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medicinske verden, men også for uddannelsesverdenen. Evidens i undervisning handler om sandsynlighed og
ikke om sikkerhed, idet undervisning og læring er komplekse størrelser, hvor forholdene er afhængige af de
konkrete situationer. Ét er at vide, hvad der sikkert virker bedre end noget andet. Noget andet er, hvordan
man så i praksis på den enkelte skole kan arbejde evidens- eller forskningsinformeret. Netop dette handler
Paideia nummer 6 om. I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: - Fra forskningskunnskap til

pedagogisk praksis - Evidensinformeret undervisning – hvordan gør man? - Effekter av flexibel
resultatanpassad matematikundervisning - Hvilke organisatoriske faktorer påvirker læreres indre pliktfølelse?
- Om ”dronninger og prinser, resten er bare i veien” – elevmedvirkning i teori og praksis - Kommentar: Jeg
var lige så glad... Tidsskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidig et højt akademisk
niveau. Tidsskriftet indeholder fagfællebedømte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet,
interviews, debatter samt boganmeldelser. Målgruppen er lærere, skoleledere, pædagoger og ledere i

børnehaver, pædagogiske konsulenter, studerende, undervisere og forskere. Udgives af Laboratorium for
forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) (University College Nordjylland og Aalborg
Universitet), Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hedmark), Institutionen för pedagogik

(Högskolan i Borås) samt Dafolo Forlag.
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