
Læsevejledning og databrug 
som organisatoriske rutiner i folkeskolen

Problemstilling
Brug af testdata fører ikke automatisk til ændringer i undervisning, pædagogik 
og didaktik (Farrell & Marsh, 2016; Mausethagen et al., 2016).

International forskning i læsevejledning vidner om, at lærere er mere tilbøjelige 
til at foretage substantielle forandringer i deres praksis, hvis det er sammen 
med en læsevejleder (Coburn og Woulfin 2012; Marsh, Bertrand & Huguet, 2015)

Databrug i praksis er svært, og der er behov for mere viden om databrug i 
forskellige organisatoriske rutiner (Kippers et al. 2018).

Forskellige former for ekspertise begrænser og muliggør databrug, hvilke 
former for ekspertise er imidlertid uklart (Beck og Nunnaley, 2020).

James Spillane (2012) argumenterer for, at når vi studerer data i praksis, skal 
vi ikke kun være opmærksomme på bestræbelser, der fører til ændringer, i 
forhold til hvad og hvordan data bruges, men også i forhold til, hvordan disse 
bestræbelser opretholdes over tid, og hvordan det fører eller ikke fører til 
forankring.

Metode
3 caseskoler
6 læsevejledere
3 forskellige kommuner
“Shadowing entails a researcher closely following 
a subject over a period of time to investigate what 
people actually do in the course of their everyday 
lives, not what their roles dictate of them” (Quinlan 
2008, p. 1480).

Interviews af læsevejledere og skoleledere 
(Charmaz 2014)

Dokumenter, mails, billeder, skærmoptagelser, 
slides, lydoptagelser, feltnoter.

Teorier
Organisatoriske rutiner: “a repetitive, recognizable pattern of interdependent 
actions, involving multiple actants (instead of simply actors)” (D’Adderio & 
Pollock, 2020)

CHAT – kulturhistorisk virksomhedsteori. Spændinger mellem objekt, subjekt, 
artefakter, regler, fællesskaber, arbejdsdeling (Engeström, 2001; Engeström, 2014)

Sociomateriel teori, Science and Techonology Studies (STS). ANT og Annemarie 
Mols teorier om praxiografi giver mulighed for at undersøge aktørers 
translationer, forhandlinger, enactments og forskellige artikulerede versioner.
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Forskningsspørgsmål
Hvordan understøtter læsevejledere læreres brug af data ved at vedtage, 
navigere og forhandle organisatoriske rutiner i folkeskolen?
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