
Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse  
af foto som beskrevet ovenfor. 
Når foto er placeret, højreklik 
og vælg ”Placér bagerst”. 
 
Skift farve i bjælke: 
Klik på den farvede bjælke  
og vælg derefter ny farve i  
fanen ”Startside” under  
”Fyldfarve til figur”. 
 
Metoden er den samme for  
det lille farvede felt. 
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Klik på det farvede tekstfelt  
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Større eller mindre 
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trække i top, bund eller siden 
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Kick-off  workshop 
Copenhagen 1st of June 

50 practitioners from 
7 Nordic countries met 
to talk about how 
research is best 
shared and brought 
into practice 
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What we did 

6 focus groups 

2 hours 

Mixed nationalities 
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Share your best 
experience! 

 

Think about a specific 
situation in which you 
have brought research 
knowledge into your 
practice. 

 

Preparation 



Skift farve i baggrund: 
Klik på den farvede baggrund 
og vælg derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Det lille mørke felt øverst  
til venstre viser automatisk 
samme farve som baggrunden, 
dog 15% mørkere. 
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How research is put into practice 

Ideas you hold 
‘in the back of 
your head.’  

Systematic 
implementation 

of models or 
theories. 

Classroom 
management 

Language 
development  
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• Time is allocated 

• Research is translated 
and communicated 

• Teachers work 
together 

• Management supports  
and prioritizes the use 
of research 

 

What makes it possible? 



Indsæt foto: 
Klik på det lille fotoikon  
og vælg det ønskede foto  
i dialogboksen. 
 
Skift eksisterende foto: 
Klik på foto og brug derefter 
slettetasten til at fjerne det 
eksisterende foto. Gentag 
proceduren for indsættelse af 
foto som beskrevet ovenfor. 
 
Skift farve i tekstfelt: 
Klik på det farvede tekstfelt  
og vælg derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Større eller mindre 
tekstfelt: 
Justering af tekstfeltets 
størrelse gøres manuelt ved at 
trække i top, bund eller siden 
af tekstfeltet.  

8 

• Navigating research 
in education 

• Trust  

• Personal contacts 

• Relevance to practice 



Skift farve i baggrund: 
Klik på den farvede baggrund 
og vælg derefter ny farve  
i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Det lille mørke felt øverst  
til venstre viser automatisk 
samme farve som baggrunden, 
dog 15% mørkere. 

• Lack of time 

• Identifying relevant studies 

• Reading academic English  

• Translate research into practice 

• The school culture 

• Practical experience 
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Barriers to embedding research into practice 
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i fanen ”Startside” under 
”Fyldfarve til figur”. 
 
Det lille mørke felt øverst  
til venstre viser automatisk 
samme farve som baggrunden, 
dog 15% mørkere. 

• Brief and appealing 

• Easy to read – with references for further reading 

• Visual presentation or video 

• Communicated by a practitioner 

• Easy to put into practice 

• Addressing a practical problem 

• The sender: visible and independent 
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The teachers’ recommendations for 
communicating research 
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Thank you ! 

 


