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Temaer

Om tre former for forskning

Interventionsforskning

Metaforskning

Implementeringsforskning

Interventionsforskning og metaforskning

Metaforskning og implementeringsforskning

HPA- og VIDA-projekterne som 

implementeringsforskning

Hvad siger implementeringsforskningen?



Interventionsforskning

Ved en intervention kan man – groft sagt 
– forstå:

en ’indgriben i et forløb (en given praksis)’ 
eller

’en ny måde at gøre tingene på’ i forhold til 
tidligere praksis

Ved interventionsforskning undersøger 
man, om ’indgrebet’ eller ’den nye måde’ 
at udøve praksis på, er ”bedre” end det, 
man gjorde tidligere



Interventionsforskning – et eksempel: 

Dialogic reading
Formål: at skabe dialog om billeder og tekst, og på denne måde styrke børns ordforråd, læse-

og sprogfærdigheder

Retningslinjerne for dialogisk læsemetode indeholder fem anvisninger, der på 
engelsk danner betegnelsen CROWD:

C: Færdiggørelse: Barnet færdiggør sætningerne.

R: Genkalde: Den voksne spørger ind til bogen, barnet har læst/kigget i.

O: Åben-slutning: Den voksne opmuntrer barnet til at fortælle, hvad der sker på 
billederne.

W: Hv-ord: Den voksne stiller hv-spørgsmål til billederne i bogen.

D: Relatere: Den voksne relaterer billederne og teksten i bogen til barnets egne 
oplevelser.

Følgende retningslinjer benyttes af den voksne i læsemetoden, kaldet PEER:

P: Den voksne opmuntrer barnet til at tale om bogen.

E: Den voksne vurderer svarene.

E: Den voksne udbygger barnets svar.

R: Den voksne gentager manøvren. 
Kilde: (What Works Clearinghouse, 2007)



Interventionsforskning –Virker 

interventionen?
Det afgøres ved et eksperiment, der – i 

princippet – har følgende udformning

Gruppe 1

Gruppe 2

Resultat 1

Resultat 2

Hvis  forsøgspersonerne i Gruppe 1 og 2 er valgt ved lodtrækning 

taler man om  RCT-forsøg

Resultat 1 ÷ Resultat 2 = Effekt af intervention?

Afrapporteringen af et sådant eksperiment betegnes også Primærforskning



Metaforskning

Ved metaforskning kan man – groft sagt – forstå:

Forskning i primærforskning

Ved metaforskning er man interesseret i at 

undersøge, om ensartede 

interventioner/primærforskning har 

sammenlignelige effekter

Har man mål på effekternes størrelse, kan flere 

forskellige interventioner, der har sammen formål, 

sammenlignes. Ønskværdige interventioner 

betegnes ’Core intervention components’



Metaforskning – et eksempel

p1

p2

p3

pn

Effekt 
med 

evidens

p1

p2

p3

pm

Effekt 
med 

evidens

Dialogic reading Open Court Reading Pre-K

Hvis  begge metaundersøgelser angiver effektmål, kan det afgøres, om 

læsemetode 1 er ”bedre” end læsemetode 2

Sådanne metaundersøgelser betegnes også 2. ordensforskning  eller 

systematiske reviews

Interventionsforskning og metaforskning



Udfordringer og risici ved metaforskning

Primærforskningen viser ikke noget!

Er ikke troværdig

Er selvmodsigende

Er fraværende

”Core intervention components”

Kan ikke indpasses i det lokale system

Strider mod politiske interesser

Kræver mere økonomi end der er til rådighed



DANSK CLEARINGHOUSE FOR 

UDDANNELSESFORSKNING

AARHUS UNIVERSITET

Hvor laver man metaforskning på uddannelsesområdet i 
Danmark? På…



Implementeringsforskning

Ved implementering kan man – groft sagt – forstå:

Iværksættelse/overførsel af et program, der bygger på 
fx politik eller forskningsresultat/fund, til praksis 
(”overføre politik/teori til praksis”)

Er forskningsresultatet fundet ved gennemførelse af et 
systematisk review taler man om realiseringen som 
evidens-baseret praksis

Ved implementeringsforskning kan man – groft 
sagt – forstå:

Undersøgelse af, hvorledes implementeringen 
gennemføres, specielt med henblik på at finde de mest 
effektive fremgangsmåder. Man taler om core
intervention practices



Program/forskningsfund

Implementeringsforskning – en model

Kilde:  Dean L. Fixsen et al., 2005

Implementeringsforskning



De centrale implementerings

outcomes er:

Ændringer i de professionelles adfærd (i deres viden 

og færdigheder),

Ændringer i organisationens struktur og værdier, 

både formelle og informelle (værdier, filosofier, etik, 

procedurer, beslutningstagen), med det formål at 

støtte de professionelles adfærd, og

Ændringer i relationerne til aftagere, interessenter (i 

engagement, ejerskabsfølelse, tilfredshed, 

kompetencer)



Metaforskning og implementeringsforskning

Forskningsresultater fra 

systematiske reviews
Kilde:  Dean L. Fixsen et al., 2005



HPA og VIDA er implementeringsforskning

Videnslager -

HPA-kvalifikationsmappen
Kilde:  Dean L. Fixsen et al., 2005

Gab-analysen

Fagmodeller,

Lokale udvikling, evaluering
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Start

Hvad siger implementeringsforskningen?

Kilde:  Dean L. Fixsen et al., 2005
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Fund og konklusioner fra 

implementeringsforskningen 1

Bedste evidens er om det, der ikke virker

Information alene er uden effekt 

(forskningslitteratur, mails, guidelines)

Undervisning (ligegyldig hvor god) er i sig 

selv ineffektiv



Fund og konklusioner fra 

implementeringsforskningen 2

Der er god evidens for, at en multi-niveau 

tilgang er effektiv

Dvs. selektion, færdighedsbaseret træning, 

praksisbaseret coaching, performance og 

program evaluering – på samme tid

Der er ringe evidens for, hvorledes 

organisatoriske forhold indvirker på 

implementeringen



Tak for opmærksomheden!

http://www.dpu.dk/clearinghouse


