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Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole Bent B. Andresen Hent PDF Forskningsmæssigt belæg for brug
af ny og nyttig viden. Det er karakteristisk for den pædagogiske forskning i Danmark, at der hidtil har været
relativt få ressourcer til at undersøge de faktorer, der påvirker elevernes adfærd og læring i grundskolen. Via

litteraturstudier er det påvist, at lærernes faglighed, lærer-elevrelationer, klasseledelse og feedback på
elevernes arbejde præger elevernes udbytte af undervisningen. Sådanne studier følges nu op af forskning i

tilknytning til skoleomfattende arbejde med faktorer, der præger elevernes trivsel, adfærd og læring. Det sker
med særligt henblik på aktiviteter baseret på LPmodellen for pædagogisk analyse og tiltagsudvikling. Den
skoleomfattende indsats baseret på LP-modellen stimulerer en mentalitetsændring, som gør det muligt at
tænke nyt om kendte problemer i skolens praksis og læringsmiljø. De deltagende lærere og pædagoger gør
nærmere bestemt erfaringer med en systematisk fremgangsmåde, som er tilpasset udfordringer, som de

identificerer. Deres indsats fører til øget opmærksomhed på miljøfaktorer, som de har mulighed for at gøre
noget ved. LP-modellen er en "social model" med vægt på at identificere og reducere eller helt fjerne faktorer,

som skaber afstand mellem ønskede og faktiske situationer i undervisningen og skolens læringsmiljø.
Resultaterne af en interviewundersøgelse foretaget på 45 LP-skoler i slutningen af 2008 viser, at denne

indsats er relevant.

 

Forskningsmæssigt belæg for brug af ny og nyttig viden. Det er
karakteristisk for den pædagogiske forskning i Danmark, at der hidtil

har været relativt få ressourcer til at undersøge de faktorer, der
påvirker elevernes adfærd og læring i grundskolen. Via
litteraturstudier er det påvist, at lærernes faglighed, lærer-

elevrelationer, klasseledelse og feedback på elevernes arbejde præger
elevernes udbytte af undervisningen. Sådanne studier følges nu op af
forskning i tilknytning til skoleomfattende arbejde med faktorer, der
præger elevernes trivsel, adfærd og læring. Det sker med særligt

henblik på aktiviteter baseret på LPmodellen for pædagogisk analyse
og tiltagsudvikling. Den skoleomfattende indsats baseret på LP-
modellen stimulerer en mentalitetsændring, som gør det muligt at

tænke nyt om kendte problemer i skolens praksis og læringsmiljø. De



deltagende lærere og pædagoger gør nærmere bestemt erfaringer
med en systematisk fremgangsmåde, som er tilpasset udfordringer,
som de identificerer. Deres indsats fører til øget opmærksomhed på
miljøfaktorer, som de har mulighed for at gøre noget ved. LP-
modellen er en "social model" med vægt på at identificere og
reducere eller helt fjerne faktorer, som skaber afstand mellem
ønskede og faktiske situationer i undervisningen og skolens

læringsmiljø. Resultaterne af en interviewundersøgelse foretaget på
45 LP-skoler i slutningen af 2008 viser, at denne indsats er relevant.
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