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Teoretisk framework og forandringsteori for demonstrationsskoleforsøg 
Denne redegørelse for vores undersøgelsesdesign beskriver sammenhængen mellem den generelle tilgang 
til evaluering på tværs af de projekter, konsortiet AUUC har ansvar for, og de specifikke instrumenter og 
målinger i forbindelse med baseline, midtvejsevaluering og slutmåling. Redegørelsen gennemgår centrale 
dele af den foreliggende litteratur, implikationerne af resultaterne for evalueringsdesign, beskriver den 
generelle evalueringstilgang i demonstrationsskoleprojekterne og slutter af med at beskrive de 
instrumenter, der anvendes i evalueringen.  

Demonstrationsskoleforsøg ”skal bidrage til at skabe ny, generaliserbar og praksisorienteret viden om, 
hvordan it understøtter elevernes læring, hvordan it kan frigøre tid til mere undervisning, samt hvordan 
lærernes kendskab til at integrere it i selve undervisningen udvikles” (MBU: 2013). Det betyder, at 
demonstrationsskoleprojekterne for det første skal skabe viden om og under hvilke omstændigheder, 
interventioner virker/skaber effekt, og for det andet skal bidrage til at videreformidle og opskalere 
interventioner, der virker således, at disse kan anvendes bredt på landets skoler, efter projektet er 
afsluttet. Det stiller krav om, at de interventioner, der anvendes i projekterne, ved projektets afslutning skal 
kunne formidles på en måde, så de kan spredes til andre skoler gennem eksempelvis lærervejledninger, 
netværksaktiviteter og koncepter for kapacitetsopbygning på skolerne.   

Som det vil fremgå nedenfor, er der robust viden om en række forhold ud over teknologi, der har betydning 
for elevernes læring. Derfor benyttes der i projekterne fra konsortiet AUUC flerstrengede interventioner, 
der er rettet mod forskellige elementer, som har betydning for varige ændringer af det læringsmiljø, der 
rammesætter elevernes læring. Denne tilgang stiller store krav til evalueringsdesignet. For at indfange 
kompleksiteten i interventionerne suppleres før og efter-målingerne af elevkompetencer med en 
teoribaseret evalueringsmodel, der tager afsæt i en forandringsteori for demonstrationsskoleforsøgene. 
Dette evalueringsdesign vil give robust viden om virkningerne, samtidig med at der vil blive opnået en 
righoldig forståelse af, hvordan interventionerne virker. Denne type viden er afgørende for at kunne 
opskalere interventioner, der virker (Harris, 2010).   

Forskningsviden om teknologisk intervention og effekt 
En række metastudier viser, at anvendelsen af it er stærkt afhængig af den kontekst, den foregår i. Det er 
således nødvendigt at have fokus på, hvilke typer af undervisning, der foregår, hvilke aktiviteter eleverne 
udfører, hvordan it indgår i disse, og ikke mindst hvilke typer af digitale læremidler, der konkret anvendes. 

John Hattie konkluderer i sit metastudie af metastudier, at 25 gange ud af hundrede vil brug af computere 
vise en effekt (Hattie 2008: 220)1. Hattie vurderer selv, at som så mange andre strukturelle innovationer i 
undervisning, så kan computere forøge sandsynligheden for læring, men der er ingen nødvendig 
forbindelse mellem at have computere, at anvende computere og læringsudbyttet (ibid.: 221). Der viser sig 
en fordel ved at anvende computere som supplement til, frem for en erstatning for lærerstyret 
undervisning (ibid.: 222). Det viser sig ligeledes, at der er bedre effekter, når det er eleverne, der er 
styrende for aktiviteterne, end hvis det er systemet eller læreren (ibid.: 225). Fx viser et metastudie, at 
elever der skriver på computer i stedet for på papir, skriver længere og mere kvalificerede tekster (ibid.: 
225). Et andet klart resultat er, at det er væsentligt bedre, hvis eleverne anvender computeren sammen, 
end hvis de sidder hver for sig. Samtidig viser det sig, at denne effekt forbedres, hvis eleverne i forvejen har 
lært og har erfaring med at arbejde i grupper (ibid.: 225f.). Endelig er det af væsentlig betydning, at den 
feedback som gives, når elever arbejder med computer, er indholdsfyldt. Det er ikke nok, at computeren 
siger at en given handling er rigtig eller forkert (ibid.: 227). 

                                                      
1
 Mere præcist har brug af computere samlet set vist en effekt på d=.37. 
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De resultater, Hattie formidler, viser, at en undersøgelse af it's betydning isoleret set, ikke vil resultere i en 
tilstrækkelig nuanceret forståelse af, hvad der er sket, og hvad der har virket. It må forstås i kontekst.  

Gerhard Tulodziecki når frem til samme konklusion på baggrund af flere effektstudier og metaanalyser 
(Tulodziecki 2010: 81 ff.). Han tilslutter sig Rolf Schulmeisters hypotese om, at man ikke kan påvise 
generelle og globale effekter af enkeltstående teknologiske interventioner, og derfor ikke kan sige, at it-
baseret undervisning har et større læringsudbytte end konventionel og bogbaseret. Allerede Clark (1994) 
skulle have påvist, at ”learning is influenced more by the content and instructional strategy in a medium 
than by the type of medium” (Clark 1994: 21).  

Richard E. Mayer kritiserer på samme baggrund den teknologibegejstrede tilgang til it i skolen i OECD-
rapporten Nature of learning (2010: 180): 

Many strong claims are made for the potential of new technologies to transform education and training around 
the world, but few of the claims have been substantiated by research evidence or even tested in rigorous 
scientific research (Lowe and Schnotz, 2008; Mayer, 2009; O’Neil and Perez, 2003, 2006; PyllikZillig, Bodvarsson 
and Bruning, 2005; Reiser and Dempsy, 2007; Rouet, Levonen and Biardeau, 2001; Spector et al., 2008). 

 

Samlet set peger den eksisterende forskning på, at kontekst er afgørende for at forstå, på hvilken måde it-
baseret undervisning kan bidrage til forøget læringsudbytte. Det stiller dog krav til både design af 
interventionerne og til design af evalueringen af interventionerne. Mayer sammenfatter de metodiske ud-
fordringer, der kendetegner effektmåling af teknologiske interventioner på følgende måde (OECD 2010: 
189): 

The main problem for media research is that learning is caused by the instructional method rather than the 
instructional medium. It is possible to design ineffective or effective approaches using either books or 
computers. For example, Moreno and Mayer (2002) have shown that the same instructional methods are 
effective across different instructional media, such as a desktop simulation or an immersive virtual reality 
simulation. To focus on instructional media becomes important when a certain medium affords an instructional 
method that might not be feasible using a different medium. In short, although instructional media may be the 
most salient aspect of learning with technology, it is the instructional method that causes learning. 

 

På den baggrund har vi valgt en forandringsteoretisk tilgang, der gør det muligt at gennemføre mere kon-
tekstspecifikke studier og udvide genstandsfeltet til at omfatte en flerstrenget intervention. Denne tilgang 
kan bygge på beslægtede kontekstspecifikke studier, der undersøger sammenhænge mellem fx bestemte 
typer af digitale læremidler, undervisningsformer, læringsmiljøer og læringsudbytte (fx Wegerif 2004, 
Shaffer 2006 og ITL Research 2011). I det følgende beskrives de flerstrengede interventioner og derefter 
evalueringsdesignet for disse. 

Evalueringsdesign: Flerstrengede interventioner 
Projektforslagene fra konsortiet AUUC bygger på ovenstående forskningsresultater, der tydeliggør et behov 
for at erstatte simple forsøg med enkelte interventioner (”èt-projekts tilgang”) med en koordineret pro-
gramindsats med ”flerstrengede interventioner” (Pawson & Tilley 1997, Mill & Kothari 2004). Erfaringerne 
med enkeltstående eksperimenter og udviklingsprojekter er, at det er vanskeligt at generalisere resultater-
ne på en gyldig og pålidelig måde og implementere dem, så man kommer fra ”best practice” til ”next 
practice”. Alternativet er en koordineret indsats, der ikke blot fokuserer på enkelte interventioner i forhold 
til læring eller teknologi, men danner grundlag for en mere holistisk forståelse af læringskonteksten, som 
den fx beskrives i OECD’s rapport Nature of learning (OECD 2010: 29):  
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A “learning environment” thus understood is crucially focused on the dynamics and interactions between four 
dimensions – the learner (who?), teachers and other learning professionals (with whom?), content (learning 
what?) and facilities and technologies (where? with what?). Such dynamics and interactions include the 
different pedagogical approaches and learning activities in the learning week or term or year.  

 

Samtidig skaber en koordineret indsats også et bedre grundlag for skalerbar viden om, hvilke interventioner 
der virker (Pawson & Tilley 1997, Mill & Kothari 2004). 

Indsatsen vil således bestå af flerstrengede interventioner, og konteksten vil have betydning. Kontekstens 
betydning er i dette projekt ikke alene en forskningsmæssig pointe, men et krav, i den forstand at skolerne 
ifølge udbudsmaterialet skal være med til at "planlægge gennemførelsen af den konkrete intervention, 
herunder hvilke klasser der skal inddrages, og hvilket udstyr der skal anvendes". Det sætter rammerne for 
det evalueringsdesign, der kan anvendes. 

Konsortiet vurderer, at det i nærværende opgave ikke vil være fordelagtigt at bruge et klassisk 
effektmålingsdesign. For det første vil indsatserne i demonstrationsskoleprojekterne være i udvikling, og 
klassisk effektmåling kræver en stabil intervention. For det andet er der behov for viden om, hvordan og 
under hvilke forhold interventionerne fungerer, hvilket klassisk effektmåling ikke belyser ligeså godt som 
teoribaseret evaluering. Vi skal have en dyb viden om, hvordan indsatserne fungerer, for at kunne 
understøtte skalering af interventionerne efterfølgende. Med afsæt i formålet om generaliserbarhed og 
praktisk viden om interventionernes effekt, vil konsortiet anvende en teoribaseret evalueringstilgang som 
supplement til før- og eftermålinger. Før- og eftermålingerne sikrer en dokumentation af udvikling i 
læringsudbytte over tid. Således kan vi med afsæt i før- og eftermålingerne vurdere om læringsudbyttet 
stiger eller falder i forbindelse med implementeringen af forsøg med it-baseret undervisning. For at kunne 
koble de observerede ændringer med forsøgene vil vi anvende referencegrupper (se uddybende 
beskrivelse nedenfor). 

Den teoribaserede evalueringstilgang supplerer disse målinger over tid ved at forklare, hvordan og hvorfor 
forsøg med it-baseret undervisning forøger eller nedsætter læringsudbyttet. Forklaringskraften styrkes 
således i evalueringen, da vi nu kan undersøge, hvordan og hvorfor forsøgene skaber effekt. 

Figur 1: Model for det samlede evalueringsdesign 
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Med afsæt i formålet om generaliserbarhed og praktisk viden om interventionernes effekt vil konsortiet 
anvende en teoribaseret evalueringstilgang. Fremgangsmåden i teoribaseret evaluering er at undersøge, 
om en indsats virker ved at eksplicitere, hvordan de forskellige elementer i en indsats forventes at virke, og 
dernæst undersøge om enkelte elementer virker som tiltænkt.  

De to tilgange beskrives i yderligere detaljer nedenfor. 

Evaluering af forandringsteori 
Teoribaseret evaluering (Chen 1990, Chen & Rossi 1992) har vundet stor udbredelse som alternativ til 
kontrollerede forsøg under navne som realistisk evaluering (Pawson & Tilley 1997), contribution analysis 
(Mayne 2001,2011; Dybdal, Bohni-Nielsen og Lemire 2010) og i en dansk sammenhæng virkningsevaluering 
(Nielsen, Krogstrup, Dahler-Larsen 2003). Et centralt element i teoribaseret evaluering er udviklingen af en 
forandringsteori for genstanden af evalueringen. Forandringsteorien beskriver, hvordan interventionen er 
tiltænkt at virke.  

Interventioner i uddannelsessystemer er bestemte kausale forestillinger om, hvilke effekter 
interventionerne har. Det gælder også ”Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med 
demonstrationsskoleforsøg” (MBU 2013, Bilag A: 11 f.). Det er disse effekter, der vil blive udfoldet i de 
enkelte projekter. I kondenseret form er den kausale forestilling i det overordnede projekt, at autentiske og 
nye måder at organisere undervisningen på, hvor it bliver anvendt på en elevinddragende, inkluderende, 
undervisningsdifferentierende og fagdidaktisk kvalificeret måde, har en række positive faglige, 
pædagogiske og ressourcemæssige effekter. De forventede effekter kan opdeles ud fra, om de primært er 
knyttet til elever eller lærere:  

Forventede eleveffekter: Øget motivation, engagement, trivsel, støtte, behov 
imødekommes, udfordringer, fagligt udbytte og udvikling af det 21. årh. kompetencer (fx 
samarbejde, innovation, kreativitet og problemløsning).  
 
Forventede lærereffekter: Ændring af rutiner, frigjort tid og øget kendskab til digitale 
teknologiers potentiale. 

 

De forventede effekter modsvarer en række findings inden for pædagogisk uddannelsesforskning (Sawyer 
2005, Hattie 2008, OECD 2010 og ITL Research 2011). De enkelte interventioner vil have individuelt 
tilpassede forandringsteorier. Således vil forskelle og ligheder på tværs af projekterne blive tydeliggjort. 

Overordnet forståelse af skoler 
I demonstrationsskoleprojekterne vil forandringsteorierne for de enkelte projekter blive udformet inden for 
en overordnet forståelse (framework) af sammenhængen mellem interventioner og modificerende 
faktorer. De modificerende faktorer er centrale, fordi der ikke er tale om en simpel lineær kausalitet. Som 
beskrevet ovenfor finder læring med it sted i en kompleks kontekst, der kræver en analyse af det Pawson 
og Tilley (1997) har betegnet ”context-mechanism-outcome”-konfigurationer. Det betyder, at man må 
analysere såvel faktorer i det nære læringsmiljø som i den omgivende skolekontekst for at forstå den 
komplekse kausalitet, der kendetegner brug af it i undervisningen. Det kan illustreres med en model, der 
sammenfatter forskningsviden om, hvilke modifikatorer, der har særlig betydning for intervention med it. 
Det fælles framework fungerer som ramme for generalisering og synergieffekt på tværs af projekterne. 

Grundlaget for det fælles framework er dels et review af eksisterende frameworks for it og læring, dels 
solid forskningsviden fra store internationale undersøgelser og metastudier. I forlængelse heraf formuleres 
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den fælles forandringsteori med henvisning til ”Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med 
demonstrationsskoleforsøg” (MBU 2013) og de internationale ”21st Century Skills”-projekter, DeSeCo, P21 
og ATC21S, der præger den aktuelle diskurs om forandringer i skolen med it.   

 
Figur 2: Model for kausal kompleksitet 
  
 
 

 

Modellen udtrykker, at der er solid forskningsviden om de enkelte modifikatorer, men begrænset viden om 
interventioner, der virker, hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder. Dermed mangler vi viden, 
der netop kan få en central og blivende betydning for skolens praksis og elevers læring. Tuborgklammerne i 
figur 2 præciserer tre grundantagelser i den teoretiske rammesætning: 

 Der er tale om et flerstrenget interventionsprogram, der er sammensat af to eller flere inter-
ventioner, og som involverer to eller flere systemniveauer (fx individ, gruppe, klasse, årgang, 
skoletrin og/ eller skole). 

 Interventionerne analyseres ud fra en forandringsteoretisk tilgang med ”mixed method” som 
ideal, fordi der er tale om en kompleks kontekst med mange modifikatorer og typer af 
empiri.  

Flerstrengede 
interventioner  

Flerstrengede 
effekter  

Kompleks 
kontekst 
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 Effekterne fortolkes i en større sammenhæng, hvor der indgår en flerhed af effekter.  
 

Design for baseline og metoder i relation til evaluering af forandringsteorien 
Da det kræver præcis planlægning og samarbejde med skolerne, har vi introduceret dem for de målinger, 
som skal udføres i forbindelse med projektet, og udmeldt en tidsplan. Vi skelner mellem undersøgelsen af 
skolen som helhed, kontekstmåling, og måling af elevernes kompetencer, kompetencemåling. 
Kontekstmålingen består af en række spørgeskemaer, strukturerede observationer af undervisning samt 
indsamling af elevprodukter, og finder sted på tre tidspunkter først, midt i og ved afslutningen af projektet. 
Måling af elevernes kompetencer foregår med en interaktiv test og gennemføres to gange. 
 
 

Figur 3: Tidsplan for målingerne 

 

Dataindsamling i forhold til evalueringen af forandringsteorien er udviklet, så den samlet set danner 
grundlag for at besvare forskningsspørgsmål tilpasset de enkelte projekter. Overordnet vil tilgangen være 
en kombination af metoder (mixed methods) bestående af følgende komponenter: 

 Effektmåling af indsatsen gennem før- og eftermåling af elevernes kompetencer med 
standardiserede kompetencetests samt en række performancebaserede metoder (analyse af 
elevprodukter og arbejdspraksisser, se næste afsnit) 

 Et digitalt lærerspørgeskema som består af to dele, og som alle lærere på skolerne skal 
besvare tre gange i løbet af 1 ½ år. Det er afgørende, at der er 100% (eller meget tæt på 
100%) besvarelsesprocent. Vi anbefaler, at besvarelsen organiseres fx således, at første del 
af spørgeskemaet besvares forud for et fælles møde for alle lærere på skolen eller på en 
afdeling, og anden del besvares under mødet. Skolen fastlægger selv det præcise tidspunkt 
for gennemførsel af spørgeskemaet inden for de rammer, der er lagt i nedenstående 
tidsplan. Det er koordinatoren på skolens ansvar at sikre, at spørgeskemaerne besvares. 

 Et digitalt lederspørgeskema som skoleledelsen skal besvare tre gange i løbet af 1 ½ år. 
Dette spørgeskema kan besvares, når ledelsen har tid inden for en tidshorisont på to uger. 

 Et digitalt it-vejlederspørgeskema som it-vejlederne skal besvare tre gange i løbet af 1 ½ år. 
Dette spørgeskema kan besvares, når vejlederne har tid inden for en tidshorisont på to uger.  

 Et digitalt elevspørgeskema som alle elever skal besvare to gange i løbet af 1 ½ år. Dette 
spørgeskema skal besvares på skolen i forlængelse af kompetencemålingen, der bliver 
beskrevet nedenfor. 
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 Observationer af undervisning over hele dage i 12 klasser på skolen. Disse observationer vil 
blive gennemført to gange à to dage i løbet af 1 ½ år. Se uddybning længere nede. 

 Indsamling af elevprodukter. Disse indsamlinger gennemføres minimum tre gange i løbet af 
1 ½ år. 

 

Udviklingen af undersøgelsesredskaber (spørgeskemaer, observationsskemaer og scoringsguides til elev-
produkter og kompetencetest) har afsæt i forandringsteorien (se skema for sammenhæng i bilag 1 samt 
figur for oversættelse af forandringsteori til instrumenter og indikatorer nedenfor) og de udfoldede 
forskningsspørgsmål for de enkelte projekter (se bilag 2).  

 

Figur 4: Oversættelse af forandringsteori til instrumenter og indikatorer for professionsaktører 
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Figur 5: Oversættelse af forandringsteori til instrumenter og indikatorer for elever  

 

Indikatorerne er blevet oversat til spørgsmål og observationsskemaer, der er valideret via forskerreview og 
pilotering med lærere, ledere, it-vejledere og lærerstuderende. Et eksempel er et spørgsmål til lærernes 
arbejdstid, hvor de skal tænke på de to sidste uger og efter bedste skøn fordele deres arbejdstid. 

Figur 6: Fordeling af arbejdstid på kategorier 
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Et andet eksempel er udviklingen af digitale observationsskemaer, der gør det muligt for lærerstuderende 
at registrere observationer digitalt ved at klikke på drop down-menuer, der specificerer en indikator som fx 
elevernes ”It-brug”.  

Figur 7: Skærmbillede af digitalt indsamlingsinstrument 

 

Observationerne bliver gennemført af et team af studentermedhjælpere (seks personer), der besøger en 
skole i to dage og gennemfører seks klasseobservationer den første dag og seks klasseobservationer den 
anden dag. Observationerne gennemføres i 2014 i uge 2, uge 4 og uge 6: 

 

Uger Datoer   Skoler 

Uge 2 7. – 8. januar Christiansfeld Skole, Højby Skole, Skægkærsskolen, Nordvestskolen, 
Hadbjerg Skole, Espergærde Skole 

Uge 4 21. – 22. januar Bakkevejens Skole, Vissenbjerg Skole, Vestre Skole, Præstø Skole, 
Vorrevangskolen, Uglegårdsskolen 

Uge 6 4. – 5. februar Sønderskovskolen, Skolen i midten, Kulsbjerg Skole, Gug Skole 

 

Datoerne er fastlagte. Forud for besøgene vil en tovholder fra studenterteamet ringe til skolens 
koordinator for at sikre, at skolen og observatørerne har en fælles forståelse af gennemførslen.  
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Kompetencemåling af eleverne 

Kompetencemålingen af eleverne er en såkaldt storskala-test (elevtest), som foregår på computer med 10 
klasser på 3.-8. klassetrin og foretages i starten og ved afslutningen af projektperioden. Hver elev tager to 
testmoduler à en god halv time (elever i 3. klasse dog kun ét), som hver består af en rammefortælling, 
inden for hvilken eleverne skal løse en række opgaver. Der er en variation af opgaver fra multiple choice 
over åbne spørgsmål, som skal besvares med tekst eller ved at flytte rundt på elementer på en side, til 
opgaver der beder eleven designe en plakat eller lignende. 
Umiddelbart efter gennemførelsen af de to moduler af elevtesten, skal eleverne besvare det digitale 
elevspørgeskema (kontekstmålingen). Der skal således afsættes to klokketimer til test og spørgeskema som 
kan foregå klassevis. Hver skole planlægger og gennemfører elevtest og spørgeskema inden for følgende 
perioder: 

Mellem 9.-31. januar 2014 og mellem 1.-24. juni 2015. 
 

Målingernes betydning for generaliserbarhed 
I demonstrationsskoleprojekterne søges det at opnå sikker, generaliserbar viden om betydningen af de 
givne interventioner. Dette gøres på den ene side gennem standardiserede kompetencetests, som giver 
indblik i gennemsnitlige kompetenceudviklinger for de involverede elever over de 1½ års intervention. På 
den anden side opnås begrebslig og mere kontekstsensitiv sikker viden om faktorer, der medbestemmer og 
påvirker interventionen, gennem performance-orienterede undersøgelser af elevprodukter og 
elevpraksisser. 

Standardiserede kompetencetests 
Målinger af elevers udbytte af undervisningen har traditionelt været knyttet til en forestilling om, at 
eleverne skulle lære en ”destilleret” version af videnskabsfagene (Wilson et al., 2010: 33). Således har 
standardiserede tests traditionelt målt elevernes evner til at løse faglige opgaver, hvor en eventuel 
kontekst havde illustrativ karakter eller testede om eleven kunne ”oversætte” et forelagt problem til et 
regnestykke (fx ”Hvor mange låsekombinationer er der i en cykellås med 6 ind-0-ud-knapper?”). Disse tests 
lider blandt andet under transferproblematikker – idet der kan være meget langt mellem at kunne svare på 
spørgsmålene og så at kunne anvende den faglige viden i faktiske real-world problemløsningssituationer 
(European Commission Staff, 2012: 22). Når sådanne tests desuden har skullet administreres af computere 
eller være billige at evaluere, kan spørgsmål og svar kun være af simpel procedural og vidensmæssig 
karakter, hvor korrektheden kan afgøres automatisk. 

Inden for de seneste årtier er der udviklet en række internationale testsystemer, som anvendes til at 
sammenligne elevers kompetencer inden for en række centrale kompetenceområder. Således måler PISA 
elevernes kompetencer til at anvende skriftsproglig, matematisk og naturfaglig viden, mens IEA-
undersøgelsen ICILS (International Computer and Information Literacy Study) måler elevernes computer- og 
informationskompetencer i konkrete kontekster. I ICILS sker det gennem en rammefortælling, som er fælles 
for en række spørgsmål, og elevernes svar omfatter ikke alene multiple-choice og korte fritekstsvar, men 
også opgaver, hvor eleverne skal producere multimodale produkter som slideshows eller plakater. 

Styrken ved sådanne kontekstorienterede kompetencetests er, at de giver et indblik i, hvorvidt eleverne er 
forberedt på at deltage ”at home, at school, in the workplace and in the community” (Fraillon & Ainley, 
2010: 8), og de er derfor et mere relevant udtryk for elevernes kompetencer end traditionelle 
standardiserede tests. 
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I demonstrationsskoleprojekterne udføres standardiserede kompetencetests før og efter interventionerne. 
Her vil være fokus på det 21. århundredes kompetencer, som forventes udviklet i højere grad i 
demonstrationsskoleprojekterne end i traditionel undervisning. 

For at iagttage en udvikling i projektet skal eleverne have to forskellige moduler i start- og slutmålingerne, 
men modulerne skal indplaceres på samme skala, så der kan sammenlignes. Samtidig skal elever fra 3. til 8. 
klassetrins kompetencer måles på samme skala, således at der kan skabes viden om, hvordan elevernes 
kompetencer udvikler sig på tværs af årgange. Dette løses ved at udvikle seks moduler, der overordnet set 
har tre sværhedsgrader, to lette, to middelsvære og to svære. Elever i 3. klasse testes ved starten af 
interventionsperioden med et let modul. Elever i 4.-5. klasse testes med et let og et middelsvært modul, og 
elever i 6.-8. klasse testes med et middelsvært og et svært. Ved afslutningen testes eleverne med de 
moduler de ikke afprøvede i første omgang, dog vil elever der går i 4. nu kunne tage to moduler, og elever 
der nu går i sjette vil i stedet for et let og et middelsvært få et middelsvært og et svært. Ved at eleverne 
tager to moduler hver gang, kan items i de to moduler skaleres på samme skala, og da eleverne samlet set 
testes med alle seks moduler i forskellige kombinationer, vil modulerne kunne skaleres i forhold til 
hinanden, og kompetenceudviklingen derved måles (jf. Fraillon & Ainley, 2010: 8).  

Den næste udfordring er spørgsmålet om, hvad der forårsager iagttagede udviklinger. Det er vigtigt at 
kunne afgøre, om der er tale om ”normal” modning, eller om undervisningen har ledt til bedre eller værre 
resultater, end den ellers ville have gjort. Derfor er der brug for et sammenligningsgrundlag i form af en 
kontrolgruppe. Det kan i dette projekt gøres ved at anvende de deltagene elever som kontrolgruppe for 
hinanden. Således vil elever, der fx går i 8. klasse ved målingens start, kunne være kontrolgruppe for elever, 
der ved målingens start går i 7. klasse (8. klasses startkompetencer vil derved kunne sammenlignes med 7. 
klasses slutkompetencer).  

Designet kan illustreres med nedenstående model (hvor A og B er lette moduler, C og D er middelsvære, og 
E og F er svære). 

 Start Slut 

3. klasse Gruppe 1 A B 

3. klasse Gruppe 2 B A 

4.-5. klasse Gruppe 1 A C B D 

4.-5. klasse Gruppe 2 A D B C 

4.-5. klasse Gruppe 3 B C A D 

4.-5. klasse Gruppe 4 B D A C 

6.-8. klasse Gruppe 1 C E D F 

6.-8. klasse Gruppe 2 C F D E 
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6.-8. klasse Gruppe 3 D E C F 

6.-8. klasse Gruppe 4 D F C E 

 

Samlet set testes ca. 2800 elever før og efter interventionen. Det betyder, at der kan forventes tilpas store 
undergrupper til, at vi vil kunne sige noget om forskellige dele af interventionernes effekter i forhold til 
hinanden. 

Testmodulerne er under udvikling 2013 med anvendelse af den software, der er blevet anvendt i ICILS 
2013. Denne software giver mulighed for både at stille opgaver, som kan scores automatisk (fx kan eleverne 
få til opgave at vurdere to billeder og vælge imellem dem, eller markere reklamer på en webside), 
velkendte åbne spørgsmål med tekstsvar og, som noget nyt i computerbaserede test, opgaver, hvor 
eleverne fx skal designe en plakat eller udarbejde en wiki-side. 

Softwaren er udviklet af det australske firma SONET. 

Da projektet først fik endeligt tilsagn om tilskud i efteråret 2013 og ikke i foråret 2013 som ventet, har 
udviklingsprocessen måttet speedes kraftigt op i forhold til den forventede proces. Det betyder, at der 
udføres pilottest med et mindre antal elever, og i øjeblikket ser det ud til, at der ikke kan blive tid til 
gennemførsel af såkaldt field trial, dvs. en forundersøgelse på en større gruppe elever (op til 200 pr. 
modul), en test som ville have givet mulighed for at gennemføre statistiske tests (med udgangspunkt i 
Rasch-modellen), så det sikredes, at de indgående items skalerer korrekt. Vi har en forhåbning om, at der 
vil være tale om mindre problemer, som kun vil give sig udslag i, at eleverne måske løser enkelte opgaver 
som ikke kan indgå i de statistiske analyser siden hen, fordi de ikke skalerer med de øvrige opgaver.  

Test-opgaverne består dels af opgaver, der scores automatisk og af opgaver, der efterfølgende skal scores. 
Der vil blive afholdt kurser for dem, der skal score elevbesvarelserne, ligesom der løbende, automatisk vil 
blive gennemført dobbeltscoring af tilfældigt udvalgte besvarelser for at sikre såkaldt ”inter-rater 
reliability”.   

Performance-orienterede evalueringer 
En anden måde at måle kompetencer på er gennem såkaldte performance-orienterede evalueringer 
(Performance-based assessments (European Commission Staff, 2012), også kaldet authentic assessment 
(Greenstein, 2012; Mueller, 2008) eller Learning Activities Student Work (LASW)(Shear, Hafter, Miller, & 
Trinidad, 2011)). Disse evalueringer bygger ikke på test, men på systematisk kriteriebaseret evaluering af 
elevpraksisser og elevprodukter, og er tidligere blevet anvendt i forbindelse med standardiserede tests, fx i 
TIMSS 1995. Elevprodukterne kan enten være delprodukter i deres arbejde med projekter eller svar på 
lærerstillede opgaver.  

Projektledelsen og konsulenterne udvikler med inspiration i internationale projekter om autentisk læring og 
det 21. århundredes kompetencer (Greenstein, 2012; Shear et al., 2011) kriterier, som anvendes af 
scorerne. Scorerne, som i de fleste tilfælde vil være lærerstuderende, vil blive trænet og få lejlighed til 
løbende at diskutere en række eksempler på elevprodukter, ligesom en række elevsvar vil blive vurderet af 
to scorere, således at scoringen af elevsvarene bliver vurderet så konsekvent og ensartet som muligt. 

Den anden tilgang til performance-orienterede evalueringer tager udgangspunkt i elevpraksisser (Mueller, 
2008), som registreres i det daglige arbejde og i særligt afgrænsede opgaveløsningssituationer. Til dette 
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formål udvikles et observationsskema, der indeholder en række foruddefinerede handlingskategorier. Også 
observatørerne vil typisk være lærerstuderende, og de vil indgå i træningssessioner, før de udfører 
observationerne.  

De performance-orienterede evalueringer giver forskerne indblik i den udvikling, der kan iagttages, og i 
hvilke udfordringer der bliver særligt aktuelle i de undervisningstilgange, der afprøves. Det beriger den 
mere kvantitative kompetencetest med indblik i årsagerne til forskelle og udviklinger. 

De kategorier, der opdages og udvikles igennem dette kvalitative arbejde, vil desuden kunne indgå som 
grundlag for spørgeskemaer, hvis det vurderes, at der er fænomener, som ville kunne iagttages og 
genkendes af de deltagende lærere og elever på tværs af interventionsskoler og evt. -projekter. 

Elevoplevelse 
I demonstrationsskoleprojekterne er det et tværgående tema at undersøge, hvilken indflydelse de 
forskellige indsatser og faser har på elevernes oplevelse af motivation. Samtidig er motivationsudviklingen i 
sig selv et parameter for interventionernes succes. 

I nogle af projekterne vil elevers motivation blive målt med forskellige instrumenter flere gange i løbet af 
interventionsperioden. To af disse instrumenter præsenteres kort i det følgende. 

The Intrinsic Motivation Inventory 
Motivation betyder at have energi til at handle, men drivkraften kan komme flere steder fra. Man kan helt 
overordnet tale om to former for motivation. Man kan være drevet af en indre passion eller interesse for 
en sag, dvs. en autonom motivation. Eller man kan være drevet af et udefrakommende pres som for 
eksempel udsigten til en belønning eller en straf, dvs. en kontrolleret motivation. Mennesker har således 
ikke kun forskellige grader af motivation, men også forskellige typer af motivation. Nøglen til succesfuld 
motivation handler om at anerkende modtagerens selvbestemmelse og kompetence. Ifølge teorien om 
selvbestemmelse (Self-Determination Theory) har mennesket basale psykiske behov, på samme måde som 
vi har basale fysiske behov. Vi har behov for at føle os kompetente, vi har behov for at opleve 
selvbestemmelse, og endeligt har vi behov for at stå i relation til andre, så vi oplever at høre til. Disse behov 
skal vi stimulere, når vi ønsker at motivere et andet menneske – fx elever (Ryan & Deci, 2000). 

I demonstrationsskoleprojekterne vil der konkret blive fokuseret på elevers indefra kommende motivation. 
Den indefra kommende motivation refererer her til elevers interesse og glæde ved en given aktivitet. 
Forhold som optimal udfordring og feedback samt frihed til at træffe egne valg er vigtige parametre i 
forhold til at facilitere en indefra kommende motivation. Selv om elevers interesse og glæde ved en given 
aktivitet resulterer i det bedste læringsudbytte (Dewey, 1913), er de fleste læringsaktiviteter i skolen drevet 
af ’ydre’ forhold i form af fx læringsmål og forældreforventninger. Forskningen har vist, at elevers indefra 
kommende motivation mindskes op gennem skolesystemet – ikke mindst i de naturfaglige fag. Ambitionen 
er derfor, at fastholde og øge elevernes indefra kommende motivation i demonstrationsskoleprojekterne. 
Det, vi bliver motiveret af som mennesker, er anerkendelse og følelsen af at have et valg. Derfor handler 
det om at tilbyde elever udfordringer, anerkendelse og valg vha. IT-didaktiske tiltag. 

Som instrument til at måle elevers indefra kommende motivation før, midt i og efter interventionen 
benyttes The Intrinsic Motivation Inventory (IMI) – et spørgeskema som er udviklet af Deci & Ryan2. Den 
indefra kommende motivation operationaliseres her i følgende underkategorier: 

                                                      
2  http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/10-questionnaires/50 

http://www.selfdeterminationtheory.org/questionnaires/10-questionnaires/50
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 Interesse/passion (interest/enjoyment) 

 Oplevet kompetence (perceived competence) 

 Indsats/vigtighed (effort/importance) 

 Oplevet valg (perceived choice) 

 Værdi/anvendelighed (value/usefulness) 

 Oplevet tilhørsforhold (percieved relatedness) 

Spørgeskemaet vil naturligvis blive tilpasset målgrupperne, både i forhold til alder og indhold. 
Spørgeskemaets psykometriske egenskaber vil blive undersøgt vha. klassisk testteori, konkret vha. 
faktoranalyse og reliabilitetstest. Item Respons Theory vil blive brugt med henblik på at måle præcisionen 
af items. 

Learning Rating Scale 
Som instrument til at måle elevernes motivation løbende, både som led i lærernes arbejde med evaluering 
og som led i effektmålingerne, anvendes tilpassede online-udgaver af Learning Rating Scale (LRS) (Nissen, 
2011). LRS er en såkaldt ”analog” skala, hvor eleverne på fire skaler giver udtryk for, (1) i hvor høj grad de 
lærer noget i skolen, (2) hvordan de har det i skolen, (3) hvordan lærerens måde at undervise på passer til 
eleverne, og (4) i hvor høj grad der forventes noget af dem i skolen. Se skalaen i højre kolonne. Det lille 
antal faktorer gør det muligt for læreren at foretage jævnlige målinger af, hvordan status er for elevernes 
oplevelse af undervisningen, og om der er enkelte elever som har brug for en særlig opmærksomhed. De 
fire faktorer er valgt på baggrund af analyser af, hvilke faktorer der har særlig betydning for elevernes 
faglige resultater (Hattie, 2009 mm.), men selve metoden kan også bruges i forhold til andre faktorer. I 
projekterne vil både den oprindelige og tilpassede version af metoden blive anvendt, både som led i 
lærernes praksis (særligt i undervisningsdifferentieringssammenhænge) og som led i undersøgelsen af 
elevernes motivation og udbytte af undervisningen. 

Læringsopfattelse og læringsadfærd 
Demonstrationsskoleprojekterne handler om at introducere undervisning, der har fokus på, at eleverne skal 
udvikle deres kompetencer til at deltage i autentiske situationer. Det fordrer ikke blot, at lærerne ændrer 
eller videreudvikler deres praksis, men også at mange elever skal ændre deres opfattelse af, hvad skolen 
går ud på. De skal med andre ord ændre deres læringsopfattelse og læringsadfærd. Eleverne i den samme 
skoleklasse har forskellige læringsopfattelser, som påvirker den måde, de lærer på i praksis. Inden for 
forskningen skelnes der bl.a. mellem nedenstående seks læringsopfattelser. 
 
At lære vil sige: 

1. at få mere viden 
2. at kunne huske og reproducere erhvervet viden 
3. at erhverve kendsgerninger/procedurer, som kan bruges i praksis 
4. at forstå 
5. at ændre sin viden og derigennem ændre sin tolkning af omverdenen 
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6. at ændre sin tolkning af omverdenen og derigennem ændre sig som person (Ingerslev 2004, 
Marton, Dall'Alba et al., 1993) 

 
Udsagn som de tre første i ovenstående liste vil typisk stamme fra elever, der arbejder hårdt, men måske 
uden de resultater, de under andre omstændigheder kunne opnå. De læser igen og igen, lærer måske ting 
udenad, men er ikke i stand til at indføje den nye viden i deres eksisterende videnstruktur og risikerer 
derfor hurtigt at glemme det indlærte. Deres lærings- og studieadfærd er ikke hensigtsmæssig, og megen 
energi bruges uden held på at få overblik over stoffet. Indholdet i de tre første læringsopfattelser ligner en 
opfattelse af viden som (udefrakommende) kendsgerninger, der skal tilegnes og læres udenad. Disse 
læringsopfattelser vil ofte medføre frustrationer over for de krav, der stilles i den videre uddannelse til 
selvstændig analyse og fortolkning. De tre nederste udsagn dækker over (mere) udfoldede 
læringsopfattelser. Det er ofte de nysgerrige og videbegærlige elever, man finder i gruppen med 
formuleringer af denne type. Elever, der ønsker at undervisningen skal indeholde og afdække 
modsætningsforhold. Elever, der ikke helmer, før de har sat det nye begrebsapparat i relation til det gamle. 
Elever, der opfatter viden som noget, individet selv konstruerer. For at få udbytte af og finde det 
meningsfuldt at deltage i de autentiske og praksissimulerende læringssituationer som vil være målet i 
demonstrationsskoleprojekterne, må eleverne udvikle en læringsopfattelse i den nederste halvdel af 
oversigten.  
 
Ud over at se på en elevs læringsopfattelse er det vigtigt at se på en persons faktiske lærings- og 
studieadfærd. Den britiske forsker John Biggs (Biggs 1987) inddeler elevers studie- og læringsadfærd i tre 
tendenser. Der er The Surface processing student, eleven med en overfladisk, reproducerende tilgang, The 
Deep processing student, eleven med en dybtgående, analyserende tilgang og The Achieving student, den 
ambitiøse, resultatorienterede elev. Biggs’ inddeling bygger på et kognitivt udgangspunkt i forståelsen af, 
hvad der skal læres i skolen. I demonstrationsskoleprojekterne bygges i udgangspunktet (i forlængelse af 
udbudsmaterialet) på en mere performativ, holistisk og kompetenceorienteret opfattelse af læring og 
undervisning. Derfor vil det være målet, at eleverne udvikler en fjerde type læringsadfærd i form af en 
udforskende, projektorienteret elev. 
 
I projekterne vil der i de indledende og afsluttende spørgeskemaer til eleverne blive spurgt indirekte til 
deres læringsopfattelse og læringsadfærd. Det vil være målet at eleverne, der har deltaget i 
demonstrationsskoleprojekterne, vil flytte sig fra de førstnævnte til de sidstnævnte læringsopfattelser og 
adfærdsformer. 
 
Thomas Illum Hansen & Jeppe Bundsgaard, december 2013 
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