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STATE OF THE ART 
I de nordiske lande er der meget begrænset forskning, der undersøger
potentialer eller praksis ved pædagogisk brug af data (Bundsgaard, 2018a,
Nordenbo et al. 2009). Testresultater kræver oversættelse, fortolkning og
kontekstualisering, så lærere ved, hvordan resultaterne kan integreres i en
undervisningspraksis (Little, 2012; Hermansen & Mausethagen, 2016), og data
skal give mening for lærere og opfattes som nyttige (Mausethagen et al.,
2018b).
 
Lærere finder sjældent test nyttige, fordi de kommer sent på året og er mindre
relevante for praksis i klasseværelset (Datnow & Hubbard, 2015; Sun et al.
2016; Mausethagen et al. 2018b).
 
Forskning viser, at skoleledelsens databrug ofte bekræfter og legitimerer
eksisterende institutionelle fortællinger og interventioner i skolen (EVA, 2017).
Ledelse har en afgørende betydning for databrug og stor indflydelse på
oprettelsen af organisatoriske rutiner (Gunnulfsen & Roe, 2018; Sherer &
Spillane, 2011; Spillane et al., 2011).
 
Læsevejledere fået en større betydning i at hjælpe lærere med at analysere,
fortolke og respondere på data om elevers læring og foretage justeringer i
forhold til undervisning (Huguet et al., 2014). Læsevejledere spiller en væsentlig
rolle, når de oversætter politik til praksis, og lærere er mere tilbøjelige til at
foretage væsentlige ændringer i deres praksis med en vejleder, da vejlederen
lærer dem, hvordan man integrerer nye tilgange i deres undervisning og træffer
valg baseret på data, så de opnår dybere ændringer i pædagogik og didaktik
(Coburn & Woulfin, 2012; Marsh et al. 2015).
 

 
DESIGN OG METODE
 
Observationer - shadowing (både LV og test) og semi-strukturerede interviews. 
 
Casekommune 1: 
Organisatorisk rutine omkring testning
LV 1: Nyuddannet, 7.-9.klasse fokus på dysleksi
LV 2: Erfaren læsevejleder, 0.-6.klasse
LV 3: Erfaren læsevejleder, 0.-6.klasse, tosprogede
 
Casekommune 2:
Organisatorisk rutine med vurdering for læring
LV 1: Børne- og skolecenter (integreret institution med børnehave og skole)
LV 2: Erfaren læsevejleder, 7.-9.klasse
 
Casekommune 3:
Organisatorisk rutine med professionelle læringsfællesskaber og co-teaching
LV: En friskole, anvender få test

 

 TEORI
 
Organisatoriske rutiner defineres som repetitive, genkendelige mønstre med fælles
handlinger involverende forskellige aktører. Det teoretiske perspektiv er udviklet ud
fra GT og er baseret på en interaktionistisk og konstruktionistisk tradition. Dette
indebærer et syn på læsevejledere, ledere og lærere som konstruktører og
forhandlere i og af forskellige organisatoriske rutiner i skolen, hvor
meningsskabelse, roller, status og samhandlinger er i centrum (Weick, 1995;
Feldman, 2000; Feldman & Pentland, 2003; Howard -Grenville et al. 2016). Data
ses som symboler, der er konstrueret socialt af de menneskelige aktører i disse
rutiner til forskellige formål (Charmaz, 2014)
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PROBLEMSTILLING 
Regering og forvaltninger har forhåbninger om, at data kan kvalificere
beslutningsprocesser vedrørende undervisning (EVA, 2017). 
 
Dansk lærere mener ikke, at nationale test har bidraget til en bedre
evalueringskultur (Bundsgaard & Kreiner, 2019; Bundsgaard 2018a, 2018b).
 
Brug af testdata fører ikke automatisk til ændringer i undervisning, pædagogik
og didaktik (Farrell & Marsh, 2016; Mausethagen et al., 2016).
 
Databrug i praksis er svært, og der er behov for mere viden om databrug i
forskellige organisatoriske rutiner (Kippers et al. 2018).
 
Læsevejledere er centrale på alle skoler og ansvarlige for at kunne vejlede i
formativ anvendelse af test og evalueringsresultater (Studieordning for
læsevejledning i grundskolen). 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Hvordan understøtter læsevejledere læreres brug af
data ved at vedtage, navigere og forhandle
organisatoriske rutiner i folkeskolen?


