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Databasert utviklingspraksis: hva sier 
forskningen?
• Forskning på undervisningskvalitet har vist at utviklingen baseres ved 

skoler ofte på intuisjon (og at lærere bruker elevdata til dette i liten grad.) 

• Vanlommel et.al. (2017) viste at skoleutvikling påvirkes i dag i stor grad av 
ledernes og læreres intuitive kompetanse og resulterer i tilsvarende 
avgjørelser. 

• inter- & nasjonal forskning har vist at lærerens forskningskompetanser er 
svakt utviklet (Helgøy & Homme, 2007; Czerniawski, 2013; Schildkamp
et.al. 2014; Werler, Foldnes & Færevaag 2019)

• lærere mangler forskningskompetanse (Perlic 2019), dvs evnen til å vinne 
ut, analysere og bruke data for å utvikle sin undervisning. Dette betyr for 
skoleutviklingen i Norge at lærere bruker knapt data som er samlet bevisst 
og systematisk for utviklingen av pedagogisk praksis. 



Hva er stordatabasert utviklingspraksis?

• STORDATA  = strukturert data om 
elevprestasjoner / 
kvalitetsopplevelser

• for å bearbeide materialet trengs
komplekse og konvensjonelle
dataprogramm & innegående
statistikkunnskaper

• per i dag: mange indikatorer om 
elevers læring (prosesser, 
rapportering av prestasjoner, 
opplevelser av kvalitet) … få
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Det finnes en sammenheng (korrelasjon) 
mellom økende forbruk av bensin i et fylke
og dens resultat på Nasjonale Prøver. 



Hva er stordatabasert utviklingspraksis?

• STD er løsningen for alle verdens 
problemer … 

• “a revolution that will transform how 
we live, work, and think” (Mayer-
Schönberger & Cukier, 2013), 

• det er noe som endrer økonomien, 
regjeringsarbeid, personlige liv. 
(Podesta, Pritzker, Moniz, Holdern, & 
Zients, 2014)

• STD er en sosio-teknisk forestilling (imaginary) om å kunne 
løse nåtidens problem ved hjelp av dataprogram. 

• det lover lærere og elever en ny epoke 
med personlig instruksjon, responsiv 
formativ vurdering, engasjert 
pedagogikk og samarbeidslæring

• men, når dataprogram tar avgjørelser, 
angripes lærerautonomi og 
profesjonalitet



Hvordan oppfatter og fortolker lærerne data 
fra de nasjonale prøvene? (Werler & Færevaag 2017) 

• I forhold til utviklingsarbeid ga lærerne uttryk for, at de aksepter, at de 
faktisk ikke kan gjøre så my på bakgrunn av den data, som leveres ("vi får 
allikevel ikke gjort så mye" [2272-2371]).

• de sier, at de forsøker å forstå de tekstoppgavene, hvor en klasse klarte seg 
dårlig, for å finne databasert informasjon for, hvorfor resultatene er, som 
de er [24402-24599].

• I deres søken etter en årsak tar de elevenes perspektiv; de spør, om 
elevene "har hatt en dårlig dag" [2060-2148] eller "har problemer med at 
fortolke oppgavene" [3147-3231].

• gjennom intervjuene viser et seg at lærerne gjetter, hvordan de kan 
forklare elevenes resultater (kausalt) [24402-24599]. 



Hva tenker lærere om data: hva er data for 
dem? (Werler, Foldnes, Færevaag 2021)



Hva tenker lærere om data: hva er data for 
dem? (Werler, Foldnes, Færevaag 2021)

• lærere har en ganske snever forståelse av data
• de opplever vanskeligheter når du må skille mellom data 

og informasjon
• det er uklart hvilke data lærere analyserer/ stoler på når 

de tar beslutninger
• samlet sett har lærerne ingen positive holdninger til 

databruk



Hva mener lærere (stor)data kan brukes til? 
(Werler, Foldnes & Færevaag, 2019)

• Lærere ser på seg selv som svært dyktige til å lage, vinne ut og 
analysere data

• Lærere har den subjektive opplevelsen å ha evnen til å jobbe med 
objektive og "sanne" data

• Vi ser at lærere opplever at de har "tilgang" til de harde faktaene 
om elevene sine - selv om de ikke kan ha det, siden ingen slike data er 
tilgjengelige for dem



Kritisk blikk på ideen om stordatabasert 
undervisningsutvikling
• etisk perspektiv: dataens relevans for elevers liv er ikke sikkert (Har man 

satset på de riktige spørsmålene? Hvilken data samles ikke inn?)

• metodologisk perspektiv: dataen viser i beste fall korrelasjoner; men er 
ikke årsaksforklarende (IRT); dataens usikkerhet & unøyaktighet neglisjeres; 
vitenskapelige tall leder aldri til handlingsanbefalinger!

• komparativt perspektiv: hvilke sammenligninger er meningsfulle og kan 
med god grunn gjennomføres? Hvordan visualiseres data?

• praktisk perspektiv: data krever analyse og fagkunnskaps, OG spørsmål 
som guider svømningen i datahavet; hvordan kan programvaren vite at 
lærere trakk den riktige konklusjonen? STD kan ikke gi svar på spørsmålet: 
Is it good data? 



Outlook: finnes det utveier?



Outlook: smådatabasert 
utviklingspraksis 



• Smådata er en betegnelse av 
alle informasjon som knytter læreres 
valg, vurderinger, opptredener og 
handlinger til elevers læring og elevers 
opplevelse av undervisning

• Smådata danner det reelle grunnlaget 
for å se de virkelige 
årsakssammenhengene mellom 
faktorer som har betydning for 
elevenes læring.

• funnet av mennesker (tilpasset for en 
kontekst, forstått i en kontekst) 

• evaluering på lokalt nivå (avhengig av lokal 
læreplan og kontekst)

• evaluering av et mange skolefag og bruk av 
mange kriterier

• evaluering av klasserommet 

• lærere observer (gjensidig) sin undervisning: 
fenomener og hendelser på elevnivå 

• elevers selvvurderinger, vurderinger av 
undervisning 

prinsipper for utvinning 
av smådata

Hva er smådata?



Hva er smådata?

• Lærere jobber i en små-setting (i en klasse 
med x antall barn)

• De kan ikke utøve eksperimentell kontrollerte 
forskning som er nødvendig for statistiske 
analyser.

• I en slik setting må lærere bearbeide all 
tvetydighet og kompleksitet i sin klasse for å 
se de spesifikke behovene til elevene deres.

• Små data-tilnærminger er skreddersydd 
spesielt for slike situasjoner. De kan hjelpe 
lærere til å måle deres «effekt» når 
kontrollerte eksperimenter ikke er et 
alternativ.

Smådata er den presise, 
tilgjengelige, mangfoldige, nære og 
meningsfulle informasjonen som 
kommer fram når eksempelvis 
lærere knytter sin tilgang til 
informasjon om elevenes læring 
sammen med sine egne og 
kollegers erfaringer med elever, 
undervisningsoppgaver og annen 
betydningsfull hverdagskontekst for 
læring. (P. Sahlberg)



Lærere

- Profesjons-
kunnskap

- Faglige og 
didaktiske 
kompetanser

- Pedagogiske 
«beliefs»

- Forventninger 
(forventningsst
rukturer)

- humor og & 
engasjement 

Undervisning

- Prosess-
kvalitet:
- faglig
- pedagogisk
- didaktisk

- Læremiddel-
kvalitet

Familie
strukturelle kjennetegn (sosialt lag, språk, 
kultur, utdanningsaspirasjon); 
prosesskjennetegn vedrørende oppdragelse 
og sosialisering 

Elevers 
opplevelse av 
undervisning 

og skole

Meningsfylt 
undervisning 

Lærings-
aktiviteter i 
undervisningen 
/uten for skolen 

Undervisnings-
tid, tid til læring 

(studying)

KONTEKST 
klassesammensetning, didaktisk kontekst, skolemiljø, klassemiljø 

Læringspotensial
førkunnskaper, språk, intelligens, lærings-og
hukommelsesstrategier; 
Læringsmotivasjon (vilje til anstrengelse, 
utholdenhet, selvtillit) 

BIG DATA: 
nasjonale prøver, 
summativ vurdering 

resultat



Læringsmiljø

Klarhet og struktur

Læringsstøtte

Vurdering

Resultat

speiling

Elevers opplevelse av undervisning Læreres opplevelse av undervisning

ELEVNÆR = et didaktisk verktøy for innsamling 
og tolking av smådata
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ELEVNÆR = et didaktisk verktøy for innsamling 
og tolking av smådata



ELEVNÆR undervisningsutvikling = didaktisk 
utvikling av undervisning
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• Definer visjoner og ideer. Hva ønsker skolen – dere – å få til – for elevene? Ved å navngi 
hva dere vil forbedre, vil dere automatisk begrense omfanget av arbeidet og fokusere på 
det som er viktig for elevene.

• Identifisering av problemet. Hvilke aspekter av elevenes erfaringer (i forhold til god 
undervisning) samsvarer ikke med denne visjonen? Dere burde bruke data til å 
identifisere problemer. Intuisjon er dårlig egnet til å finne ut om det.

• Utvikling av tema som skal undersøkes. Hva må dere få kunnskap om for å løyse 
problemet? Disse spørsmålene burde være knyttet til elevers og læreres opplevelse av 
undervisning, læringsresultat og andre faktorer som påvirker skolemiljøet. 

• Innsamling av relevant smådata. Hvilken data burde man bli samlet inn? Smådata som 
er relevant for a skaffe et god undervisningstilbud og som sier noe om nyttiggjørelsen 
(bruk) av det. [f. eks.:lærerdata, undervisning, familie, læringspotensial, 
læringsaktiviteter, kontekst, «elevresultat»] 

• Analysering av smådata. Lærer-forsker-sirkler analyserer innsamlet data. Bruk av ulike 
analyseverktøy er en støtte for organisering av materialet. Visualisering av data vil 
indikere problem- og innsatsområde. 

• Utvikling av en løsning. Lærer er eksperter på undervisning og kjenner elevene godt. I 
samarbeid med andre kan det utvikle og endre undervisningen (tidsbruk, struktur, lokal 
læreplan ….)



Outlook: 
undervisningspraksis trenger anvendt forskning som 

møter undervisningens didaktiske og pedagogiske 
kompleksitet


