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Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-

engagement, fravær og marginale elevpositioner  

Følgeforskningens formål, relevans og forskningsspørgsmål 

International forskning (Somekh, 1994) peger på, at manglende kontekstualisering af skoleforskning 

medfører, at lærere finder det svært at genkende sig selv og deres praksis i videnskabelige rapporter og 

derfor ikke anvender forskningen som redskab til praksisudvikling.  Set i lyset af de generelle tendenser til 

øget fokus på anvendelse af forskningsbaseret viden på skoleområdet rejser der sig en række spørgsmål i 

forhold til mødet mellem skolepraksis og denne type såkaldt dekontekstualiseret viden. I dansk 

sammenhæng er forskningen på dette område i skolearenaen særdeles sparsom; mens der til gengæld ses 

eksempler på daginstitutionsområdet (se fx Ahrenkiel m.fl. 2012 og 2012a samt Schmidt 2013).  

Såkaldt dekontekstualiseret skoleforskning beskriver ikke praksis i dens kompleksitet, men har 

tendens til at forenkle og reducere praksis på en måde, der er langt fra lærernes virkelig, hvilket kalder på 

lærernes aktive anvendelse af såvel deres kontekstbundne viden som grundfaglige viden (Keiding og 

Qvortrup 2014)1, når generaliseret dekontekstualiseret skoleforskning søges anvendt i skolepraksis. Hos 

Biesta (2010) finder man lignende tematiseringer af genstandsfeltet. Biesta tematiserer blandt andet det 

forhold, at viden forstået som generaliseret evidensbaseret skoleforskning i mødet med skolepraksis til 

hver en tid bør underlægges vidensmæssige ’filtreringer’, som hentes i såvel overvejelser over og tolkninger 

af skolens formål som i mere kontekstbunden viden.  

Formålet med dette følgeforskningsprojekt er i fællesskab med lærere fra 2-3 danske skoler at 

undersøge, hvordan rekontekstualisering af viden kan foregå gennem fælles refleksioner og diskussioner og 

således være afsæt for praksisudvikling.  Nyeste socialpraksisforskning som for eksempel ’Fra fravær til 

passion i udskolingens læringsrum’ og ’Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD diagnostisering af 

                                                           
1
 Keiding og Qvortrup (2014)indkredser tre hovedkategorier af vidensområder med betydning for skolens 

professionelle opgaveløsning. Keiding og Qvortrup anvender betegnelserne ”didaktik”, ”uddannelsesforskning” og 

”erfaringsviden (Keiding og Qvortrup 2014;248-250). Didaktikken eller ”den klassiske didaktik” (Keiding og Qvortrup 

2014;248) rummer hovedsageligt teoretisk og filosofisk viden og kun i meget begrænset omfang empirisk viden. 

Uddannelsesforskning er modsat i høj grad karakteriseret ved at være empirisk baseret og orienteret mod at 

identificere, ”hvad der sandsynligvis virker eller ikke virker i form af indikatorer på, hvordan forskellige praksisformer 

kan bidrage til at give gode muligheder for eller begrænse elevers deltagelse og læring ” (Keiding og Qvortrup 

2014;249). Erfaringsviden er praksisbaseret erfaringsviden og den kan på forskellig vis være forankret i den enkelte 

lærer, det enkelte team og i den enkelte institution/skole. Denne type viden er stærkt forankret i den konkrete 

sammenhæng, hvori den er opstået og anvendt. ”Den er et produkt af dels underviserens egen undervisningspraksis 

og egne oplevelser med at blive undervist (Brizman 2003; Lortie 1975), dels sociale konventioner/normer inden for 

professionen og den enkelte institution” (Keiding og Qvortrup 2014;250). 
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børn’ vil være de professionsfaglige omdrejningspunkt. I Rasmussens igangværende phd-projekt ’Fra fravær 

til passion i udskolingens læringsrum’ foretages analyser af hhv. en svensk og en dansk skolepraksis af, 

hvordan læringsrum, der samtænker elevernes sociale og faglige læring kan bidrage til større engagement 

og deltagelse hos marginaliserede elever, sidstnævnte fokus går ligeledes igen i Kristensen (2013) og 

Kristensen & Mørck (2011, 2015, in press). Følgeforskningsprojektet fokuserer på, hvorledes netop denne 

type af viden som ph.d. projekterne bidrager med kan (re)kontekstualiseres i og af forskellige parter i dansk 

skolepraksis og tager sigte mod at udvikle redskaber, der kan understøtte disse videnskontekstualiserende 

processer i den suborganisatoriske (Scott, 2008) arena.  

Følgeforskningsprojektet er af relevans for ph.d.-projektet, fordi det bidrager med de professionelles 

perspektiver og deres erfaringer med forankring og rekontekstualisering af viden (fra ph.d.-projektet, der 

udforsker skolepraksis fra forskellige parters perspektiver, med særlig vægt på elevernes perspektiver på 

læring). Følgeforskningsprojektet er udviklingsorienteret, dvs. har et mål om professionsløft i og af dansk 

skolepraksis. Således bidrager følgeforskningsprojektet til et forsøg på forankring af viden fra ph.d.-

projektet i dansk skolekontekst, ligesom det undersøger selve rekontekstualiseringsprocessen med 

refleksion af de professionelles praksisforankring og videndeling. 

 

Følgeforskningens 2 forskningsspørgsmål lyder på baggrund af ovenstående: 

 

1. Hvilke videnskontekstualiserende praksisformer kan understøtte og sikre anvendelse af viden om 

læringsrum, der samtænker social og faglig læring på en måde, der bidrager til større engagement 

og deltagelse hos marginaliserede elever, og hos deres skoleprofessionelle? 

2. Hvordan kan denne slags socialpraksis viden som udvælges ud fra et kriterium om praksis-relevans  

i samarbejde med de skoleprofessionelle  rekontekstualiseres og anvendes i og på tværs af 

forskellige skolepraksisser med henblik på udvikling af læringsrum, der overskrider marginalisering 

og fremmer engagement  i danskskolepraksis? 

 

Følgeforskningens fokus på videnskontekstualiserende praksisformer undersøges ved hjælp af 

praksisrefleksioner (uddybes nedenfor,) og det er praksisformer inden for denne ramme, som 

følgeforskningsprojektet søger at udvikle og selvkritisk reflektere. 

Metode og design 

Måden hvorpå følgeforskningen tilrettelægges er inspireret af den danske kritisk psykologiske 

praksisforskningstradition (Højholt & Kousholt, 2011; Mørck, 2003, 2006; Nissen, 2000), hvor forskningen 

foregår som et samarbejde mellem forskere og praktikere. Begge parter bidrager med viden og erfaring fra 

deres respektive praksisser, hvormed forskningen organiseres som et såkaldt joint venture (Mørck, 1995; 
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Nissen, 1995). Praksisforskningen har et dobbeltformål, der på den ene side omhandler udvikling af praksis 

og på den anden udvikling af teori gennem deltagelse i praksis. Denne måde at organisere forskningen på 

og involvere praktikere, kan bidrage til at fremme følgeforskningens praksisrelevans og forankring heri, idet 

analyser fra ph.d.-projektet søges rekontekstualiseret ind i den pågældende skolepraksis og giver lærerne 

mulighed for at spejle og reflektere over egen praksis.   

Følgeforskningen kommer til at forløbe over en periode på 3 måneder (sep.-nov.) i efteråret 2015, og 

der vil tilbydes mindst et forløb på hhv. Sjælland og i Jylland. Skolerne udvælges med baggrund i allerede 

eksisterende kontakter og igangværende forskningsprojekter hos hhv. Line Lerche Mørck og Jens Hansen 

Lund. Forløbene arrangeres som månedlige praksisrefleksioner2, hvori de forskellige parter deltager 

(grupper af 3-6 lærere/skolefolk3 og 1-2 forskere, hvoraf den ene fungerer som facilitator eller ’cirkelleder’). 

På møderne faciliteres en systematisk diskussion af dilemmaer og handlemuligheder knyttet til 

udvikling/organisering af læringsrum omkring lærernes forsøg med ’passions-arbejde’ og øget elev-

engagement. Konkrete erfaringer (med problemer, dilemmaer og handlemuligheder) fra lærernes praksis, 

når de forsøger sig med at arbejde med at organisere de ’sociale-faglige-læreprocesser’, vil fungere som 

afsæt for diskussion og praksisrefleksion, ligesom vi vil perspektivere refleksioner med analyser fra ph.d.-

projektet og evt. anden relevant forskning. Tilgangene forskningscirkler/praksisrefleksioner er valgt pga. sit 

potentiale for udvikling af skolepraksis og fordi, det skaber et mulighedsrum for refleksion-over-handling 

præget af tid, kontinuitet og dialog (Persson, 2008). På samme måde som i praksisforskningen søges 

dikotomien mellem praktikere og forskere overskredet – dvs. forskning foregår i samarbejde med lærerne 

og ikke om lærerne.  

Som udgangspunkt vil forskningscirkler/praksisrefleksioner blive afholdt én gang om måneden á 2-3 

timer (3-4 gange i alt). Forud for hver praksisrefleksion/forskningscirkel vil udvalgte involverede lærere 

blive bedt om at udvælge en praksisproblematik, som de skal reflektere i praksisrefleksionen, og derefter i 

næstfølgende periode skal de afprøve reflekterede handlemuligheder i forhold til eget arbejde med at 

organisere sociale-faglige læreprocesser, der tager fat i de unges/fælles passioner/interesser. På denne 

måde kan lærere/skolefolk bidrage med egne og helt konkrete dilemmaer og handlemuligheder, der i 

fællesskab analyseres og reflekteres – og der skabes processer med kollektiv vidensproduktion og 

rekontekstualisering af forskellige viden(sformer), som vi også reflekterer i følgeforskningens publikationer. 

Ved projektets afslutning formidles følgeforskningen i 1-2 artikler. De nærmere detaljer aftales i fællesskab 

med de involverede lærere ved projektets start. 

                                                           
2
 Line Lerche Mørck har udviklet praksisrefleksioner i sit praksisforsknings-arbejde med produktions-skolelærere og 

ledelse (Mørck, Elholm, Jensen, 2012) samt ved Praksisforskning i Livsbanen: http://livsbanen.dk/forskningstilgange/ 
3
 Dvs. medarbejdere der arbejder i folkeskolen, det kan være lærere, pædagoger eller ’skolefolk’, der arbejder med 

skoleorganisation og skoleudvikling 
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Teori 

Som i ph.d.-projektet udgøres følgeforskningsprojektets overordnede teoretiske ramme af social 

praksisteori (Holland & Lave, 2009; Lave, 2011), hvori praksisbegrebet er centralt og retter fokus mod, 

hvordan personers deltagelse, dvs. situerede handlinger, bidrager til at (re)producere og forandre den 

pågældende praksis. Samtidig er den kontinuerligt forandrede praksis med til at forandre vores muligheder 

for deltagelse og ligeledes vores måder at deltage på. Mennesket forstås således som altid materielt og 

kropsligt forankret i de praksisser, han eller hun deltager i, på samme måde som kontekstualiseret 

praksisviden betragtes som ’noget’, der produceres i kraft af vores engagement og deltagelse i praksis. Som 

Højholt (2005:25) udtrykker: ’Viden og forståelse udspringer […] af, hvad vi som mennesker gør – og gør i en 

sammenhæng, en kontekst’. Rekontekstualisering af viden forstås således som en kollektiv, situeret proces, 

der fordrer aktiv deltagelse/handling i den fælles praksis. Som beskrevet ovenfor er disse 

rekontekstualiseringsprocesser i følgeforskningsprojektet rammesat som praksisrefleksioner. 

I relation til udvikling af læringsrum integreres ligeledes et social praksisteoretisk læringsbegreb, 

hvori læring forstås som overskridende, kollektive processer (Engeström, 1987; Holzkamp, 2013) og er 

knyttet til den lærendes deltagelse i  sociale praksisser. Dreiers begreb om arrangementer (2008) anvendes 

med henblik på at diskutere og undersøge, hvilke betydninger forskellige måder at organisere/arrangere 

læringsrum har i forhold til elevernes deltagelse, engagement og selvforståelse. Dreier (Ibid.) påpeger, at 

måden hvorpå sociale praksisser – eksempelvis skoler – er arrangeret på, har stor betydning for, hvordan 

og hvad, vi lærer og hvordan, vi forstår os selv som deltagere i den pågældende praksis.  

 

Arbejdsfordeling 

Følgeforskningsprojektet vil foregå i efterårssemestret 2015 i et ligeligt fordelt samarbejde mellem ph.d.-

studerende Maj Sofie Rasmussen, hovedvejleder Line Lerche Mørck fra Institut for Uddannelse og 

Pædagogik, AU, og bivejleder Jens Hansen Lund fra VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus. Arbejdsfordelingen 

vil således være som følgende: 

Maj Sofie Rasmussen: ca. 300 AT 

Line Lerche Mørck: Bevilget: 100 AT (bevilget 200 AT fra AU) 

Jens Hansen Lund: Bevilget: 100 AT (bevilget 200 AT fra VIA) 
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Forventet output 

Projektet forventes at munde ud i 1-2 videnskabelige artikler omkring rekontekstualisering af viden i og på 

tværs af forskellige skolepraksisser samt i formidling (mundtlig/skriftlig) af projektets centrale 

resultater/pointer til involverede skoler, evt. i samarbejde med de deltagende lærere, hvorved ph.d.-

projektet ligeledes forankres og reflekteres i praksis.  
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