthet om pedagogikk og didaktikk
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Utfordringer til forskere
1. Bli tydeligere
• Ta færre forbehold

2. «Oversett» forskningen til mottakeren
• Snakk til skolefolk og ikke til andre forskere
• Tydelig bedring

3. Vær oppmerksomme på hva skoler ønsker at dere forsker på
• eks. forskning om digital bruk i skolen
• skoler oppfatter forskningsmiljøer som «langsomme»,
omstendelige og teoretiske
4. Arbeid på tvers av egne akademiske fag
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Utfordringer til skolefolk
1. Ikke avvis skoleforskning
• Forskere er ikke virkelighetsfjerne personer som ikke aner
hvordan det er i et klasserom
• La forskning påvirke og endre din praksis
• Metodefrihet er ikke en unnskyldning for ikke å ta til seg
forskning - metodefrihet forutsetter at lærere er godt orientert
om forskning, pedagogikk og didaktikk

2. Drøft forskning med andre
• Hold deg orientert om forskning
• Begrunn dine pedagogiske oppfatninger med forskning

3. Ha forventninger til forskere
4. Arbeid på tvers av egne fag
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Oppsummering
1. Forskere og andre må gjengi forskning etterrettelig og riktig
2. Pedagogisk forskning er ikke naturvitenskapelig forskning. Evidens er
et uheldig ord å bruke siden det oppfattes som bevis, altså noe
ugjendrivelig og udiskutabelt
3. Unngå kausalitetsbløffen, eller kausalitetsoptimismen. Det finnes ikke
enkle og entydige kausale sammenhenger i undervisningen.
4. Forskningen må utvide profesjonell bevissthet og profesjonelt skjønn.
Forskere og skoleledere må hjelpe lærere med å «oversette»
forskningen til praksis.
5. Metodefrihet forutsetter en høy profesjonell standard - kjennskap til
forskning
6. Hvem skal bruke forskningen og til hva? Forskning må gjøres
tilgjengelig for lærere uten at den blir så enkel at politikere kan
ledes til å tro at det finnes enkle svar.
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Takk for oppmerksomheten
Bjørn Bolstad,
Ringstabekk skole, Bærum Kommune
bjorn.bolstad@baerum.kommune.no
www.ringstabekk.net

«En rektors bekjennelser»
www.bbolstad.wordpress.com

@BolstadB

