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Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2016
Læringsvejlederen
Skolens pædagogiske læringscenter har fået ny bekendtgørelse og med den en række
nye opgaver og funktioner, der gør op med den traditionelle opgave og funktion som
skolebibliotekar. Formålet med det pædagogiske læringscenter er nu at udvikle og
understøtte lærings- og trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte kollegers fokus
på læreprocesser og læringsresultater. Derudover skal det pædagogiske læringscenter
understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, formidle kulturtilbud til
eleverne, sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og understøtte sam
arbejdet mellem de forskellige ressourcepersoner.
Artiklerne sætter spot på udviklingspotentialerne for det pædagogiske læringscenter
som central aktør i skoleudviklingsprocesser, med læringsvejlederen ved roret som titel
på den ressourceperson, der har en særlig kernefaglighed og koordinerende opgave i den
nye bekendtgørelse. Samlet set beskrives Læringsvejlederen som en ny type ressourceperson, som i særlig grad skal have kompetence i at understøtte forandringsledelse
og pædagogisk udvikling inden for medier, læring og målstyret undervisning gennem
kollegial vejledning og aktionslæring.
Dette nummer af Liv i Skolen viser et nuanceret syn på, hvad læringsvejlederens faglighed kan være og hvilke opgaver denne skal understøtte. Dette afspejler netop en stor
divergens på landsplan og kommunalt, som bygger på forskellige traditioner og udgangspunkter for arbejdet med udvikling af PLC og dets kerneopgaver.
Velkommen til nummeret og god fornøjelse.
Jette Aabo Frydendahl - Fagredaktør
Morten Stokholm Hansen - Redaktør
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Læringsvejlederen på det pædagogiske
læringscenter
Denne artikel er optaget af at give et bud
på, hvad begrebet læringsvejlederen
rummer, hvorledes reformen og bekendt
gørelsen for skolens pædagogiske
læringscenter efterspørger netop denne
type vejledere og hvilken organiseringsform det pædagogiske læringscenter
kan ses i.
Af Roland Hachmann, lektor i it og læring
14

PLC – vers. 2.0… eller 3.0 – en
læringsvejleders bekendelser
Opgavebeskrivelsen for læringsvejlederen
har fået en helt ny ordlyd. Selv om op
gavener blevet større og mere omfangsrig, er skiftet sket til det bedre. Nu er ikke
kun elevernes læring, men også lærernes læring sat i fokus og har fået et helt
nyt udviklingspotentiale. Hvis det vel og
mærke gribes an på en ordentlig måde.
Af Line Kastorp Kok, lærer og
naturfagsvejleder
28

Det pædagogiske læringscenter og
skoleudviklingen
Det pædagogiske læringscenter har altid
været en central aktør i skoleudviklingsprojekter. Med ny bekendtgørelse er
denne position ikke blot legitimeret, men
forstærket. I artiklen giver forfatterne
deres bud på det pædagogiske læringscenters funktion som en strategisk enhed

i arbejdet med at kvalificere skolens
pædagogiske praksis.
Af Ole Christensen og Britta Vejen,
lektorer
38

Innovationsaktionslæringsmodellen
PLC kan betragtes som et center for
pædagogisk udvikling, og aktionslæring
kan være en metode, som læringsvej
ledere kan bruge til at understøtte praksisnær kompetenceudvikling i team, hvor
fokus er på at arbejde undersøgende og
eksperimenterende med den nyeste viden
om læring og undervisning i egen praksis.
Af Bente Bro, Karen Thastum og Jette
Aabo Frydendahl, lektorer
52

Læringsprogression kan bruges til at
styrke datakulturen i skolen!
Her beskrives, hvordan elevernes læring
kan kvalificeres ved at organisere undervisningsaktiviteter med tydelige hensigter
i en læringsprogression. Yderligere fokuseres der på, hvordan data om elevernes
læring kan bruges til faglige diskussioner
om undervisning i professionelle læringsfællesskaber i skolen.
Af Karim Hamza, studierektor,
Martin K. Sillasen, docent, og
Peer Daugbjerg, lektor
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Læringscentret - kulturens hub i havet
Læringscenteret kan være med til at
udvikle formelle og uformelle lærings
miljøer, hvor eleverne bliver medskabere
af egen kultur samt animeres til at
benytte de mange tilbud, der findes i den
digitale verden, på nettet eller i det fysiske
nærområde.
Af Malene Erkmann og Anette Møller
Hansen, lektorer
72

FabLab - en del af PLC
Kjellerup Skole har etableret et FabLab,
hvor design thinking og digital fabrikation
understøtter elevers kreative idéudvikling og designprocesser. FabLab Kjellerup
er en integreret del af Kjellerup Skoles
pædagogiske læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en netværks
paraply for en lang række ressourceteam;
matematikvejledere, læsevejledere,
AKT, fagteamskoordinatorer, biblioteks
personale og FabLabbet.
Af Ole Kjær Thomasen og Hanne Buhl,
lærere
78

Hvis teknologi er en misforstået
antihelt...
Påstanden er at teknologiforståelse i
fremtiden bliver en vigtig del af professionsfaglighed og skoleudvikling. Men
teknologi er et vilkår som vi først er ved at
lære, endda ret famlende når det gælder
skole og uddannelse. Det kan skolens
pædagogiske læringscenter være med til
at rette op på.

Professionsfaglig teknologiforståelse
indebærer analytisk bevidsthed om
teknologiernes mulighedsbetingelser
samt handleviden og fordybelse i forhold
til teknologiens anvendelse i forskellige
faglige, situerede praksisser.
Af Michael Jensen, lektor
86

Affordances danner bro til læring og
dannelse
Brug af digitale medier er i dag en naturlig
del af hverdagen og skolen. Mediernes
konstante foranderlighed og det faktum,
at der hele tiden kommer nye til, er et
vilkår. Et vilkår, som vi som medarbejdere
på pædagogisk læringscenter bliver nødt
til at forholde os til og lade os udfordre af
i forhold til elevernes læring og dannelse.
Af Pia Bajlum Esbensen og Britt Alstrøm,
lærere og medievejledere
96

PLC-medarbejderen i et kommunalt
implementeringsperspektiv
PLC og Pædagogisk Center betragtes
som omdrejningspunkt for udviklingen
af læringsmiljøer for børn og voksne.
Vi arbejder med en strategisk faciliteret
netværksstruktur, og forvaltningen og
dermed konsulenterne betragtes som
aktive udviklingsmedspillere i forhold
til skoleudvikling og strategiske tiltag.
I Kolding arbejdes der med en organi
sationsopbygning under overskriften
”Frihed i fællesskab – central styring,
decentral ledelse ”
Af Camilla Johansen, leder
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Roland Hachmann er lektor i it og læring v. Videnscenter for
Almen Pædagogik og Formidling, UC Syd
Han er medudvikler og underviser på “den nye læringsvejlederuddannelse”
og har deltaget i regionale og kommunale projekter omkring udviklingen
af PLC og uddannelse til læringsvejlederfunktionen.

Den nye bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre
(PLC) sætter et fornyet fokus på, hvilke vejlederroller der er brug for
i skolen for at løfte folkeskolereformens ambitioner om elevens
læring og trivsel samt skolens pædagogiske udvikling.
Mange steder er den traditionelle betegnelse skolebibliotekaren
omdøbt til læringsvejlederen, selv om denne ikke er en stats
autoriseret betegnelse. Denne artikel er optaget af at give et
bud på, hvad begrebet læringsvejlederen rummer, hvorledes
reformen og bekendtgørelsen for skolens pædagogiske lærings
center efterspørger netop denne type vejledere og hvilken
organiseringsform det pædagogiske læringscenter kan ses i.

Bekendtgørelsen og PLC som
organiseringsform
I udviklingen fra det traditionelle skolebibliotek til det pædagogiske læringscenter
er der ikke alene tale om en forandring,
men også en fornyelse på forskellige
områder, der både vedrører organisering
og indhold.

Udviklingen fra skolebibliotek til PLC kan
groft skitseres på følgende vis. Skolebiblioteket blev set som et pædagogisk
fristed, et værested, for elevens litterære
og kulturelle oplevelse uden for læringsmålenes rækkevidde. Senere blev det til
et pædagogisk servicecenter for ud- og
indflyvninger af materialer fra amtscentre
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Nu er PLC også blevet
et lærested, hvor der
skal faciliteres til læring
og læringsrelaterede
aktiviteter for eleven.

(senere CFU’er) samt værksted i form af
“mediateker”. Nu er PLC også blevet et
lærested, hvor der skal faciliteres til læring
og læringsrelaterede aktiviteter for eleven
og inspireres til fokus på læreprocesser og
-resultater hos det undervisende personale.
Ydermere skal PLC, sideløbende med
håndtering og formidling af tilgængelige
læringsressourcer, medvirke aktivt til
skoleudvikling, koordinering mellem skole
og eksterne samarbejder samt understøttelse af forskningsinformeret undervisning.
På baggrund af denne lettere prosaiske
omskrivning af bekendtgørelsen bliver det
tydeligt, at der ikke længere kan være tale
om at skolens pædagogiske læringscenter
kan varetages af enkelte personer. Der bør
derimod tænkes i en teamstruktur, bestående af forskellige aktører og ressourcepersoner, der med hver deres faglighed
byder ind på de opgaver, der opstår i
skolens hverdag. Det betyder også at PLC
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ikke kun kan ses som et fysisk sted, men i
høj grad en organisering i organisationen
af disse forskellige ressourcepersoner og
vejledere, der i ledelsesunderstøttende
rammer gennemfører forløb, som støtter
skolens aktuelle indsatsområder og fremmer elevernes læring og trivsel.
Netop den ledelsesunderstøttende
dimension, hvor PLC kan ses i et
krydspres af mange forskellige aktører
(ledelse, forældre, eksterne organisationer,
forskere, kolleger og myndigheder) kræver
et tæt sammenspil mellem forvaltningen,
skolens ledelse og PLC. Der er brug for
udarbejdelse af konkrete funktionsbeskrivelser, der synliggør de områder det
pædagogiske læringscenter skal varetage
- og ikke skal varetage! I mange kommuner er dette arbejde allerede godt i gang.
Her bliver det tydeligt, hvor vigtig ledelsens involvering, frem for muliggørelse,
bliver i udarbejdelsen af forskellige kontrakter mellem PLC og skolens forskellige aktører. Denne involvering er vigtig,
fordi den fremmer ledelsens og beslutningstagernes forståelse for, dels hvilke
behov, barrierer og drivkræfter der opstår
i processerne omkring PLC, og dels for at
udvikle et fælles professionelt fagsprog
som basis for samarbejdet omkring kerneopgaverne udvikling og vejledning.
Ikke alle kan og skal vejlede!
Vejledning er en særlig faglighed. Faglighed er her ikke er ensbetydende med
fagfaglighed (danskfaglighed, matematikfaglighed osv.), men derimod en
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undersøgelses-, analyse-, udviklings-,
gennemførelses-, reflekterings- og evalueringskompetence i forhold til genstandsfeltet vejledning, der selvfølgelig også
favner fagene.
En distinktion mellem ressourceperson
og (lærings)vejleder er derfor også noget
der bør være i fokus. I begrebet ressourceperson ligger ofte tanken om en persons
ekspertviden på et særligt område, men
ikke nødvendigvis viden om vejledningsprocesser og det at skabe relationer mellem kolleger. Det betyder ikke at ressourcepersoner ikke har deres berettigelse,
tværtimod. Der bør dog skelnes mellem
at formidle viden og færdigheder om et
bestemt område (fx gennem kursusvirksomhed eller undervisning) og at lede
andre gennem en længere udviklings- og
læringsproces med henblik på blivende
forandringer og praksisændringer. Hos
ressourcepersonen handler det om oplæring af praktiske færdigheder og at være
rollemodellen dvs. at vise vejen, hvorimod
det for vejlederen i højere grad handler
om at henvise til vejen, være på vejen og
åbne for nye og mulige veje.
Vejledning som design
Vejledning kan ses både som noget meget
bredt og som noget snævert. Bredt set er
der en stor vifte af synonymer der knytter
sig til begrebet fx coaching, sparring,
supervision, rådgivning, mentoring, guiding, mesterlære, ledelse, træning osv.
I et mere snævert perspektiv er der tale
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om specifikke og afgrænsede vejledningstypologier fx it-vejleder, akt-vejleder,
matematikvejleder, læsevejleder, UU-vejleder og læringsvejledere. Disse typologier
har forskellige fortegn, der karakteriserer
det felt, der vejledes ind i, og dermed også
et særligt blik for, hvordan og i hvad der
bør vejledes.
Dog har alle vejledningsformer tre grundlæggende forhold, der gør sig gældende.
-	Sagsforholdet, der vejledes omkring,
hvor vejlederen inspirerer, afsøger nye
horisonter og åbner nye døre.
- Procesforholdet, hvor vejlederen faciliterer samarbejde, motiverer, skaber
muligheder for nyttig læring og driver
processen frem.
- Relationsforholdet, hvor vejlederen
skaber tillid og meningsfuldhed for den
vejledte i situationen.
Læringsvejlederen og de vejledte er
omdrejningspunktet for disse tre forhold
i vejledningssituationen. I mange tilfælde
sidestilles vejledning med den refleksive
samtale. Det giver i mange tilfælde god
mening, men for læringsvejlederen er vejledning i lige så høj grad aktioner, hvor der
ikke nødvendigvis tales, men handles på
baggrund af vejledningens omdrejningspunkt. Vejledning ses dermed som en
proces eller et design, hvor vejledningen
starter før den vejledte og læringsvejlederen har en egentligt refleksiv samtale eller
gennemfører forskellige tiltag, og i nogle
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tilfælde ender vejledning længe efter
mødet med den vejledte.
Man kan derfor tale om et før-, under- og
efterperspektiv i henhold til et vejledningsdesign, der kort kan skitseres således:
-	Før-fasen vil typisk have en undersøgende tilgang i forhold den praksis,
der skal vejledes ind i. Man kunne her
stille følgende spørgsmål: Hvem er den
vejledte og med hvilke forudsætninger?
Hvad er målet med vejledningen og i
hvilken kontekst? Hvad er status? Er
der særlige organisatoriske forhold, der
har indflydelse på processen? Skal der
etableres særlige rammer for vejledning? Hvilke aktører indgår i processen
og med hvilke roller?
- Under-fasen er det egentlige procesforløb, hvor samtaler, observationer,
interventioner, evalueringer, kompetenceudvikling osv. kan foregå. Her er det
vigtigt, at der er tale om en dynamisk
og progressiv proces, hvor der er et
transparent forhold mellem det, vejleder
vil med den vejledte og det den vejledte
oplever som meningsfuldt og givende.
Små delevalueringer over proces og
progression er her en god ide for både
vejleder og vejledte, idet mål og status
på processen dermed holdes for øje hele
tiden.
-	Efter-fasen egner sig til større evalueringsformer og spørgsmål der vedrører
det fremadrettede perspektiv. Der kan
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være tale om opfølgende samtaler med
læreren, interviews med et team, indsamling af data vedr. elevernes præstationer mm. Det er også her resultaterne
fra selve vejledningsforløbet synliggøres, formidles og fastholdes i organisationen eller leder til nye tiltag, der kræver
en ny proces og tilhørende vejledningsdesign.
Læringsvejlederens kernefaglighed
Som tidligere anslået er der en særlig
kernefaglighed forbundet med det at
være læringsvejleder. Navnet antyder i sig
selv, at der ikke er en forankring ind i fag,
men derimod i et mere alment perspektiv
omkring læring.
Dette fokus kan opdeles på tre områder.
For det første er læringsvejlederen fokuseret på læringsprocesser og hvordan
man skaber læringsdesign hvor teorier,
metoder, didaktiske greb, læremidler og
læringsressourcer er centrale. Et eksempel herpå kan være målstyret undervisning og synlig læring, hvor der er tale
om en grundlæggende metode, der kan
bringes i spil i alle fag. Læringsvejlederen
vil her kunne bidrage med de særlige strategier og værktøjer metoden peger på og
i samarbejde med faglæreren bringe disse
i spil i undervisningen. Hermed understøtter læringsvejlederen det undervisende
personale i at planlægge, gennemføre
og evaluere målstyret undervisning med
udgangspunkt i Fælles Mål.
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For det andet er læringsvejlederens særlige kernefaglighed også forbundet med
at planlægge, gennemføre og evaluere
udviklingsprocesser på skolen i samarbejde med ledelsen. Læringsvejlederen er
til dette formål i besiddelse af nødvendige
kompetencer, der indbefatter undersøgelses- og databearbejdningsmetoder,
fx indsamling og bearbejdning af kvalitative og kvantitative data, casestudier og
klasserumsobservationer. Derudover har
læringsvejlederen blik for den koordineringsopgave, der er nødvendig for at øge
videndeling og samarbejde i skolens forskellige læringsfællesskaber, herunder fx
fagteams, årgangsteams og de onlinefællesskaber, der i højere grad fremkommer
i skolen.
For det tredje har læringsvejlederen blik
for den nyeste forskningsbaserede viden
omkring læring og trivsel samt hvorledes
denne viden kan omsættes til handling på
skolen. Denne viden kommer både i spil
gennem udviklingsprojekter, men er i lige
så høj grad også på individ- eller fagniveau. Læringsvejlederen er i sådanne sammenhænge aggregerende og formidlende
af viden samt understøttende i forhold
til skolens lærere og ressourcepersoner
i forhold til at få denne viden omsat til
pædagogisk handling og praksis.
Læringsvejlederen som del af et
PLC-team
Det skal tilføjes, at der inden for alle tre
ovenfor skitserede områder i læringsvejle-
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Navnet ”læringsvejleder
en” antyder i sig selv, at
der ikke er en forankring
ind i fag, men derimod
i et mere alment
perspektiv omkring
læring.

derens kernefaglighed er et overliggende
fokus, nemlig elevens læring og trivsel.
Den forskningsviden, der skal omsættes
gennem vejlednings- og udviklingsforløb
samt læringsdesigns er med henblik på
skolens formål og fagformålene i fagene.
Det er en stor opgave at løfte og læringsvejlederen kan derfor heller ikke stå alene
om at løse denne udfordring. Læringsvejlederen som funktion i det pædagogiske
læringscenter skal ses i tæt samarbejde
med de øvrige aktører. Derudover er der
ikke én prototype på en læringsvejleder,
men derimod mange forskellige, der altid
udvikles og forankres i en lokal kontekst.
Læringsvejlederen vil dog ofte være den
vejleder, der ud fra bekendtgørelsen
tager sig af områder, der ikke direkte kan
relateres til fag, men tager udgangspunkt
i et metaniveau om skoleudvikling og
undersøgelser af pædagogiske kontekster.
Derudover er det en vigtig pointe, at der
ikke er tale om kollegavejledning i traditi-
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onel forstand, hvor en kollega spørger en
anden kollega om hjælp eller råd. Magt
forholdet er forskudt, når læringsvejlederen træder i karakter. Dette sker netop
fordi læringsvejlederen bliver bindeledet
mellem ledelsens pædagogiske dags
orden og kollegaens faglige dagsorden.
Det betyder, at vejledning i højere grad
bliver formelt indrammet.
Læringsvejlederne på skolerne oplever
derfor et øget behov for professionalisering og legitimering af deres vejledningsrolle og som sammenbindingskraft
på PLC. Netop dette synes at være en
udfordring som skolerne er ved at blive
opmærksomme på. Der eksisterer store
mængder af viden og ressourcer på de
enkelte skoler, der er fremkommet gennem skolens forskellige investeringer. Det
handler nu om at udnytte læringsvejledernes evne til at omsætte og sammenkoble
disse med skolens praksis, i forhold til
reformens mål, det undervisende personales behov og ikke mindst elevernes
læring og trivsel.
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Læringsvejlederen
har blik for den nyeste
forskningsbaserede viden
omkring læring og trivsel
samt hvorledes denne
viden kan omsættes til
handling på skolen.
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Line Kastorp Kok er uddannet lærer og arbejder som underviser og naturfagsvejleder på
Parkvejens skole i Odder. Er pt. i gang med afgangsprojektet til en Diplomuddannelse
som naturfagsvejleder.

I denne artikel vil jeg præsentere det arbejde, vi på Parkvejens
skole i Odder har haft med udviklingen af skolebiblioteket til
læringscenter. Jeg vil ridse de opgaver op, som læringsvejlederne
hos os arbejder med, og som vi mener skal prioriteres som fælles
indsatsområder på hele skolen. Artiklen afsluttes med en refleksion
over de opgaver vi har forsøgt at løse, samt de opgaver vi lige nu
står overfor.

Den nye bekendtgørelse
Med den nye bekendtgørelse1 for de
pædagogiske læringscentre har opgavebeskrivelsen for læringsvejlederen fået en
helt ny ordlyd. Selv om opgaven er blevet
større og mere omfangsrig, vil jeg mene,
at skiftet er sket til det bedre. Nu er ikke
kun elevernes læring, men også lærer-

nes læring sat i fokus og har fået et helt
nyt udviklingspotentiale. Hvis det vel og
mærke gribes an på en ordentlig måde.
På min skole har vi være i gang i med
udviklingen fra skolebibliotek til læringscenter et par år nu. Vi er faldet et utal af
gange, mødt mange mure undervejs og
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Vi har lært og fået
erfaringer, som både kan
frustrere og være guld
værd.

omstruktureret strategier og læringsstier.
Vi har lært og fået erfaringer, som kan frustrere og samtidigt være guld værd.
Organiseringen af PLC og
læringsvejledere på min skole
På Parkvejens skole blev der i 2011 færdig
gjort et helt nyt byggeri i hjertet af skolen.
Vores skolebibliotek lukkede og det Pædagogiske Læringscenter åbnede. Bøgerne
blev kraftigt sorteret og reduceret og er
fordelt i tre afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling. Fagbøgerne findes
stadigvæk og bliver også brugt, om end
i et noget mindre omfang end før. Der er
nu uddannet læringsvejledere inden for
fagene sprog, dansk, matematik, naturfag
og IT. Vi er et team på syv, der fungerer
som læringsvejledere og som er mere eller
mindre færdige med en diplomuddannelse
som faglig vejleder eller på anden vis har
spidskompetencer inden for de felter jeg
har nævnt ovenstående.
Jeg selv er i skrivende stund i gang med
afgangsprojektet som naturfagsvejleder,
men har fungeret som vejleder i natur
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fagene siden jeg påbegyndte uddannelsen i 2011. I teamet har vi en koordinator,
(der også er uddannet læringsvejleder),
som har alle sine timer i læringscentret.
Vi andre har sideløbende undervisning
på forskellige årgange og er i PLC fra 150
-400 timer på årsbasis. Det svarer til 3-10
timer om ugen. Vejlederne fungerer som
et team ligesom klasse- eller årgangsteamet, og vi har faste møder en gang
om måneden, hvor fokus er på sparring,
udfordringer og hvordan vi bedst muligt
hjælper hinanden videre med de ideer, vi
har i støbeskeen. Gennem ledelsens høje
prioritering af uddannelse af de faglige
vejledere legitimeres det arbejde, læringsvejlederen står overfor at skulle løse:
”Målet med at prioritere så mange ressourcer i læringscenteret er en tro på,
at vores læringsvejledere gennem deres
fokus på skolens indsatsområder øger
sandsynligheden for, at viden sættes i
spil og at elevernes lærings optimeres.
(Skoleårets planlægning 2015/2016)”
Med bekendtgørelsen er det nu formuleret, at læringsvejlederne har en anden
opgave end før og står over for en række
store opgaver, der skal løses i forskellige
teamsammenhænge. Det er selve rammesætningen omkring arbejdet og hvordan
den enkelte skole vil gribe det an, der
skal sættes fokus på og indarbejdes på
skolerne i årgangs-, klasse- og fagteam.
En del af organisationens arbejde med
fagteam er således nu, at den faglige
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vejleders opgave blandt andet er at igangsætte udviklingsprocesser i fagteamet,
der stiller skarpt på f.eks. målstyret undervisning og evaluering.
Tolkningen af bekendtgørelsen på vores
skole
I det interne dokument Skoleårets planlægning er der nedskrevet de tanker vi på
skolen har gjort os om, hvordan bekendtgørelsen bliver til en vision, der passer
ind i vores skolekultur og læringssyn på
Parkvejens skole. Tankerne er blevet til i et
samarbejde mellem ledelse og læringsvejledere. I dokumentet lyder det f.eks. som
intro:
”Parkvejens skoles Pædagogiske
læringscenter er en central del af skolens
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læringsmiljø. Læringscentret understøtter lærernes undervisning og elevernes
alsidige kompetencer og faglige udvikling gennem vejledning, undervisning,
formidling, rådgivning og videndeling.
Læringscentres indsatsområder vil være
koblet op på skolens indsatsområder,
da læringscentret ses som katalysator for skoleudvikling i tæt samarbejde
med ledelsen”. (Skoleårets planlægning
2015/2016)
I hvert skoleår udvælges indsatsområder,
der giver mening for den hverdag og virkelighed, vi befinder os i. Lige nu satser
Odder Kommune på efteruddannelse af
alt pædagogisk personale indenfor ”elevcentreret læring i digitale læringsmiljøer”,
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der stiller skarpt på målfastsættelse, den
gode feedback og evaluering af undervisningen. Dette afspejles også i de indsatsområder vi har for 2015/2016:
-	Udviklingen af en kultur med fokus på
elevcentreret læring i digitale læringsmiljøer
-	Teamsamarbejdet i årgangs- og fagteam
-	Den udfordringsbaserede læring – facilitere processen i teamet omkring målfastsættelse, evaluering og feedback
-	Eleven som producent og formidler
– elevkompetencer (uddrag fra Skoleårets planlægning 2015/2016)
De indsatsområder vi som Pædagogisk
Læringscenter har, skal matche dem vi
har fælles på skolen. Det skal give mening
for den enkelte lærer, at vi som faglige
læringsvejledere arbejder på, at han eller
hun kan få den bedste sparring og vejledning ind i den nye opgave, som kan synes
svær og uoverskuelig eller hvor der blot
er brug for et lille tip eller skub videre i
processen. Indsatsområderne skal kunne

Opgaven er blandt
andet at igangsætte
udviklingsprocesser i
fagteamet, der stiller
skarpt på f.eks. målstyret
undervisning.
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mærkes og ses helt ned i planlægningen
af den daglige undervisning, så de bliver
en naturlig del af det daglige arbejde. Det
er læringsvejlederens opgave at sikre
denne kobling på en naturlig og overkommelig måde, fx i fagteamets arbejde.
PLC som kulturskaber og skaber af
læringsmiljøer
Læringsvejledere og læringscenteret skal
være en naturlig del af Parkvejens skole.
Læringscenteret, med de ressourcer, der
findes her, er centralt i den læringskultur,
der kendetegner Parkvejens skole. I bund
og grund skal det læringssyn, vi har på
skolen, involvere alle. Det begrænser sig
ikke kun til eleverne. Også lærere, pædagoger og ledelse er en del af den måde vi
tænker læring på, og alle er en del af det
læringsfællesskab, vi arbejder med og i på
skolen.
Når læringsvejledere sætter gang i et projekt, skal det være tydeligt på skolen, hvad
mulighederne og tankerne med dette
projekt er, hvem der kan deltage, og hvordan rammerne for projektet ser ud. Det er
oplagt, at PLC bliver ”det udvidede klasserum” i disse projekter, så undervisningen
får mulighed for at komme ud af klassen
og arbejde i andre rammer end normalt:
”Læringscenteret fungerer som et kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø.”
(Skoleårets planlægning 2015/2016)
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Projekterne, der igangsættes, kan knyttes
an til UBL-projekter (Udfordrings-Baseret
Læring) på årgangene eller være en del af
nationale eller lokale initiativer og inkludere flere forskellige elev- eller lærergrupper, sammen eller hver for sig.
Lærernes læring – læreren som didaktisk
designer
Strategien for lærernes læring er lagt i
en relativ fast ramme. Det er vigtigt, at vi
kommer gennem elementer som undersøgelse, udvikling, gennemførelse og
evaluering i arbejdet. Det giver mening
i selve planlægningen af den konkrete
undervisning, at man både udvikler på det
didaktiske design, udfører det praktiske
arbejde og evaluerer på de processer, man
selv oplever og som eleverne responderer

Undersøgelse
(Tanker om
problemstillingen)

Udvikling
(Løsning)

Arbejdet kan ende med ny praksis, der
fungerer, men nogle gange vil vi opdage
en ny problemstilling, der kræver, at vi
kører en runde mere i processen. Indtil
videre har vi f.eks. arbejdet med implementeringen af Udfordrings Baseret

på. Som digital skole er der selvfølgelig
fokus på digitale undervisningsdesigns og
hvordan IT kan bringe en ekstra dimension
til undervisningen i positiv forstand, og
ikke kun være ”det ekstra, der skal presses
ind” i en ellers travl hverdag. Læringsvejlederens opgave i dette arbejde er f.eks. at
præsentere faggrupperne for metoder og
ideer, der kan bruges digitalt, og igangsætte undersøgelsesprojekter, der har til
formål at udvikle på didaktiske designs,
der kan kvalificere undervisningen. Rammen, vi sætter på udviklingsarbejdet, er
i aktionslæringens ånd med problemstillingen, der afføder en undersøgelse, der
forudsætter en refleksion og dernæst en
udvikling, der skal afprøves i praksis for til
slut at evalueres:

Eksperimentering
(Afprøvning
i praksis)

Evaluering
(Ny
praksis)

Læring i projekter og den daglige undervisning. Dette begreb vender jeg tilbage
til.
Det har været en spændende forandringsproces, der har krævet gentænkning af
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Det er oplagt, at PLC
bliver det udvidede
klasserum.

gamle ideer og metoder. Vi har i processen været nødt til at løbe ovenstående
model igennem flere gange, efterhånden som nye tiltag i praksis er afprøvet
og fejlet eller blot har krævet en mindre
justering. Frustrationer over opståede
problemstillinger er evalueret fælles, både
i årgangs- og fagteam, hvilket har ført til
nye undersøgelser og refleksioner over:
Hvad gør vi så nu…? Det har åbnet for en
masse gode tanker om, hvor vi vil hen med
eleverne og hvorfor vi gør det her. Det må
ikke lyde som om vi er i mål endnu. Der
kommer hele tiden nye ideer og tanker på
banen, der ofte kræver at vi tager én tur
mere i modellen.
På nuværende tidspunkt er undersøgel
serne i faggrupper og årgangsteam
koncentreret omkring arbejdet med målfastsættelse og tegn på læring og i sær
deleshed, hvordan disse præsenteres på
den gode måde for eleverne. Her arbejder
vi bl.a. med mikroteaching og supervision
i et samarbejde mellem faglige læringsvejledere og progressionsvejledere (PV),
som jeg kommer nærmere ind på i næste
afsnit.
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Årgangs- og fagteam
I årgangsteamet er læringsvejlederen i et
samarbejde med PV’eren, der er uddannet
i at supervisere i forhold til målfastsættelse og at spotte selve progressionen i
undervisningen. Det er ikke meningen, at
PV’eren skal have en merviden indenfor
fagdidaktikken og det er således ikke
nødvendigt, at han eller hun selv underviser i det fag, der superviseres på. Det
er læringsvejlederens opgave at sikre, at
læreren får sparring på fagdidaktikken og
faglige metoder, når undervisningen planlægges. Uddannelsen af progressionsvejledere er sket i forbindelse med kommunens projekt ”Elevcentrerede læringsrum”.
Overvejelser vedrørende hvem, der i personalegruppen skulle uddannes til PV’ere,
har bl.a. kredset omkring, at det var
læringsvejledere, der også skulle have en
ekstra kasket på. Men ønsket har været,
at kompetencerne skulle bredes ud og det
har skabt grobund for et samarbejde mellem de faglige vejledere og progressionsvejledere, der kan give flere perspektiver
på problemstillinger, der både ligger i det
sociale og/eller i det faglige felt. Det er
kun en styrke, at man som læringsvejleder
har en god samarbejdspartner, der har
kompetencer til at tydeliggøre målsætning og progression, når vi også arbejder
med det i de forskellige fagteam – blot
uden tilstedeværelse af PV’ere.
Fagteam-samarbejdet har gennem de
seneste år markant ændret karakter på
min skole. Med digitaliseringen af vores
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hverdag på skolen var det et ønske, at
lærerne var med i udviklingen af nye
didaktiske designs til brug i undervisningen. Læringsvejlederens rolle var her
ret tydelig i og med at opgaven lød på
struktur og rammer i udviklingsprocesserne. Bevægelsen er gået fra indkøb af
materialer og udstyr til videndeling og
fælles didaktisk udvikling af undervisning. Videre har arbejdet koncentreret
sig om bl.a. årsplanlægning, der har haft
stor indflydelse på f.eks. naturfagene.
Her har vi skullet omstrukturere undervisningen og tankerne bag, således at vi
nu primært arbejder fællesfagligt mellem
de tre udskolingsfag biologi, fysik/kemi
og geografi. Det har været et gigantisk
projekt, men vi er nu næsten i mål. Vi har
sammen gjort os tanker om, hvad vi vil
undervise i og vigtigst af alt, hvorfor vi vil
undervise i netop det. Med denne omvæltning er det ikke længere aktiviteterne der
styrer undervisningens målsætning, men
i stedet opsætningen af læringsmålene,

Ideen med ”eleven som
producent” er affødt af
et ønske om, at eleven
ikke blot skal lære om
livet, men også lære at
handle i livet.
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og tankerne om, hvor vi ønsker at eleverne
lander, der former undervisningen i det
daglige. Det kan lyde, som om vi kun
bevæger os på et metaplan, men faktisk
forsøger vi at fastholde, at der hele tiden
er et link til det praktiske og detailplanlægningen, så man altid har noget med fra
fagteamet, som kan bruges i den daglige
undervisning. Den faglige vejleder har
stået som koordinerende kraft i denne
udviklingsproces – eller måske nærmere
forandringsproces.
Elevernes læring – eleven som producent
Ideen med ”eleven som producent” er
affødt af et ønske om, at eleven ikke
blot skal lære om livet, men også lære at
handle i livet. Handlingsperspektivet er
centralt i vores måde at tænke undervisning på og afspejles kraftigt i de mange
projekter, vi arbejder med i hele skoleforløbet. Vi kalder det ”Udfordrings-Baseret
Læring” (UBL). I disse projekter stilles
eleverne over for en udfordring, som skal
løses. Der findes mange løsninger og
mange måder, man kan gribe udfordringen an på. Men alle elever skal producere
– og de skal handle. Et produkt kan f.eks.
være en model. Modellen er baseret på en
række undersøgelser, der har ledt eleven
hen til netop dette produkt. Eleven er ført
hen mod dette produkt, fordi hun har kunnet se, hvad det er, der mangler for at løse
denne problemstilling. Det er sket gennem
perspektivering til egne og andres behov
for en løsning. Alt dette skal kommunikeres ud til en autentisk målgruppe – f.eks.
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Leadusers er de elever,
der har en særlig
interesse indenfor faget
og har flair for formidling
og evner at engagere
andre.

erhvervsdrivende i byen, kommunens
tekniske forvaltning eller på anden vis
”én med et ægte problem”. Derfor kræves
det, at eleven handler på udfordringen og
kommer med en løsning, der har mulighed
for at leve længere end blot til fremlæggelsen i klasselokalet. Læringsvejlederens
opgave i dette arbejde er at være sparringspartner for lærere på planlægningen af projekter indenfor det fagområde,
der er i spil i de forskellige projekter. Det
kunne også være læringsvejlederens faglige kompetencer, som læreren i projektet
kunne trække på – måske som et fælles
oplæg fra matematikvejlederen om
kodning på en hel en årgang som opstart
til projektet?
Leadusers
”Læringscenteret skal samarbejde med
skolens ressourcecenter så alle poten
tialer i institutionen bliver sat i spil.
Hvor ressourcecenteret har meget fokus
på fagligt sårbare elever, har lærings
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centeret til opgave at have fokus på at
lave projekter med udspring i elevernes
motivation og nysgerrighed. De skal
skabe forløb med interessegrupper, hvor
det er målet ”at nørde” og give sin viden
og lyst videre til andre – eleven som
producent og formidler.” (Skoleårets
planlægning 2015/2016)
I 2012 besluttede Odder Kommune at indføre Odder 1:1. Alle elever og pædagogisk
personale skulle have en iPad, der i tanken
skulle bidrage med et digitalt læringsrum
i undervisningen. Produktion af viden ville
for både lærere og elever blive nemmere i
hverdagen med iPads som redskab – lige
ved hånden. Men iPads alene løser ingen
verdenskrise i folkeskolen. Den løser heller
ikke af sig selv problematikker omkring
motivation af elever eller let tilgængeligt
materiale (altid internettet lige ved hånden). Den kræver, at der er nogen, der tør
og vil gå forrest i brugen og undersøgelserne af, hvad den egentlig kan. Det er her
leadusers kommer ind i billedet:
”Formålet med leaduseren:
-	At anvende elevers kompetencer til at
løse udfordringer i klassen, på skolen
og i kommunen
- Elever skal have indflydelse og ansvar
-	Elever er forskellige og det er en fordel
”(Skoleårets planlægning 2015/2016)
En leaduser karakteriseres som en person, der har en merviden inden for et
arbejdsfelt eller emneområde. Det var
vigtigt, at der både mellem elever og

VIA University College

lærere skulle være leadusers, der løbende
fik dyberegående viden inden for brugen
af digitale redskaber i undervisningen i
form af mindre kurser og sparringsmøder.
Den merviden vores leadusers fik, skulle
spredes som ringe i vandet til resten af
elev- og personalegruppen. Det har været
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læringscentret, der med samarbejdspartnere udefra har stået for uddannelsen
og koordineringen af leadusers, samtidig
med, at hver enkelt læringsvejleder har
været leaduser inden for digitalisering og
fagdidaktik i sit faglige område.
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Leaduser-tanken har vi nu tænkt videre til
ikke kun at gælde overordnet for digitalisering, men mere specifikt at knytte
sig til de enkelte fag. Vi har indtil videre
forsøgt os med naturfagene, læsning som
en læsegruppe for de elever, der gerne
vil videregive læseglæde og en særlig
gruppe, der kalder sig ”Welcoming Commitee”, der har fået udfordringen at byde
flygtningebørn i Odder velkomne til byen.
Ideen er at få fat i de elever, der har en
særlig interesse i faget og dermed har en
naturlig evne til at bære en smule mere
af den opgave, der lyder på at generere
motivation og interesse for faget hos de
andre elever i klassen, på årgangen eller
på skolen. Leadusers er ikke ”mini-lærere”,
der blot skal gå til hånde i undervisningen,
men ”nørder”, der selv står for at igangsætte mindre projekter for deres med
elever, der kan være med til at åbne op
for fag, der som f.eks. naturfag kan virke
abstrakte og uoverskuelige. I naturfag
har vi fx valgt at kalde vores leadusers
naturfagsambassadører med henblik på,
at de skal være kulturbærere og rejseguider ind i naturvidenskabens univers.
Det er vigtigt at pointere, at leadusers
er de elever, der har en særlig interesse
inden for faget og har flair for formidling
og evner at engagere andre – det er ikke
nødvendigvis dem, der normalt scorer de
høje karakterer.
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Ressourcepersoner på hele skolen
– både elever og lærere
I vores egen beskrivelse af PLC’s opgave
lyder det:
”Teamet i læringscenteret har særlige
pædagogiske og didaktiske kompetencer, er visionært og igangsættende og
har faglig bred indsigt, således at det kan
imødekomme de pædagogiske udfordringer skolen møder. Teamets vision er
gennem samarbejde og videndeling at
opnå bedst anvendelse af de ressourcer
hele det pædagogiske personale har.”
(Skoleårets planlægning 2015/2016)
Det er en vigtig pointe, at det ikke kun er
i PLC, at man finder skolens ressourcepersoner. Det er i den grad vejledernes
opgave at finde de ressourcepersoner, der
helt naturligt findes blandt personalet på
skolen og dernæst være sparringspartner
og samarbejdspartner i udviklingsprocesser, som sættes i gang i større eller
mindre skala. Det må aldrig blive sådan, at
ressourcer og vejledere hænger uløseligt
sammen, men det at låse op for ressourcerne er en vejlederopgave. Hvis al
initiativ og ideer kun kommer fra PLC, vil
der efterhånden ske en isolering af PLCteamet, uden kontakt til resten af personalet. Det skal for alt i verden undgås.

VIA University College
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Det læringssyn, der ligger i leadusertanken i forhold til eleverne, kan og skal
derfor også tænkes ind blandt lærere og
pædagoger. På den måde får man skabt
”fyrtårne” rundt omkring på skolen og
man får sat spot på de ildsjæle der findes.
Man kan vel egentlig tale om talent
udvikling i personalegruppen, såvel
som i elevgruppen. Når vi snakker talentudvikling og at finde fyrtårne blandt
elever og lærere, skal det ikke være en
blind accept af alle nicher, der kan arbejdes med. Det er nødt til også at kunne
kobles med de indsatsområder skolen
arbejder med, for at det giver mening at
bruge ressourcer og tid på det.
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Refleksion over arbejdet indtil nu
De forandringer, som reform, bekendtgørelse og ændrede arbejdstider har
ført med sig, har brug for tid til at kunne
bundfældes og optages i den (med fare
for at lyde rigid) daglige rutine. Men med
daglig rutine mener jeg, at man finder
roen og trygheden i arbejdet, som for
en stund er væk i lærerjobbet. Der er
ingen entydig opskrift på, hvordan dette
arbejde med målfastsættelse, evaluering
af undervisning, kobling mellem ressourcepersoner og alle de andre opgaver skal
gennemføres, men en væsentlig faktor for succes og en faktisk udvikling i
den rigtige retning er, at man formår at
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give tiden og roen til det. Der er ingen
mening i at ræse sig igennem hverken
aktionslæringsprincipper eller refleksioner
og evalueringer, for det medfører ingen
blivende ændringer, kun frustrationer over
at tingene forandrer sig til noget, der ikke
er gennemtænkt. I arbejdet med lærernes
læring, skal det være lærerne der er med
til at sætte dagsordenen for, hvad der
er vigtigt at arbejde med lige nu – men
selvfølgelig skal det ses i lyset af, hvilke
indsatsområder skole eller kommune
har valgt. Det er i dette arbejde læringsvejlederen virkelig kommer på prøve i
koordineringen af fagteamets arbejde og
udviklingsprojekter.
Ledelsen på vores skole har igennem en
årrække prioriteret, at der skal uddannes
faglige vejledere inden for faggrupperne.
Det er selvfølgelig ikke gratis for skolen,
men oplevelsen er, at det er med til at
legitimere det arbejde og de udviklingsprocesser, den faglige vejleder sætter i
gang på skolen og i kommunen. Det er
vigtigt, at vi som læringsvejledere har en
merviden inden for vejledning af vores
kolleger og det kræver uddannelse. Vi
er ude over holdningen til, at der ikke

må være nogen i folkeskolen, der kan
lidt mere end andre. Der må gerne være
nogen, der kan igangsætte og koordinere
vigtige (og nødvendige) forandringsprocesser på forskellige niveauer i organisa
tionen. Både inden for skolens egne
vægge, men i høj grad også mellem
skolerne, virksomhederne og andre interessenter ude i den virkelige verden.
Med det arbejde læringsvejledere har lagt
i årgangs- og fagteam i samarbejde med
lærere og pædagoger, har vi efterhånden
fået lagt grundstenene til den vejledningskultur, vi ønsker at fremme på vores skole.
Spørgsmålet er, om individuel vejledning
af den enkelte lærer i de fleste tilfælde
skal vige pladsen for den kollektive vejledning i team? Her kan vi reflektere og
samarbejde om opgaverne og ikke mindst
holde hinanden op på, at arbejdet også
udføres. Med grundstenene nogenlunde
på plads står vi nu over for arbejdet med
implementeringen af vores nuværende
fokusområde i undervisningen og sørger
for, at evaluering, feedback og målfastsættelse bliver integreret som en naturlig
del af den hverdag, man har som lærer og
elev på Parkvejens skole.

Links
1

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930

28

Liv i Skolen - 1/2016
Af Ole Christensen og Britta Vejen, lektorer

Det pædagogiske
læringscenter og
skoleudviklingen
- Scenarier og perspektiver

29

VIA University College

Ole Christensen er cand. mag. og Britta Vejen er master i professionel kommunikation.
Begge er ansat som lektor i Professionshøjskolen UCC.

Det pædagogiske læringscenter har altid været en central aktør i
skoleudviklingsprojekter. Med ny bekendtgørelse er denne position
ikke blot legitimeret, men forstærket. I artiklen giver forfatterne
deres bud på det pædagogiske læringscenters funktion som en
strategisk enhed i arbejdet med at kvalificere skolens pædagogiske
praksis. Udfordringen er at udvikle en skolekultur, der sikrer, at alle
børn understøttes i deres alsidige udvikling og tilegner sig læringskompetencer, der er nødvendige i dag.

Først og fremmest ønsker vi at gøre op
med en skolelogik og et læringssyn, der er
præget af en industrisamfundslogik, hvor
progression og samtidighed var grundlag for skolens praksis, og hvor brugen
af teknologi og medier var underlagt
denne logik. I dag er der brug for et andet
udsigtspunkt, hvad angår vores tilgang til

og forståelse af kommunikation, læring
og viden, herunder vores teknologi- og
medieforståelse. Udfordringen er at
udvikle en skolekultur, der sikrer, at alle
børn understøttes i deres alsidige udvikling og tilegner sig læringskompetencer,
der er nødvendige i dag.
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Centralt i denne forbindelse er udvikling
af det pædagogiske læringscenter (PLC)
til skolens strategiske udviklingsenhed og
til en læringsressource, hvor PLC-teamet
har en central vejledningsfunktion i tæt
samarbejde med skolens øvrige vejledere
og det pædagogiske personale.
Vi retter opmærksomheden mod hvilke
læringskompetencer, der er af særlig
betydning i det 21. århundrede. I den
forbindelse fremhæves begreber som
kreativitet og innovation, kritisk tænkning
og problemløsning samt kommunikation og samarbejde. (The Partnership for
21st Century Skills, 2015). I relation hertil
skal det vurderes, hvilke teknologier og
læringsressourcer, der kan understøtte
udvikling af en praksis, der bryder med
traditionelle læringsopfattelser og -rum.
Vi finder i den forbindelse inspiration i
det internationale forskningsprojekt The
NMC Horizon Project, hvor der er fokus
på, hvorledes digitale læringsressourcer
udfordrer præsentations-, produktions- og

Vi betragter først og
fremmest PLC-teamet
som en læringsressource for skolens
samlede pædagogiske
personale.
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refleksionsformer - på tværs af tid, sted
og rum. (NMC, 2015).
Centralt er samtidig at gøre op med
begreber som it og digitalisering, som
alt for længe har betydet en optagethed af artefakter og genstande, og som
har sløret for at betragte digitale medier
og teknologier i relation til udvikling af
en pædagogisk og didaktisk praksis.
Fokus skal flyttes fra en smal teknologiog medieforståelse til en bred tilgang,
der favner alt fra digitale teknologier til
museumsbesøg – og som betragter teknologier og medier i situerede praksisser
(Technucation, 2015).
Medialisering er den forståelsesramme,
der til stadighed skal medtænkes i pædagogisk praksis og som sikrer, at der fokuseres på kontekster og relationer. Medialiseringsbegrebet medtænker mediers
”affordances”, det vil sige mediers særlige
potentialer i en bestemt brugssammenhæng – og giver os mulighed for at belyse
forholdet mellem medier, sociale praksisser, kulturproduktion og kommunikation.
Medialiseringen udfordrer dermed vores
tilgang til og forståelse af kommunikation,
adfærd og normer. (Hjarvard, 2013;).
Vi er især optaget af, hvorledes teknologier og medier kan udfordre skole- og
læringskulturen. Fokus skal rettes mod,
hvorvidt og hvordan teknologier og
medier kan tilføre pædagogisk merværdi
og dermed udfordre den pædagogiske
dagsorden. Det pædagogiske lærings
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center kan i den forbindelse fungere som
et læringslaboratorie, hvor det pædagogiske personale og elever har mulighed
for at eksperimentere med teknologier og
mediers affordances, det vil sige deres
betydning og brugbarhed i en konkret
praksis. I den forbindelse skal udvikles
en mediepædagogisk praksis – og et
begrebsapparat – der kan udfordre skoleog læringskulturen og tilbyde et nyt syn
på sammenhænge mellem kultur, medier
og læring (Christensen, 2013).
Det pædagogiske læringscenter skal
således udvikles som en del af skoleudviklingen, som et dynamisk udviklingsforum,
der involverer alle medarbejdergrupper og
som tillige er et rum for praksisrefleksion
og formaliserede læringsfællesskaber.
PLC skal organiseres som en strategisk
udviklingsenhed og bemandes med et
team af skolens vejledere samt en ledelsesrepræsentant.
PLC kan i kort form beskrives som:
-	en strategisk udviklingsenhed
- et fysisk læringslaboratorie
-	en pædagogisk vejledningsressource for
det undervisende personale og elever
PLC som strategisk udviklingsenhed
Udviklingen af PLC som strategisk
udviklingsenhed tager udgangspunkt i
den ministerielle bekendtgørelse, som
foreskriver, at ”Læringscentret skal
fremme elevernes læring og trivsel i en
motiverende og varieret skoledag ved at
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Udfordringen er at
udvikle en skolekultur,
der sikrer, at alle børn
understøttes i deres
alsidige udvikling
og tilegner sig
læringskompetencer, der
er nødvendige i dag.

udvikle og understøtte læringsrelaterede
aktiviteter for eleverne samt inspirere og
understøtte det undervisende personales
fokus på læreprocesser og læringsresultater”. I Bekendtgørelsen beskrives det
tillige, at det pædagogiske læringscenter
skal medvirke til at:
1)	understøtte skoleudviklingsinitiativer
i samspil med ledelsen,
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
3) 	sætte forskningsbaseret viden om
læring i spil på skolen og
4)	understøtte samarbejdet mellem
skolens ressourcepersoner.
(Undervisningsministeriet, 2015a)
I relation til bekendtgørelsen har ministeriet udarbejdet et vejledning- og inspira
tionsmateriale om de pædagogiske
læringscentre (Undervisningsministeriet,
2015b). I dette materiale udfoldes en
række emner og spørgsmål, der er rele-
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I alle disse konkrete,
lokale aktiviteter for
binder læringsvejlederen
forskningsbaseret viden
om kultur, medier og
læring med pædagogisk
praksis.

vante i forbindelse med udvikling af det
pædagogiske læringscenter som strategisk udviklingsenhed: ”Det pædagogiske
læringscenter er en fleksibel organisering
med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde
og aktiviteter iværksættes på tværs af
såvel relationer og ressourcer som fag og
funktioner”.
Bekendtgørelsen og vejledningen er
udgangspunktet for at designe en organiseringsform, som sikrer, at PLC og PLCteamet udvikles som organisatorisk kapacitet, der reelt understøtter strategier og
skoleudviklingsinitiativer i tæt dialog med
skolens ledelse. PLC skal både koordinere
skoleudviklingsaktiviteter og understøtte
og facilitere interne og eksterne skole-udviklingsprojekter.
I relation hertil skal skolens vejledere og
ressourcepersoner bidrage med faglig
viden i dette strategiske forum. I PLC-
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teamet skal fokus rettes mod, hvorledes
der kan etableres et tværfagligt grundlag,
som bedst muligt kan facilitere skoleudviklingsinitiativer. De enkelte vejlederes
faglige profil skal tydeliggøres, således
at et egentlig tværfagligt grundlag kan
etableres. Der skal udvikles formaliserede
samarbejder i relation til fag og årgange
samt på tværs af fag og årgange, og med
inddragelse af fag- og teamkoordinatorer.
Ledelsen har en central rolle i den forbindelse.
En samarbejdsmulighed er f.eks. at
udvikle og etablere formaliserede sam
arbejder mellem lærere og pædagoger
og sikre, at begge professioners faglighed
bringes i spil og understøtter udvikling
af ”et fælles tredje” i skolen (Andersen
og Christensen, 2015). PLC som stratetisk
udviklingsenhed kan facilitere denne type
samarbejder og tilbyde vejledning på et
tværfagligt grundlag.
Udvikling af PLC som strategisk udviklingsenhed fordrer endelig, at der udarbejdes en lokal funktionsbeskrivelse, der
belyser, hvorledes forvaltning og skole
vælger at omsætte disse ministerielle
rammer til en ny organisatorisk praksis.
En funktionsbeskrivelse skal spille
sammen med de lokale udviklings
initiativer, der er på dagsordenen, og den
skal samtidig kunne udfordre organisationen. Her er det afgørende at beskrive,
hvilke opgaver der er ”skal-opgaver”
og hvilke der er ”kan-opgaver”.
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karakter af en samlende koordineringsenhed. En anden mulighed er at etablere
en mindre strategisk udviklingsenhed, der
består af færre vejledere (f.eks. læringsvejleder, læsevejleder, inklusionsvejleder)
samt en ledelsesrepræsentant. Denne
organiseringsform giver mulighed for at
etablere et PLC-team, der kan fungere
som en vejlednings-team, der er organiseret på et tværfagligt grundlag. Endelig
er en mulighed at etablere PLC som en
lille organisatorisk enhed med få vejledere
(f.eks. læringsvejleder og læsevejleder)
samt en ledelsesrepræsentant. De øvrige
vejledere og ressourcepersoner er samarbejdspartnere. Denne lille organisatoriske
enhed får mere karakter af en udviklingsenhed, der udvikler og koordinerer interne
og eksterne udviklingsaktiviteter.

Den ledelsesmæssige forankring og
opbakning er afgørende i denne forbindelse.
En mulighed er samtidig at tegne forskellige scenarier, der belyser forskellige organiserings-muligheder. Der kan være tale
om PLC som en strategisk udviklingsenhed, der indbefatter alle vejledergrupper
på skolen, alle team- og fagkoordinatorer
samt hele ledelsen. Denne organiseringsform giver en meget stor enhed, der får

PLC-teamet som læringsressource
Vi betragter først og fremmest PLCteamet som en læringsressource for
skolens samlede pædagogiske personale.
I den forbindelse er det vigtigt at klargøre,
hvad der skal kendetegne denne ressource – samt hvilken betydning den skal
have i skoleorganisationen. PLC-teamets
vision skal belyses: Hvad er det overordnende formål med at etablere denne
enhed? PLC-teamets tværfaglige profil
skal klargøres: Hvilke faglige profiler skal
tilsammen tegne en tværfaglig profil?
PLC-teamets opgaveløsning skal præciseres: Er der tale om rådgivning, sparring,
vejledning eller facilitering? Uformelt eller
formelt? Har vi et fælles sprog for disse
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aktiviteter? PLC-temaets organisering
skal klargøres: Hvilke rammer, opgaver og
roller er gældende?
I den forbindelse er det vores erfaring, at
der især skal arbejdes med at flytte fokus
fra et smalt vejlederperspektiv til udvikling af forpligtende arbejds- og læringsfællesskaber. Og det skal sikres, at vejledningen formaliseres og iscenesættes som
videndeling og samarbejde. En udfordring
er samtidig at sikre, at der etableres rammer og rum for pædagogisk vejledning og
ikke blot teknisk og håndværksmæssig
support i form af råd og vink.
PLC-teamet og arbejdsopgaverne
PLC-teamet skal både være i stand
til at tilbyde (fag)didaktisk og (medie)
pædagogisk vejledning. Der skal tilbydes vejledning i relation til den konkrete
undervisning, men der skal også tilbydes
vejledning i forhold til udvikling af læringsrum og -rammer, på tværs af tid, sted og
rum. Endelig skal PLC-teamet medvirke
til udvikling af en læringskultur, der sikrer,
at kollegavejledning og teamsamarbejde
bliver en integreret del af skolekulturen.
Når PLC fungerer som en strategisk
udviklingsenhed, er det oplagt at organisere teamet med en eller to personer,
der har det overordnede ansvar for at
koordinere opgaver og fungere som projektleder(e) i relation til skoleudviklingsprojekter. Den koordinerende profil skal
i samarbejde med ledelsen kunne lede
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lokale udviklingsprocesser, forankret i de
konkrete samarbejder, der er involveret i
projekterne. Derfor vil det naturligt være
PLC-teamet der, på baggrund af skolens
udviklingsplan og i samarbejde med skolens ledelse, tager initiativ til at udarbejde
forslag til konkrete udviklingsarbejder på
skolen, og til at bemande dem med de
rette profiler fra PLC. Det vil også være
koordinator på PLC, der planlægger projekter med eksterne samarbejdspartnere,
når der er søgt midler til større udviklingsarbejder.
På skolerne er der f.eks. brug for at
arbejde mere med teknologisk understøttelse af elevernes læring i retning af mere
undersøgende og samarbejdsorienterede aktiviteter (Bundsgaard, Petterson
& Puck, 2014). Danske lærere prioriterer
inddragelse af teknologi i undervisningen
og i elevernes aktiviteter. Men desværre er
der i meget vidt omfang tale om anvendelse af teknologi til den traditionelle type
af undervisning som EU, OECD og regeringen gennem skolereformen ønsker at
undervisningen bevæger sig væk fra.
Når skolen således ønsker at transformere
undervisningen i en mere undersøgelsesog projektorienteret retning, kan det ske
i et samarbejde med PLC. I PLC-teamet
finder vi nemlig, foruden koordinatorer, de
faglige læringsvejledere, som indgår med
forskningsbaseret viden om kultur, medier
og læring i samarbejder med kolleger.
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Udvikling i det daglige
Udviklingsprojekter på skolerne er ikke
nødvendigvis store og forkromede, og
venter ikke altid på økonomisk støtte
fra eksterne kilder eller fra Kulturministeriets udviklingspulje. Der pågår en stadig
undersøgende aktivitet i fag, i fagteam,
på tværs af fagteam, i nye samarbejder
og på langs af årgangene. Disse projekter
eller mindre udviklingsarbejder vil have
læringsvejledere tilknyttet som sparringspartnere, pædagogiske vejledere eller som
kyndige facilitatorer af processer i forløbet. Arbejdsopgaverne er knyttet tæt til
kollegers planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisning, både når der
skal stilladseres omkring synlig læring, og
når der skal arbejdes mere eksperimenterende med udvikling af elevernes multimodale tekstkompetencer.
Med til beskrivelse af læringscentrets
arbejdsopgaver hører også formidling af
kulturtilbud i bred forstand. Det handler
nu som før om at formidle kultur for, med
og af børn og unge, og om at PLC fortsat
arbejder med dannelsesperspektiver,
trivselsfokus og læringsstrategier som
ligestillede dele af arbejdsporteføljen.
Læringsvejlederens kompetenceprofil
Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af det pædagogiske læringscenter
som en strategisk udviklingsenhed på
skolen er det nærliggende at slutte af
med spørgsmålet om, hvilke specifikke
kompetencer medarbejderne i PLC skal
have. Det er af interesse for den enkelte
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PLC-medarbejder, for kolleger, for skoleledelse og for udviklings- og uddannelsesplanlæggere.
Det er ikke nogen let opgave at beskrive
læringsvejlederens kompetenceprofil, og
det er heller ikke tænkeligt at en enkelt
medarbejder kan identificere sig med alle
de følgende stikord til en kompetenceprofil:
-	er organisatorisk visionær og strategisk
tænkende
-	har viden om trends og tendenser i kultur, teknologi og læring
-	kan arbejde dynamisk med mediepædagogisk iscenesættelse og teknologiforståelser
-	kan lede eksperimenterende læringslaboratorier
-	kan håndtere(vurdere) og formidle
læringsressourcer
-	har viden om vejledningsteorier og –
metoder og kan facilitere og lede udviklingsprojekter, læreprocesser og møder
-	kan formidle ny viden om målstyret
undervisning, læringsaktiviteter og evaluering
-	er vidende, innovativt tænkende og
handlende omkring formidling af kultur i
flere dimensioner
Hertil kommer håndtering af forskellige
back-office funktioner i form af administrative opgaver omkring samling, prøver
og test, m.m.
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Den samlede kompetenceprofil kan
med fordel deles i en almenpædagogisk
kompetenceprofil, der retter sig mod
læringsvejlederens funktion i relation til
den strategiske udviklingsenhed samt en
mediepædagogisk profil, der retter sig
mod pædagogiske vejledningsfunktioner
som del af et PLC-team.
Som nævn i afsnittet omkring PLC’s
arbejdsopgaver forestiller vi os, at den
koordinerende profil i særlig grad udvikler
kompetencer i projekt- og procesledelse
i relation til skoleudvikling, samt kan
fungere som rådgiver for skoleledelsen
omkring udvikling af pædagogisk praksis.
Øvrige læringsvejledere i teamet rammesætter forpligtende arbejdsfælleskaber
som understøtter kollegers planlægning,
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gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med
henblik på centrale indsatsområder samt
understøtter elevers læring gennem vejledning og formidling. I alle disse konkrete, lokale aktiviteter forbinder læringsvejlederen forskningsbaseret viden om
kultur, medier og læring med pædagogisk
praksis.
Det informationsvidenskabelige paradigme er til dels forladt med den nye
bekendtgørelse. Men der vil fortsat være
brug for kompetencer til at kunne håndtere og vejlede såvel elever som lærere om
basissamling, fritidslån, læringsressourcer og digital teknologi. Kulturformidling
og samarbejde med folkebiblioteket vil
også fortsat være elementer, som nogen i
teamet skal kunne varetage.
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Innovations
aktionslæringsmodellen
En aktionslæringsmodel til arbejde med nytænkning
af pædagogisk praksis i team.
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Skolens pædagogiske læringscenter (PLC) har med den ny
bekendtgørelse fået en række nye opgaver og funktioner, der gør
op med den traditionelle opgave og funktion som skolebibliotekar.
Formålet med det pædagogiske læringscenter er nu i høj grad at
understøtte skoleudviklingsprocesser samt kollegers planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning med udgangspunkt
i digitale medier, nyeste viden om målstyret undervisning, lærings
aktiviteter og evaluering. PLC kan dermed betragtes som et center
for pædagogisk udvikling, hvor de tilknyttede ressourcepersoner
skal agere som forandringsagenter (Ogden, 2013), der gennem
vejledning skal sikre at nye tiltag og strategiske intentioner
bliver formidlet til og implementeret hos skolens pædagogiske
medarbejdere på en meningsfuld måde. Aktionslæring kan være
en metode, som læringsvejledere kan bruge til at understøtte
praksisnær kompetenceudvikling i team, hvor fokus er på at arbejde
undersøgende og eksperimenterende med den nyeste viden om
læring og undervisning i egen praksis.
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Denne artikel præsenterer en tilgang til
aktionslæring, som
kan karakteriseres
som en hybrid
inspireret af forskellige
aktionslæringsretninger.

Mange steder har man valgt at kalde
ressourcepersonsfunktionen tilknyttet
PLC for læringsvejleder, dette er også
betegnelsen vi vil anvende i denne artikels
sammenhæng.
I artiklen præsenteres en aktionslæringsmodel kaldet ”INNOVATIONS-AKTIONSMODELLEN”. Via modellen beskrives en
metode for team til at arbejde eksperimenterende og undersøgende med ”det
nye” i egen praksis på en måde, så det er
meningsfuldt i deres professionelle virke.
Vores ambition har været at udvikle en
aktionslæringstilgang, hvor professionsviden kan være viden, der giver lærerne

mulighed for i faglige fællesskaber dels at
afprøve nye måder at agere på i praksis
og dels at udvikle et fælles didaktisk fagsprog. Samtidig kan det være viden, der
hjælper lærere med at forstå og forklare
nogle af de krydspres-situationer, de står
i og rammes af.
På den måde bliver aktionslæring en måde
at raffinere og udvikle den enkelte lærers
og hele skolens pædagogiske praksis på
og samtidig et refleksionsforum, der har
mulighed for at afprivatisere de faglige
udfordringer, den enkelte lærer kan opleve
at stå i, og dermed skabe mening, håb og
mod i forhold til at lykkes med opgaven.
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Om aktionslæring
Aktionslæring (fremover forkortet AL)
handler om at skabe læring på baggrund af handlinger og handlinger på
baggrund af læring. AL blev oprindeligt udviklet af R. W. Revans i midten
af 1900-tallet. Ifølge Revans har AL
altid fungeret som en naturlig måde at
udvikle og lære på, og han understreger,
at hans bidrag blot var at tematisere
denne naturlige måde at lære på og
sætte på skrift. Revans siger om sammenhængen mellem handling og læring:
”There can be no learning without
action, and no action without learning”
AL er kendetegnet ved at være en
metode, hvor lærere
- undersøger ved at forholde sig
nysgerrig og udforskende til sin
praksis ved at stille spørgsmål til den
- eksperimenterer gennem aktioner
med praksis ved at iværksætte
eksperimenter med den – at bryde
mønstre og vaner
-	med henblik på at vidensbasere ved
at sprogliggøre tavs viden og værdier
– perspektivere og udvikle i samtale
med kolleger
-	og raffinere (udvikle og forfine)
praksis og dermed fremme lærernes
læring. (Plauborg 2007)
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AL arbejder med overordnede projekter
i teamet hvor den enkelte eller to og to
sammen udvikler aktioner. Disse bliver
reflekteret og danner dermed udgangspunkt for den vidensbasering, der fører
til videreudvikling af didaktikken.
AL er blevet videreudviklet i mange
sammenhænge, og i Danmark findes
forskellige retninger omkring hvordan
og med hvilket fokus, man kan lave AL.
Denne artikel præsenterer en tilgang til
aktionslæring, som kan karakteriseres
som en hybrid inspireret af forskellige
retninger og bidrager med et særligt
fokus på, når noget ”nyt” skal implementeres i en skolehverdag, eksempelvis mere målstyret undervisning
eller didaktiske designs med it. Fokus
er derfor også, at aktionerne ikke ’blot’
tager udgangspunkt i hverdagsoplevede problemer, men har udgangspunkt
i overordnede strategiske intentioner,
udvikling af didaktik i faglige fællesskaber, og herigennem afprøvning og
fælles refleksion over, hvordan ”det nye”
kan give mening og merværdi for den
enkelte lærers praksis og didaktik.
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Strategisk intention og (aktions)læring
i organisationer
Når man arbejder med udvikling i organisationer, har man som organisation,
(skole, team, lærergruppe) en strategisk
intention, som man gerne ser udviklet og
udfoldet i nye handlinger, nye måder at
undervise på. Denne strategiske intention er organisationens udtryk for, hvad
den overordnet vil med den opgave den
har (mission), og den udvikling den vil
skabe med respekt for organisationens
grundlæggende værdier. Den strategiske
intention er den præmis, som læreren skal
kunne koble sig på og finde mening i og
dermed finde retning og råderum i forhold
til egen undervisning. Derfor begynder
ethvert aktionslæringsforløb med at
udfolde og udforske de strategiske intentioner ved at forhandle mening og skabe
sammenhæng med fælles værdier, fokus
og retning. (Thrane m. fl. 2014).
I en skoleledelses ønske om at udvikle
skolens undervisning, fx i retning af et
større fokus på målstyret undervisning
og synlig læring, kan læringsvejlederne
tilknyttet PLC understøtte dette bevægelsesønske gennem et aktionslæringsforløb.
Her udforsker lærerteamet sammen med
læringsvejlederen innovationen (det nye)
i undervisningen for ad den vej at tilegne
sig viden om og erfaringer med, hvordan
de innovative aktioner udspiller sig, og
hvordan de kan udvikles.

De professionelle undervisere har allerede
en faglig og praktisk viden om undervisning og didaktik, og læringsvejlederens
opgave er at gøre sig ”koblingsduelig”
(Andersen 2014) og både formidle og
inspirere med ny viden om den strategiske
intention samt få italesat og formuleret
allerede eksisterende viden og værdier
hos kollegerne.
Innovations-aktionslæringsmodellen
- Sådan gør du
Denne aktionslæringsmodel er bygget op
omkring teamsamarbejde med fokus på
udvikling, gennemførelse og evaluering
af undervisning. Metoden er en firefasemodel, der organiserer teamsamarbejde
om udvikling af undervisning gennem
faserne inspiration, innovation, iværk
sættelse af aktioner og implementering.
Tanken er, at teamet mødes over en
periode og gennemgår en række faser og
processer, hvor de forholder sig under
søgende og eksperimenterende med
deres praksis.

Læringsvejlederens
opgave er at gøre sig
”koblingsduelig”.
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De fire faser er:
1	Inspiration. Introduktion og
undersøgelse af det nye
Undersøgelse af eksisterende
praksis – Hvad gør vi allerede – hvor
ser vi innovationen kan give nye
muligheder for udvikling af egen
didaktik?
Formulering af fælles projekt.
2 Nytænkning/Innovation
	
Fælles udvikling af mulige nye
didaktiske design
Formulering af aktioner.
3 	Iværksætte aktioner
(eksperimenter i praksis)
Observationer af de iværksatte
aktioner.

Fælles refleksioner i team.
	Struktureret didaktisk samtale
om de observationer der er gjort,
samt samtale om aktioner der skal
iværksættes.
4 Implementering og redesign
	
Bearbejdning og opsamling af de
erfaringer og viden der er genereret
i forløbet.
Videndeling ud i organisationen
Modellen lægger op til en iterativ
proces, hvor der i fase 4 ofte
vil opstå nye spørgsmål og
handlingsperspektiver, som giver
næring til at starte forfra i modellen
til videreudvikling af didaktik og
pædagogisk praksis.

Figur 1
Innovations-aktionslæringsmodellen

4
Redesign og
implementering

3
Aktioner
Reflektion
i team

1
Introduktion
Inspiration

2
Nytænkning
Innovation
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Aktionslæring kan
understøtte praksisnær
kompetenceudvikling i
team, hvor man arbejder
undersøgende og
eksperimenterende med
den nyeste viden om
læring og undervisning i
egen praksis.

Teamets arbejde i de fire faser
I det følgende beskrives, hvorledes teamet
kan arbejde med innovationen i de forskellige faser, og hvordan læringsvejlederen
kan understøtte processerne heri. Elementer af modellens greb og metoder er
udviklet og afprøvet i forskellige AL projekter, herunder i interventionsdesignet
i Demonstrationsskoleprojektet: IT-fag
didaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv (Georgsen, 2014)
FASE 1 Introduktion-Inspiration
Undersøgelse af det nye
I den første fase introduceres teamet for
den strategiske intention for innovationen.
Hvad er ”det nye” samt involvering i
HVORFOR vi skal arbejde med dette.

44

Opstart: Formulering af fælles motivation
for at gennemføre forandringsprocessen
Læringsvejleder understøtter teamkollegers fælles formulering af motivation og
projekt
Det er vigtigt at processen tager
udgangspunkt i, at der skal arbejdes med
lokale forandringer, der giver mening
lokalt. Det er læringsvejlederen opgave at
formidle og inspirere med ny viden samt
få italesat og formuleret allerede eksisterende viden og værdier hos kollegerne.
Teamet skal i denne fase i fællesskab
formulere et overordnet fælles projekt i
forhold til deres klasse, årgang eller hvor
de nu er organiserede og underlagt den
strategiske intention. Et projekt springer
ud af en undersøgelse af, hvilke udfordringer man står overfor og hvilke muligheder,
man gerne vil undersøge.
Spørgsmål til indkredsning og fælles valg
af projekt
Hypoteser – Hvad tror jeg, ”det nye” vil
kunne bidrage med til min undervisning?
Hvad pirrer mig og min faglighed?
Hvad ser jeg af muligheder i det nye?
Hvordan udfordrer det det, jeg allerede
gør?
Hvad oplever jeg som muligheder – hvad
oplever jeg som udfordringer?
Følgende projektbeskrivelse udfyldes i
fællesskab i teamet:
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Projektbeskrivelse - formulering af
hvad vi vil.
1. Hvad skal undersøges?
- Muligheder for nytænkning?
- Potentialer
- Hvilke udfordringer oplever vi?
-	Hvilke ressourcer har vi at trække
på – teori – eksperter, metoder etc.
2. Mål
-	Hvad er den ønskede praksis, når
vi ser f.eks. et halvt år frem?
-	Hvilken effekt vil vi gerne se af
projektet?
- for pædagoger og lærere
- for eleverne
- for ledelsen

FASE 2: Nytænkning og innovation
Ud fra projektbeskrivelserne skal der
nu udvikles beskrivelser af kommende
aktioner (eksperimenter i praksis).
Aktioner
En aktion kan vælges ud fra, hvad der
findes særligt udfordrende eller være en
ide, som umiddelbart har et udviklings
potentiale, som skal afprøves. Eksem
pelvis en lille bid af et større forløb.
Følgende spørgsmål kan rammesætte
lærernes arbejde med at indkredse og
beskrive deres aktioner:
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Design af aktioner
1.	Beskriv aktion (Hvad er det nye
der skal afprøves/undersøges?)
2.	Hvad er målet med aktion
(Hvilken hypotese)
3.	Tegn på læring? (hvordan kommer
det til udtryk, at I er på vej mod/
har nået målet?)
4.	Hvornår skal aktionen
gennemføres? (tid/sted)
5.	Hvilke data skal indhentes fra
aktionen (video, lyd, elevprodukt,
noter, andet)

I denne fase skal lærerne altså også forholde sig til, hvilke data der kan hentes
med ind til teammøderne fra aktionerne,
som kan være genstand for og kvalificerende for den senere samtale om
aktionerne.
Data bruges til at bringe udpluk af, hvad
der skete under aktionen ind i teammødet.
Det er i det indledende arbejde med
beskrivelsen af aktioner og data vigtigt
at være skarp på, hvilket fokus data skal
bidrage til. Hvilke data giver mening at
have med tilbage fra aktionerne?
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En vejleder arbejder altid
ud fra en kontrakt.

Hvis der vælges videoobservation, hvilken
vej skal kameraet eksempelvis vendes –
mod læreren eller eleverne? Eller er det
måske mere eksempler på elevernes produkter og digitale processer derhen, der
er interessante at studere eller noget helt
andet? Det er mål og fokus i aktionerne,
der sætter retningen for, hvilke data der
skal vælges – og hvordan I efterfølgende
kan analysere dem.
Data kan eksempelvis være:
-	Elevprodukter
-	Digitale kommunikationstråde fra elevernes samarbejde
-	Klasserumsvideo
-	Videoklip fra afprøvning (husk tidslinje/
oversigt over lektionerne, der markerer,
hvor der er klippet fra)
-	Video fra klasse (vær opmærksom på
lyd)
-	Video fra grupper af elever
-	Observationsskema - fastholde i skriftlige beskrivelser
FASE 3 – Aktioner
I denne fase afprøves aktionerne i undervisningen. Teamet mødes løbende og
diskuterer og reflekterer over de gen-

nemførte aktioner og de observationer og
data, der er bragt med ind til mødet.
Man kan tilrettelægge disse møder på
flere måder. Samtalen kan struktureres på
forskellig vis, fx ved at hver enkelt lærer på
skift er fokusperson, og resten af temaet
inviteres ind til at reflektere over fokuspersonens erfaringer og data fra aktionen.
En anden måde at strukturere en samtale
på, er at følge nedenstående progression
til at behandle det observerede fra aktionen. Uanset formen vil samtalen kunne
karakteriseres som en didaktisk samtale,
hvor omdrejningspunktet er didaktiske
refleksioner på baggrund er erfaringerne
med de afprøvede aktioner.
Progression af behandling af det
observerede
1. Beskrivelse
Forsøg at holde jer så længe som muligt i
beskrivelsen af, hvad der skete
2. Analyse
Skete der det, vi forventede?
Hvis der er arbejdet med en særlig teori
eller metode, kan denne bruges som
grundlag for analyse af aktionerne.
3. Konklusioner
Konklusioner på baggrund af beskrivelser
og analyser
4. Re-design
De didaktiske design redesignes ud fra
konklusioner
Nye aktioner formuleres og planlægges
Det kan kvalificere progressionen i
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behandling af det observerede at gennemføre en grundig beskrivelse af, hvad
der skete i aktionen, før man analyserer,
hvad der virkede og ikke virkede i forhold
til de målsætninger, man har haft for aktionen. I analysedelen kan man kvalificere
den didaktiske samtale ved hjælp af den
teori og metode, der ligger til grund for
innovationen.
Rammesætning for den didaktiske
samtale:
Hvem har hvilke roller i samtalen?
Hvem skal være ”på” i dag – alle eller kun
nogen aktører?
Tidsfastsættelse for, hvor længe hver
enkelt aktør kan være på?
Spilleregler for samtalen – forsøg:
-	At have en respektfuld holdning til at
det, den anden siger, er meningsfuldt for
hende/ham
-	At stille uddybende spørgsmål der
opfordrer til nytænkning og bevægelse
-	At se, høre og forstå
-	At være nysgerrig, undrende og
spørgende
Spørgsmål der kan stilles kan være:
-	Gjorde vi det, vi havde tænkt os?
-	Hvilken effekt havde det?
-	Hvilke tegn kan vi se på, at vores aktion
har en positivt effekt i forhold til det,
vi gerne vil udvikle?
-	Skete der andre ting, der havde
indflydelse på, hvordan vores aktion
udspillede sig?
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-	Hvor og hvordan blev vi udfordret hver
i sær?
-	Hvilken læring tager du/vi os med fra
aktionen?
Er der nye udfordringer og perspektiver,
som det giver mening at foretage aktioner
i forhold til?
FASE 4 Redesign – Implementering
I denne fase skal teamet mere overordnet
bearbejde og opsamle de erfaringer og
den nye viden, der er generet i forløbet.
Både mht. hvordan teamet selv kan bruge
det fremover og evt. mht. hvordan det kan
videndeles på tværs af organisationen.
Dette kan eksempelvis være som procesledere for andre fagteam, hvor egne
erfaringer med innovation og aktionslæringsfaserne bliver udgangspunkt for
udvikling i deres team.
Der kan i opsamlingen både være fokus
på, hvor langt teamet nåede i forhold til
den indledende projektbeskrivelse samt
hvilke nye muligheder, udfordringer eller
spørgsmål, der kan danne grundlag for en
ny proces, hvor man gennemgår aktionslæringsfaserne på ny. Dermed pointeres
at arbejdet med aktionslæring i sig selv er
en iterativ proces, der i princippet aldrig
ender.
Læringsvejlederens position
i processerne
Læringsvejlederens rolle i aktionslæringsprocesserne er at understøtte og facilitere
lærerne i at arbejde eksperimenterende
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Aktionslæringstilgang
kan være et eksempel
på, hvordan samarbejdet
mellem lærerteam og
læringsvejleder kan
systematiseres.

og undersøgende med egen praksis ud
fra innovationen på en måde, så de får
ejerskab og det er meningsgivende i deres
professionelle virke.
AL vejlederens opgave er:
-	At hjælpe med at udforske, udfordre
og evt. forstyrre aktionen og aktionsholderen
-	At hjælpe med at udvikle nye tanker
og nye forståelser omkring aktionen
-	At hjælpe med samle tankerne og
forståelserne så de kan omsættes til
en ny aktion
At være i læring siges inden for den
konstruktivistiske tradition at være i en
proces, hvor noget nyt giver mening og
dermed eventuelt ny forståelse. Det nye
kan være forstyrrelser der kræver, at
man reflekterer over den viden, man har i
forvejen og måske tilmed må omstrukturere de grundlæggende antagelser, man
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tidligere byggede sin praksis på. Når man
som læringsvejleder skal understøtte
kollegaers læreprocesser med udvikling
af didaktisk forståelse og praksis, kræver
dette, at man skal kunne pendle mellem
at være ekspertvejleder og procesvejleder.
Og at man arbejder med tydelige kontrakter (P 2014).
En vejleder arbejder altid ud fra en kontrakt. En kontrakt er i denne sammenhæng den aftale man indgår i starten af
hvert teammøde og er forskellig alt efter
hvilken fase i aktionslæringsmodellen
teamet befinder sig: Hvad er det vi skal
sammen i dag? Er vi i idé-genereringsfasen eller er det gennemførte aktioner
vi skal undersøge og bearbejde? I det
sidste tilfælde kunne kontrakten handle
om hvilke aspekter af aktionerne, vi tager
udgangspunkt i i dag. Alle samtaler er
underlagt kontrakter, men vejledning er
karakteriseret ved at vi italesætter og
tydeliggør kontrakten, så vi ved hvilket
fokus vi skal have og hvad vi skal forfølge i
samtalen. Når vi indgår en sådan kontrakt
har vi samtidig indgået en aftale om, at
den samtale vi har, er en lærings- og en
udviklingssamtale med et fokus. (Borgman og Ørbech 2010)
Ud fra kontrakten kan læringsvejlederen
vurdere, hvilken position hun som vejleder
skal indtage: ekspert- eller procesvejleder.
En ekspertvejleder bidrager med viden,
metoder, andre input og handlestrategier.
En procesvejleder har viden om læring og
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processer, og ved derfor hvordan det nye
kan opleves som en forstyrrelse, der kan
afstedkomme glæde, aha-oplevelser, genkendelse, at tingene falder på plads helt
umiddelbart, men også at det kan afstedkomme ubehag, modstand, forvirring og
at det kan tage tid at tage det nye til sig.
Procesvejlederen skal derfor, under henvisning til kontrakten, lede processen gennem undersøgende og nysgerrige spørgsmål. En procesvejleder skal derfor kunne
lytte, opfange hvor den anden er, vide/
fornemme hvilke processer den anden er
i, og hvordan de bedst kan understøttes i
deres læringsproces.
Ledelsesmæssig opbakning og
organisering
I et nyligt gennemført forskningsreview
vedrørende ressourcepersoner og teamsamarbejde indkredses blandt andet, hvad
forskningen peger på er centralt i forhold
til at udvikle undervisningen gennem
ressourcepersonens samarbejde med de
pædagogiske team på skolerne. (Hansen,
Andersen, Højholdt og Morin 2014). En
læringsvejleder kan betragtes som sådan
intern ressourceperson.
Generelt peger forskningen på, at forudsætningen for kvalitet og effekt af brug af
ressourcepersoner afhænger af en formalisering og systematisering af samarbejdet. Desuden understreges vigtigheden af
en stærk ledelsesmæssig opbakning samt
en understøttende organisering.

En ressourceperson defineres
som en person, der har ” (…) en
specialiseret viden afhængig
af uddannelsesbaggrund og
arbejdserfaring. (…) der er tale om
person, der er ansat af ledelsen
til at understøtte udviklingen af
læringsmiljøer på skolen”
(Hansen, Andersen, Højholdt og
Morin 2014, s.7)
Formalisering og systematisering af
samarbejdet
Arbejdet med en aktionslæringstilgang
som beskrevet i denne artikel kan netop
ses som et eksempel på, hvordan sam
arbejdet mellem lærerteam og læringsvejleder kan systematiseres. Det er
vigtigt at alle aktører (ledelse, læringsvejleder og vejledte team) kender til målet
med aktionslæringsforløbet samt deres
opgaver og ansvarsområder i forhold til
forløbet.
Stærk ledelsesmæssig opbakning
En stærk ledelsesmæssig opbakning har
en helt central betydning for, at indsatserne lykkes. Det betyder, at ledelsen skal
bakke læringsvejlederne op, blandt andet
ved at prioritere efteruddannelse og ved
at anerkende betydningen af deres faglighed og give dem legalitet til at fungere
som ressourcepersoner i organisationen.
Dette hænger tæt sammen med det
næste punkt omkring organisering.
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Understøttende organisering
Den understøttende organisering handler
grundlæggende om, hvordan rammerne er
for læringsvejledernes arbejde. Adskillige
forsknings- og udviklingsprojekter
(Hansen, Andersen, Højholdt og Morin
2014) peger på, at den administrative
støtte i særdeleshed har meget stor
betydning. Jo mere skolens ledelses formår at sætte rammerne, således at der

Ud fra kontrakten
kan læringsvejlederen
vurdere, hvilken position
hun som vejleder skal
indtage: ekspert- eller
procesvejleder.
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skabes tid til og mulighed for samarbejde
mellem læringsvejleder og team, fx i form
af skemaplanlægning, mulighed for mødetidspunkter, tildeling af tid, vikardækning
og andre praktiske aftaler og rammer, som
skaber de praktiske konkrete rammer for
samarbejde i en travl hverdag, jo større
er sandsynligheden for, at indsatserne
lykkes.

VIA University College
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Læringsprogression
kan bruges til at styrke
datakulturen i skolen!
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Der er megen fokus på, hvordan man evaluerer elevernes læring.
Grundlaget for evaluering er forskellige former for data, som ind
samles på forskellig måde, fx nationale tests, tip-10, VØL-skema,
kan/kan-næsten/kan ikke, sprogtests, multiple choice tests, samt
retning og kommentering af stile, opgaver og rapporter.
Fra en kritisk vinkel omtaler man det som testkulturen. Det kan
få en negativ klang, som kan være et udtryk for, at man oplever,
at de mange tests og evalueringer tager tiden væk fra det
væsentlige: At bruge tiden på at eleverne lærer noget.

Måske kan det alligevel diskuteres, om
ikke indsamling af data om elevernes
læring kan bidrage til kvalitetsudvikling af
undervisningen i skolen?

Datakultur i Canada
I provinsen Ontario i Canada fokuserer
man på, hvordan data om elevers læring
kan bidrage til at udvikle undervisningen.
Man taler om at udvikle en datakultur på
skolen.
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I det følgende vil vi beskrive, hvordan
elevernes læring kan kvalificeres ved at
organisere undervisningsaktiviteter med
tydelige hensigter i en læringsprogression. Vi vil diskutere, hvordan data om
elevernes læring kan bruges til faglige
diskussioner om undervisning i professionelle læringsfællesskaber i skolen, fx et
fagteam.
Hvad er datakultur?
Data er forholdsvis nemme at indsamle.
Udfordringen er vurdering af data med det
formative sigte at forbedre undervisningens kvalitet. Ifølge Hamilton m.fl. (2009)
er datakultur et læringsmiljø på skolen,
som inkluderer holdninger, værdier, mål,
adfærdsformer og praksisser støttet af
en synlig vision for, hvordan man bruger
evalueringsdata til at formatere undervisningen fremadrettet. Dataindsamling og
vurdering af data er nødvendige elementer for læreren til at kunne formatere sin
undervisning, så den møder elevernes
læringsbehov bedst muligt.
Et værktøj, som kan bruges til at planlægge undervisning og operationalisere
formativ evaluering, er Læringsprogression.
Hvad er Læringsprogression?
Læringsprogression er et didaktisk værktøj, som kan bruges til at diskutere og
planlægge progression i begrebsudvikling
og undervisningsaktiviteter. Det kan defineres som en beskrivelse af successive

Udfordringen er
vurdering af data
med det formative
sigte at forbedre
undervisningens
kvalitet.

undervisningsaktiviteter med stigende
sværhedsgrad, som tilsammen skaber
mulighed for at lære emnet (NRC, 2007,
p.205). Begrebet udspringer historisk af
den anglo-amerikanske uddannelsestænkning, hvor man igennem 10-15 år
har forsøgt at udvikle generaliserbare
læringsprogressioner knyttet til forskellige emneområder i forskellige fag.
I et efteruddannelsesforløb i Region
Midtjylland i 2012, hvor naturfagslærere
skulle lære at planlægge undervisning
med undersøgende arbejdsformer, blev
læringsprogression brugt til at strukturere
en diskussion om den røde tråd i undervisningsaktiviteter fra natur/teknologi til
biologi og fysik/kemi i overbygningen.
Nedenfor er vist et eksempel på en
læringsprogression om begrebet massefylde og flyde/synke. Læringsprogressionen er tilrettelagt, så den leder frem mod
en dybere forståelse af begrebet massefylde. Inspiration til læringsprogressionen
er hentet fra amerikansk naturfagsdidak
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tik (Heritage, 2008). Rækkefølgen er vej
ledende, og det var op til den enkelte lærer
at sammensætte undervisningsaktivite-

terne, så aktiviteterne var tilpasset
elevernes læringsbehov i forhold til de
læringsmål, som læreren opstillede.

Aktivitetsnr.

Læringsmål/
Begrebsdomæne

Aktivitetens faglige
indhold

Klassetrin

1

Opdage hvilke faktorer,
der påvirker tings evne til
at flyde og synke

Hvilke frugter og
grøntsager kan flyde
eller synke?

Indskoling/
mellemtrin

2

Hold volumen konstant.
Variere massen.

Hvilke dåser flyder eller
synker?

Mellemtrin/
udskoling

3

Hold massen konstant.
Variere volumen/form

Hvilken form flyder
bedst?

Mellemtrin/
udskoling

4

Hold volumen konstant.
Variere massen. Vurdere
flydeevne i ferskvand og
saltvand.

Flyder ting bedst i
ferskvand eller saltvand?

Mellemtrin/
udskoling

5

Fisks og ubådes
flydeevne

Hvilke organer bruger en
fisk til at flyde med?
Hvordan virker
svømmeblæren i en fisk?
Hvordan kan en ubåd
svæve i forskellige
vanddybder?

Udskoling

6

Massefylde og vand

Hvad er massefylden
i forskellige
saltopløsninger?

Udskoling

7

Hvad er saltindholdet i
vand? forskellige steder i
Danmark?

Hvad er saltindholdet i
Vesterhavet, Gudenåen,
Limfjorden og Kattegat?

Udskoling

Tabel 1:
Eksempel på læringsprogression om begrebet massefylde og flyde/synke i naturfag
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Brugen af organiserende
hensigter i praksis
forudsætter en tæt
analyse af specifikke
færdigheds- og
vidensmål.

En måde at konstruere læringsprogressioner omkring et emne på er at opdele
overordnede videns- og færdighedsmål i
en række mindre undervisningsaktiviteter
med hver deres organiserende hensigt.
Organiserende hensigter
Organiserende hensigter er en måde at
samtænke læringsmål og progression.
Organiserende hensigter kan opdeles
i ultimative og umiddelbare hensigter
(Johansson & Wickman, 2011). Ultimative
hensigter er formuleringer af, hvad elever
nes skal kunne gøre i slutningen af en
lektion (eller et undervisningsforløb), som
de ikke kunne i starten af lektionen (eller
undervisningsforløbet). Et eksempel på
en ultimativ hensigt i kemi i 7. – 9. klasse
er at kunne anvende begreberne polær
og upolær, når elever taler om stoffers
opløselighed, fx når salt opløses i vand.
De statsligt formulerede videns- og færdighedsmål er endemålet for elevernes
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læring, disse kan derfor betegnes som de
øverste ultimative hensigter med elevernes arbejde i skolen.
Ultimative og umiddelbare hensigter
Ultimative hensigter forholder sig ikke
til elevernes faktiske udgangspunkt for
at indfri disse mål, fordi de handler om et
indhold, som eleverne endnu ikke behersker. Eleverne kan derfor ikke arbejde
direkte med dem, uanset hvor enkelt og
omhyggeligt de er formulerede. Det er
således nødvendigt at formulere elev
afstemte umiddelbare hensigter, som
det vil være muligt for eleverne at arbejde
efter og dermed indfri. Det er vigtigt, at
disse hensigter er formuleret som handlinger, eleverne faktisk vil være i stand til
at udføre, og ikke som en ultimativ hensigt. Så snart en hensigt formuleres som
noget eleverne skal kunne lære sig, kan
det forstås som en ultimativ hensigt.
Umiddelbare hensigter bygger på det,
eleverne allerede kan
Umiddelbare hensigter er derimod noget
som eleverne kan gøre. Handlinger kan
godt være at læse eller samtale om nogle
ting, men i praktisk-undersøgende fag
som kemi og biologi vil de typisk omfatte
praktiske undersøgelser eller forsøg.
De aktiviteter, man vil have eleverne til
at gennemføre, skal være afstemt med
deres forudsætninger for at forstå det, de
arbejder med og for at lave det konkrete
praktiske arbejde. En umiddelbar hensigt,
som er koblet til en ultimativ hensigt i

VIA University College

eksemplet med stoffers polaritet kunne
være, at eleverne skal opløse forskellige
stoffer i forskellige opløsningsmidler og
iagttage, hvor godt et stof opløses. Dette
er en almindelig aktivitet i 7. – 9. klasses
kemiundervisning. Det er nogle ting, eleverne kan gøre under forudsætning af, at
de tidligere har lært sig grundlæggende
laboratorieteknik.
Hensigter og læringsprogression
Det samlede undervisningsforløb bør
indeholde flere umiddelbare hensigter
både i den enkelte lektion og over længere
undervisningsforløb. Pointen med at give
eleverne umiddelbare hensigter er, at de
hele tiden arbejder med aktiviteter, som
de behersker, men som successivt leder
frem mod den ultimative hensigt. Et
væsentligt vilkår for læringsprogression
er altså at eleverne forstår hensigten med
enhver af de forskellige aktiviteter, de
gennemlever i undervisningen.
Følgende kæde af umiddelbare hensigter
kan tilsammen lede frem mod den ultimative hensigt at kunne anvende begreberne
polær/upolær til at snakke om stoffers
opløselighed:
1. Skriv en plan for, hvordan du vil fange
duftstoffer fra en appelsin,
2. F
 ang duftstoffer fra appelsinen med en
forsøgsopstilling,
3. F
 ind sammenhængen mellem opløsningsmiddel og separationsmetode, og
hvor godt duftstoffer blev opfanget,
4. Sorter opløsningsmidler efter deres
polaritet,
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5. Planlæg en laboratorieaktivitet for,
hvordan du vil undersøge opløseligheden ved stoffer med forskellig polaritet,
6. Gennemfør laboratorieaktiviteten,
7. Forklar stoffers opløselighed ved hjælp
af begreberne polær/upolær (klassediskussion ledet af læreren).
Denne læringsprogression blev planlagt
og gennemført i et samarbejdsprojekt
mellem lærere og naturfagsdidaktiske forskere i Stockholm. Eleverne gik i 7. klasse,
og kæden fra hensigt 1 til 7 blev gennemført på 5 lektioner inklusive 2 laboratorieaktiviteter.
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Det er vigtigt at notere, at den umiddelbare hensigt nr. 7 næsten er identisk
med den ultimative hensigt for hele
undervisningsforløbet. Dette er en vigtig
egenskab ved læringsprogressioner som
planlægges ud fra ideen om organiserede
hensigter. Hvis de umiddelbare hensigter
er velvalgte, knytter de an til den næste
umiddelbare hensigt i læringsprogressionen, og tilsammen leder de umiddelbare hensigter frem mod den ultimative
hensigt med læringsprogressionen. I slutningen af læringsprogressionen kan den
ultimative hensigt derfor gives til eleverne
som en umiddelbar hensigt. Hvis eleverne
uden problemer til slut kan arbejde med
den ultimative hensigt, fungerer læringsprogressionen og læringsmålet er nået.
Hvor godt en tænkt læringsprogression
fungerer, ved man ikke, førend den er
afprøvet i undervisningen. Læringsprogressionen kan så efterfølgende kvalificeres ved at indsamle data og vurdere
elevernes læring.
Den ultimative hensigt og de umiddelbare hensigter stemmer overens med den
læringsteoretiske tænkning om Zonen for
nærmeste udvikling i kan/kan næsten/
kan-ikke- evalueringsværktøjer (Se figur).
I eksemplet ovenfor kan kæden af umiddelbare hensigter langsomt udvide elevens kan/kan-næsten-grænse frem mod
den ultimative hensigt, som i udgangspunktet ligger i kan-ikke-zonen.

Kan ikke
Kan næsten

Kan

Evalueringsværktøjet kan/kan-næsten.
(Inspireret af: Historiefaget.dk)
Lokale mål og hensigter
Med inspiration fra den svensk udviklede
læringsprogression om polære/upolære
opløsninger kan man sige, at en kæde af
umiddelbare hensigter beskriver en samlet progression fra elevernes umiddelbare
forudsætninger frem mod de ultimative
hensigter angivet som færdigheds- og
vidensmål i Fælles Mål 2014 i en dansk
kontekst.
Indimellem kan ultimative hensigter
formuleres som lokale læringsmål.
I en dansk kontekst kan begrebet polær/
upolær indføres som et lokalt læringsmål, der indfrier den ultimative hensigt
formuleret i færdigheds- og vidensmålet
i fysik/kemi: ”Elever kan undersøge enkle
reaktioner mellem stoffer. Elever har viden
om kemiske reaktioner og stofbevarelse”
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(Fælles mål, 2014). Herved skifter den
ultimative hensigt med læringsprogressionen fra at være færdigheds- og videns
målet til det lokalt formulerede læringsmål.
Brugen af organiserende hensigter i
praksis forudsætter en tæt analyse af
specifikke færdigheds- og vidensmål. Det
er ikke nok blot at forholde sig til hensigten i fagenes overordnede formål. Man
skal tage udgangspunkt i det enkelte fags
færdigheds- og vidensmål.
Læringsprogression, datakultur og
teamsamarbejde
Brug af organiserende hensigter til at
skabe progression i undervisning giver
mulighed for at angive nogle tydelige og
let evaluerbare læringsmål. Kan elever
fange duftstoffer af appelsin i et opløsningsmiddel? Kan eleverne skelne mellem
opløsningsmidlers polaritet? Formulering
af elevernes arbejde som umiddelbare
hensigter med tydelige forventninger til
de handlinger, de forventeligt kan udføre
undervejs i deres arbejde, gør det let også
for eleverne selv at vurdere deres eget
arbejde. En løbende evaluering af elevernes handlinger gør det muligt præcist at
vejlede eleverne i, hvordan de kan blive
dygtigere i et fag. Lærerens respons til
eleverne bliver således baseret på klare
forventninger og enkle letforståelige
observationer af elevernes eget arbejde i
faget.
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Elevernes egen evaluering af deres
arbejde i analoge eller digitale logbøger,
mindmaps, begrebskort, porteføljer, kan/
kan-næsten-ark og lignende kan udgøre
datagrundlaget for at fagteamet kan følge
elevernes læringsprogression. Det behøver således ikke være lærerens opgave
at evaluere og skabe datagrundlaget for
responsen til eleverne, det kan de selv
gøre undervejs i deres eget arbejde. Lærerens opgave er alene at vurdere elevernes
evaluering af deres arbejde med de umiddelbare hensigter.
Fagteamets opgave er at udvikle en
arbejdsform for eleverne, hvor eleverne
løbende evaluerer deres eget arbejde.
Ideen er så, at lærerne bruger elevernes
selvevalueringer til at vurdere elevernes
læringsprogression. Det kan tale for brug
af digitale løsninger med online platforme, hvor eleverne løbende udvikler en
mind-map eller afleverer video-dagbøger
eller lignende. Fagteamet kan med fordel
anvende fælles retningslinjer for elevernes
løbende evaluering af deres arbejde. Disse

Fælles retningslinjer og
de tilhørende værktøjer
skaber en fælles
datakultur.
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fælles retningslinjer og de tilhørende
værktøjer skaber en fælles datakultur,
som kan koordineres med og dokumenteres af det pædagogiske læringscenter
med læringsvejlederen som en central
koordinator.
Læringsvejlederens rolle
Det kan være vanskeligt for lærerne i en
faggruppe at have overblik over hvilke
faciliteter og værktøjer skolen eller
kommunen har til rådighed. Her spiller
Det Pædagogiske Læringscenter på den
enkelte skole en væsentlig rolle med viden
og vejledning om fx forskellige platforme
til brug for digital dokumentation af elevers arbejde. Læringsvejlederen er den
aktør, som indgår i dialog med alle lærere
på skolen om at understøtte og udvikle
læringsrelaterede aktiviteter for eleverne.
Læringsvejlederen kan gennem dette
arbejde sikre, at erfaringer fra forskellige
lærerteams bliver delt på tværs i skolen.
Formålet for Det Pædagogiske Læringscenter er at fremme elevers læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag
ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Desuden
skal det pædagogiske læringscenter
inspirere og understøtte læreres fokus på
læreprocesser og læringsresultater (UVM,
2015):
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§ 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og
varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for
eleverne samt inspirere og understøtte
det undervisende personales fokus på
læreprocesser og læringsresultater.
Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter
skal herunder medvirke til at
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer
i samspil med ledelsen,
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
3) s ætte forskningsbaseret viden om
læring i spil på skolen og
4) u
 nderstøtte samarbejdet mellem
skolens ressourcepersoner.
(Retsinformation, 2015).

Dataindsamling og
vurdering af data er
nødvendige elementer
for læreren til at
kunne formatere sin
undervisning.

VIA University College
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Det Pædagogiske Læringscenter spiller en
væsentlig rolle med viden og vejledning om
fx forskellige platforme til brug for digital
dokumentation af elevers arbejde.

Af Malene Erkmann og Anette Møller Hansen, lektorer

Læringscentret
- kulturens hub
i havet
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(foto: Anette Møller Hansen)
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Vi skal ikke hoppe i havet, men have en hub i havet. En hub er et
forbindelsespunkt i et netværk, der forbinder netværkets mange
aktører. Når en digital pakke rammer hubben i et netværk, sørger
hubben for at gøre indholdet tilgængeligt for alle medlemmer af
netværket. På samme måde sørger læringscenteret for at opsnappe
pakker og gøre dem tilgængelige for alle brugere af læringscenteret.
En pakke, der passerer gennem læringscentrets hub, kan være et
kulturtilbud fra en kulturinstitution, en ide eller et fænomen som
trænger sig på og kan gøres til en del af skolens hverdag.

Børnekultur for, med og af børn
Læringscentret skal ifølge den nye
bekendtgørelse formidle kulturtilbud til
børn og unge. Kulturtilbud, der skal formidles, giver associationer til en opfattelse af børnekultur som kultur af den
slags, der kan opnå støtte fra kulturministeriet. I den forståelse er børnekultur
kultur for børn, fx børneteater, spillet af
voksne for børn. En anden opfattelse af

børnekultur dækker over kulturelle aktiviteter, der inddrager børn og kan beskrives
som med børn. En tredje kategori dækker
kultur af børn. Det er den kultur, børn skaber helt af sig selv eller skaber under de
betingelser, der gives gennem inddragelse
af artefakter som legetøj, teknologi, materialer og værktøj. Artefakterne findes i de
fysiske og digitale rum, hvor indretning og
design har stor betydning for børns
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En hub er et
forbindelsespunkt
i et netværk, der
forbinder netværkets
mange aktører.

kulturelle aktiviteter og muligheder for at
trives, lære og være.
Børnekultur bruges også som begreb for
den kultur, børn udvikler i f.eks. daginstitutioner og skoler og som udgør et særligt
forskningsmæssigt genstandsområde.
Her analyseres børn i voksnes forsøg på at
forstå børn og på at se tingene i et børneperspektiv.
Fra kulturelle færdigretter til børns egne
produktioner
Ifølge den nye bekendtgørelse skal de
pædagogiske læringscentre være med til
at formidle kulturtilbud til børn og unge
og mere overordnet udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for
eleverne.
At formidle kulturtilbud kan have to perspektiver:
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Et forbrugerperspektiv med færdigretter
for børn som tilskuere, og et skabende
perspektiv, hvor læringscentret sørger
for at skabe rammerne for børns egne
kulturelle frembringelser.
Forbrugerperspektivet er traditionelt et
becomings perspektiv. Børnene er med
andre ord på vej til at blive noget, blive
kultiveret ind i en kultur.
På den anden side findes det skabende
perspektiv, som dog samtidig kan tage sit
udgangspunkt i den eksisterende kultur.
Det er f.eks. ud fra dette perspektiv børn
og unge møder forbilleder og professionelle kunstnere, der optræder for og gerne
arbejder sammen med børn. Et eksempel
er Kulturministeriets Huskunstnerordning, hvor skolerne kan søge tilskud til, at
en kunstner kommer ud og er med til at
udvikle og afvikle teater, udsmykningsopgaver m.m.
Læringscenteret kan med andre ord være
med til at udvikle formelle og uformelle
læringsmiljøer, hvor eleverne bliver medskabere af egen kultur samt animeres til
at benytte de mange tilbud, der findes i
den digitale verden, på nettet eller i det
fysiske nærområde. Kulturskoler, foreninger og museer har meget at byde på
og de rækker med skolereformen ud efter
skolens elever. Skolens læringscenter må
gerne udvikle sig til et værested, hvor man
lærer som en fisk i vandet.

VIA University College

Kulturtilbud - rød-blå eller gul og gratis
Et tilbud er noget man kan sige ja eller nej
til. Kulturtilbud knyttes ofte til beslutninger om bevillinger til kulturaktiviteter og
foreningsliv. Som samfund har vi valgt, at
der skal være kulturelle tilbud for befolkningen - også de yngste og de unge.
Derfor børnekultur som tilbud. Diskussionerne har ofte været ideologiske om,
hvad der var af kvalitet, hvad som skulle
støttes og hvor meget det skulle koste
den enkelte at deltage. Rød, blå eller gul
og gratis! For skoler og institutioner er
der meget, som er gratis at deltage i, hvis
man har midler til transporten! Kulturinstitutioner søger penge til udvikling af
formidlingsafdelinger og der findes mere
og mere gratis undervisningsmateriale på
museernes hjemmesider. På siderne findes ofte både materialer for institutioner,
skoler og ungdomsuddannelser.
Samtidig har museumsformidling udviklet
sig i forhold til de frie besøgende. De, der
frivilligt besøger museer, bliver med nyere
museumsdidaktik inddraget i aktiviteter
og opgaver, således at oplevelsen bliver
sansebaseret og aktiv, så informationer bedre huskes. Edutainment betegner denne tendens: at det fornøjelige
og underholdende samtænkes med den
formelle, formidlede viden. Museer og
teatre er oprindelig skabt som fritidstilbud, steder man kommer med sin familie
og oplever noget af interesse, lyst og fri
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vilje - et uformelt læringsrum. I dag får
de i stadig højere grad præg af semiformelle læringsrum, hvor vi nok møder op af
fri vilje, men hvor institutionen stadig vil
noget med os.
Deltagelseskultur mellem read og lead
At være skabende, innovativ og endda
anarkistisk knyttes i dag i større eller mindre grad til digitale teknologier. Selv fuldstændig analoge projekter henter f.eks.
finansiering via crowdfunding på nettet,
og meget samtidskunst bygger på eller
inddrager forskellige digitale teknologier.
Og digitale teknologier stiller krav om nye
digitale kompetencer.
På skolens læringscenter er en af opgaverne at understøtte og arbejde med
udvikling af kompetencer, måske endda
i et mere uformelt miljø, hvor eleverne
arbejder med at udvikle sig fra at være
user til prod-user. Eleverne skal med
andre ord ikke bare være brugere af en
ny, digitalt båret maker-kultur, men også
være producenter og blive medskabere af
egen kultur.
Børn er ikke becomings der er på vej, men
human beings, der gennem aktive handlinger kan skabe børnekultur sammen i
grupper og sammen med voksne på tværs
af klasser, grupper, bydele og landegrænser via spil, netværk og sociale medier.
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Mellem read og lead: Elevernes grad af deltagelse kan styrkes af aktiviteter i læringscenteret og bevæge eleverne fra read til lead, fra user til produser. (Illustration: Malene
Erkmann efter Ross Mayfields: Power Law of Participation)

Læringscenteret kan blive elevernes
hackerspace
Maker-kulturen eller deltagelseskulturen
påvirker i disse år skolen og læringscenteret på forskellig vis. Skoler åbner forskellige former for FabLabs og åbner digitale
værksteder, hvor elever kan komme for at
producere og dele egne bidrag gennem
nettets myriader af digitale hubs.
FabLabs er en beskyttet titel og et
koncept udviklet af universitetet MIT.
Et FabLab indeholder en række forskellige værktøjer til prototypeudvikling og

andre innovative projekter, fx 3D-printere,
laserskærere, mikrocomputere og andet
udstyr, der kan bruges til at producere alt
fra transportable højttalere til sammenklappelige reolsystemer. En betingelse
for at bruge betegnelsen FabLab er at
faciliteterne er åbne for offentligheden. Et
FabLab er netop et sted, hvor enhver kan
gå ind fra gaden og gøre brug af udstyret
for at føre sine ideer ud i livet.
Udviklingen af FabLabs er sat igang af
udviklingen af digitale teknologier, der i
dag gør det økonomisk og praktisk muligt

VIA University College

Edutainment betegner
denne tendens:
at det fornøjelige
og underholdende
samtænkes med den
formelle, formidlede
viden.

at få adgang til komplicerede teknologier.
Der findes FabLabs i Danmark, f.eks. i
Næstved, København og Århus, men der
findes også andre hackerspaces, som
f.eks. Labitat, som på samme måde som
FabLab giver adgang til værksteder og
værktøjer.
Vi koder og programmerer også kultur
Med værksteder som FabLabs og den
lette adgang til resurser, både i form af
digitale værktøjer og hjælp fra eksemplariske projekter på nettet og fora for andre
selvbyggere, er der igen pustet liv i diskussionen om kodning og programmering
som fag i folkeskolen. En stor del af børn
og unges kultur er programmeret, f.eks. i
form af computerspil, Apps og interaktivitet, sociale aktiviteter af forskellig art.
Det er kultur der bygger på det binære
talsystems logik og databasens logik.
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I Storbritannien arbejder man i et nyt
obligatorisk fag i computing med elementer som logisk følgeslutning, algoritmer
og mønstre. Herhjemme har forskellige
CFUer taget fat på området og tilbyder
kurser i programmering og “computational thinking”. Indtil vi, måske, ser programmering og kodning som fag, kan læringscenterets maker-space måske udvides
med muligheden for at hacke og opbygge
programmer i fællesskab.
Vi læser og lærer multimodalt på YouTube
Med det digitale og livet på skærmen
har børn og unge fået adgang til en lang
række nye værktøjer til at producere,
bruge og dele multimodale tekster, det vil
sige tekster, der bygger på mange udtryk
som fx video, billeder og interaktive elementer.
I de nye, multimodale tekster på nettet,
som f.eks. på YouTube, kan børn og unge
hente ny viden, vejledninger og inspiration til egne projekter. Individuel træning
og samskabende processer er dimensioner, som må rummes i læringscentret på
de forskellige trin i læringsprocesserne
fra nybegynder til ekspert inden for et
område. Digitale teknologier kan være et
middel til udvikling af færdigheder, som
da Sten pludselig ville lære at spille guitar.
Det er ikke et enten-eller, men et både-og.
Ved at Sten sidder og klimprer i et hjørne,
vækkes interessen for musikskolens aktiviteter og måske en lyst til at dukke op i
Kulturskolens forårskoncert.
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At blive fanget i medielegen
Børn bliver fanget i tagfat og i Minecraft.
De bliver grebet af og indfanges i “net” og
netværk af deltagelsesmuligheder. Vi ved
ikke altid, hvad de gribes af og ønsker at
deltage i, men vi kan være i åben dialog og
give vores beings muligheder for at vise,
hvad de rummer og hvad de er optaget
af. Børn skaber netværk omkring Minecraft og indgår i aktiviteter både i spillet
og uden om spillet, f.eks. ved at producere videoer til hinanden om spillet og
måder at løse opgaver i spillet. På samme
måde samles andre i grupper for at synge
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og danse videre som Kelly Rowland og
Beyonce eller lave musikvideoer og fotoshootings som kopierer idealer, fundet på
nettet. Læringscenterets kulturtilbud er
derfor meget mere end børneteater og
forfatterbesøg. Det er også en åben scene
og spillekonsoller, der kan åbne virtuelle
rum.
Teknologiforståelse skaber vi i
fællesskaber
For at kunne blive producers har vi brug
for nye kompetencer. Helt konkret har vi
forventninger om at eleverne kan bringe
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Børn er ikke becomings
der er på vej, men
human beings, der
gennem aktive
handlinger kan skabe
børnekultur sammen.

deres egen device med i skolen. Det vil
sige eget valg af værktøj: smartphone,
ChromeBook, iPad eller PC. Det er vigtigt
at læreren flytter fokus fra device til indhold. Men det er samtidig vigtigt at skolen
har fokus på at skabe rum for kompetenceudvikling, så alle kan håndtere egen
device. Det er lige så vigtig som at håndtere andre af kulturens værktøjer så som
bøger og film. Denne kompetenceudvikling kunne blive en del af læringscentrets
indretning med plads til sidemandsoplæring og makerspace, hvor teknologiforståelse bliver noget eleverne især skaber
i fællesskab.
Udstillinger i læringscentret
Blik for billeder og blik for billedkunst får
vi ved at opleve billeder af mange slags i
vores hverdag. Der er produceret mange
gode plakater til bibliotekerne gennem
tiden. De overses, hvis de har hængt der
en tid og er blevet lidt falmede. Billeder

skal bevæge og sanses. Originaler har et
andet taktilt udtryk end reproduktioner.
Derfor er det vigtigt i en digital tid, at vi
giver hinanden mulighed for at opleve
hvad faget billedkunst kan. Læringscentret må byde billedkunstlærere og
billedskolerne op til dans, så centret også
bliver center for formidling af billedkunst
og visuel kultur. Måske er der ikke plads til
billeder, skulpturer og installationskunst,
men smagsprøver, oplysninger og skattekort over, hvor man i nærmiljøet kan møde
såvel værker af elever som af professionelle kunstnere. Originaler skal opleves
som en modkultur til masseproduktion af
Monéts åkander og computerens clipart.
Mod- eller medkultur? Det er diversiteten
der skaber et mangfoldigt og inkluderende samfund.
Læringscentrene får de næste år deres
naturlige, virtuelle rum i skolernes nye
læringsplatforme, som netop skal skabe
ramme om målene for elevernes arbejde,
tilgængelige læringsresurser, aktiviteter
og evaluering af eleverne. Det er med
andre ord det virtuelle rum for mange
af de aktiviteter, der hele tiden har
været knyttet til læringscentret. Valget
af læringsplatform vil få betydning for
læringscentrets arbejde med kultur - både
adgang til kulturtilbud og elevernes eget
engagement i og med kultur.
Læringscentret er helt nødvendigt for
eleverne, når de selv er ansvarlige for
udvikling af egen undervisning i tvær-
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For at kunne blive
producers har vi brug for
nye kompetencer.

5.kl. Nymarkskolen udstiller fællesbilleder
under emnet: Følelser
(foto: Anette Møller Hansen)

faglige projekter og uger med projektopgaver. Det gælder såvel i fasen med
at lade sig inspirere og fasen med at
finde specifikke oplysninger om et givent
emne. Hvis læringscentret er åben over
for at “udstille” eller vise hen til elevernes
færdige produkter af forskellig art, fra
digte under glas på borde til søgebaser
på egne digitale platforme, da kan elever
fra forskellige årgange finde hinanden
og inspirere og undervise hinanden. Alle
behøver ikke opfinde den samme dybe
tallerken, og som også John Hattie har
undersøgt, så har det stor læringseffekt
at eleverne lærer af hinandens fagligheder
og engagement.

Læringsvejlederen kaster lokkemaden ud
Rollen som læringsvejleder er at sætte
forfangst ud. Det betyder at inspirere og
smide lokkemad af kulturtilbud ud som
inspiration og oplysning om de mange
kulturelle muligheder der tilbydes fra
lokale, regionale, nationale samt internationale aktører. Disse analoge og digitale
muligheder kan stimulere børn og unges
læringsprocesser og give lyst til livslang
læring. Læringscentrene er videnshav,
hvor læringsvejlederne sætter net og
ruser, og eleverne indfanges og opsluges
af arbejdet med kultur som små og store
engagerede medborgere.

VIA University College
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Læringscentrene er videnshav, hvor
læringsvejlederne sætter net og ruser,
og eleverne indfanges og opsluges
i arbejdet med kultur som små
og store engagerede medborgere.
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Ole Kjær Thomasen og Hanne Buhl er lærere på Kjellerup skole
og tilknyttet PLC som ressourcepersoner

Kjellerup Skole har etableret et FabLab, hvor design thinking og
digital fabrikation understøtter elevers kreative idéudvikling og
designprocesser.
FabLab Kjellerup er en integreret del af Kjellerup Skoles pædagogiske læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en netværksparaply for en lang række ressourceteam; matematikvejledere,
læsevejledere, AKT, fagteamkoordinatorer, bibliotekspersonale og
FabLabbet.
FabLabbet består af ressourcepersoner, der hver især har en række
kernekompetencer, der rækker ind i feltet af digital fabrikation og
produktion. FabLabbet består af et TV-studie, et filmanimationsværksted og et digitalt fabrikationsværksted.

Gammel vin på nye digitale flasker?
- Nej, FabLab er først og fremmest en
ny måde at tænke på. Det handler om at
give skoleelever mulighed for at skabe et
fælles sprog og forståelse for de teknologier, de omgiver sig med ved at designe,
undersøge og teste prototyper i et digitalt
fabrikationsværksted. Formålet er at

udvikle elevernes 21st century skills - at
mestre teknologiske færdigheder for at
kunne være kritiske, kreative og innovative
problemløsere ud fra en Design Thinking
og Collaborative Ideation-tankegang.
På denne måde bliver eleverne i stand til
at tænke teknologi ind i problemløsning
i deres hverdag. Det skaber menings-
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Det er helt centralt, at læreren føler sig
tryg i arbejdet med nye arbejdsformer og
teknologier og får den hjælp, der måtte
være nødvendig. FabLab-læringsvejlederen er derfor også fysisk og aktivt tilstede
i undervisningen i de perioder, der måtte
fordre det.
Processerne dokumenteres løbende med
billeder og videooptagelser, der indgår i
evalueringsprocesserne, både under og
efter forløbet.
fuld, virkelighedsnær undervisning, hvor
eleverne oplever, at de kan gøre en reel
forskel og medskabe egen tilværelse.
Vejledning og facilitering
Ressourceteamets opgave er at facilitere
digitale design-processer i “normalunder
visningen”, hvor teamet hjælper med
udvikling af konkrete og eksemplariske
undervisningsforløb, teknologisk facilitering af undervisning samt evaluering og
deling af projekterne. Faglæreren indkalder til planlægningsmøde, hvor de overordnede mål og strukturer for projektet
fastlægges. De teknologiske mål, sociale
mål, mål for 21st century skills og fagfagets mål skrives ind i projektbeskrivelsen, som sammen lægger grundstenen til
definitionen af design-opgaven. Herefter
planlægger og afvikler FabLab-læringsvejlederen et workshopforløb med de teknologier der sættes i spil i forløbet, hvor
faglærerne klædes digitalt og teknologisk
på til at kunne varetage undervisningen.

FabLab Studie
Medie- og animationsværkstedet, FabLab
Studie, er blandt andet udstyret med
bøjelige HD kameraer, som er velegnede
til produktion af for eksempel stopmotion-film. Ligeledes har studiet en
række tablets, som er udstyret med apps
til digital produktion. I værkstedet er der
mulighed for filmredigering og produktion
af animationsfilm og det bruges desuden
til formidling af elevproducerede fag
projekter.

Det handler om at give
skolelever mulighed for
at skabe et fælles sprog
og forståelse for de
teknologier, de omgiver
sig med.

VIA University College

I FabLab-studiet holder Kjellerup News
til. Kjellerup News er skolens eget
elev-nyhedsteam, der hver uge producerer nyhedsudsendelser for Kjellerup
om Kjellerup. Udsendelserne omhandler
oftest ting, der er sket på skolen eller i
byen i ugens løb eller emner, som de unge
er optagede af. Optagelserne foregår i et
green screen-rum, så udsendelser får et
professionelt udtryk.
Fabrikationsværkstedet
I fabrikationsværkstedet der mulighed
for 3d modellering, 3d scan og 3d print,
analog og digital 2d tegning, digital
vinylskæring, robotics og elektronics. Der
arbejdes med forståelse og brug af open
source programmer og digital videndeling
på relevante online platforme, som for
eksempel www.Youmagine.com.
Fablab@school:
FabLabbet i Kjellerup er en del af det
tværkommunale forsknings- og undervisningskoncept Fablab@SCHOOL, som er
et udviklingsprojekt mellem Vejle, Aarhus,
Silkeborg Kommuner og Aarhus Universitet, CAVI.
FabLab@SCHOOL-konceptet blev udviklet i 2009 af professor Paulo Blikstein
fra Stanford University og efterfølgende
tilpasset skandinaviske forhold med en
større grad af brugerdrevet udvikling og
en tværfaglig tilgang til undervisning:
Fokus på designtænkning, digital fabrikation, pædagogik og didaktik.
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Kjellerup News er
skolens eget elevnyhedsteam, der
hver uge producerer
nyhedsudsendelser for
Kjellerup om Kjellerup.

Designtænkning i praksis
CAVI, AAU har udviklet en forsknings
baseret design-tænkningsprocesmodel,
som vi i FabLab@school arbejder med.
Vi forsøger altid at italesætte vores praksis ind i en design-tænkningsproces og
arbejder løbende med procescirklen, så
eleverne helt fra indskolingen og op er
beviste om, hvor i processen, de befinder
sig. Vi ønsker at skabe hybride læringsrum, der ikke forankres i et fysisk FabLab,
men som i højere grad er et mindsæt,
eleverne aktiverer i forskellige sammenhænge og som understøttes af fysiske
rum, materialer, teknologier med videre.
Derfor hænger der altid fysiske proces
cirkler i de fysiske rum, eleverne arbejder
i. Procescirklen er altså et aktivt redskab,
der italesættes løbende og som er med
til at skabe en struktur for eleverne, så de
holder fast i en systematik i deres design
proces.
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Procescirklen er et
aktivt redskab, der
italesættes løbende og
som er med til at skabe
en struktur for eleverne.

Vi ønsker på skolen at afskaffe “som-om”opgaver ved at opstille designopgaver,
der har et reelt sigte ud i samfundet.
Hvor entreprenant samarbejde, kreativitet, innovation og kritisk tænkning sættes
i spil i projektbeskrivelser, der søger at
løse virkelige problemstillinger.
8. årgang arbejdede med problematikken
omkring syriske flygtninge og valgte at
lave en indsamling. Et par piger lavede
stop-motion film om flygtningenes virkelighed og filmen sluttede af med at opfordre til køb af kager, hvor pengene ubeskåret gik til en nødhjælpsorganisation.
I en projektuge på skolen ville vores modtageklasse gerne arbejde med temaet
“Kroppen”. I denne sammenhæng ønskede
de sig et spil eller en fysisk aktivitet, der
satte fokus på kropsdele. Designopgaven
blev stillet som en frivillig opgave på 5.
årgang, hvor 6 elever satte sig for at løse
opgaven. I tæt samarbejde med modtage-
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klassens lærere blev der designet et spil
“Body Twister”, som blev fabrikeret ved
hjælp at vektortegning og vinylskæring.
4. årgang havde fået design-opgaven
at lave et projekt, det satte fokus på
“anti-mobning” målrettet skolens øvrige
elever. De valgte at lave et awardshow,
hvor skolens elever skulle nominere “bedste klasse”, “ bedste antimobbe-slogan”
og så videre. Hertil designede og 3d printede en gruppe drenge en statuette, som i
skrivende stund er blevet downloadet over
4000 gange fra www.Youmagine.com.
I udskolingen er vi som FabLab-læringsvejledere med i et valgfag, som hedder
entreprenørskab. Her skal eleverne skabe
et innovativt digitalt produceret produkt,
som skal være til gavn for andre. Eleverne
er blevet introduceret for forskellige
entreprenørielle processer og har været
igennem forskellige værksteder i FabLab,
fx 3D tegning, stop-motion, programmering og videoprojektion. De har desuden
været på besøg hos bl.a. Kaospiloterne i
Århus for at blive inspireret til anderledes
tænkning. Lige nu er vi der i processen,
hvor eleverne arbejder med idégenerering
for senere at skulle skabe et produkt.
Når tingene hænger sammen...
Det pædagogiske læringscenter skaber en
tværprofessionel ramme, hvor ofte meget
forskelligartede opgaver og udfordringer
bliver forsøgt løst. Vi bryder de rammer
ned, der traditionelt har holdt opgaver
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indenfor enkelte arbejdsfelter og anskuer
opgaverne ud fra de respektive ressourcer, vi kommer med. Eksempelvis har vi et
tæt samarbejde mellem AKT og FabLabbet, hvor børn med særlige behov og
IT-kompetencer bliver uddannet FabLab
Assistenter. Målet med projektet er at
give elever, der ofte er på fagligt, socialt
og mentalt “overarbejde” i det normale
klasserum, et “åndehul”, hvor de faglige og
sociale krav og forventninger er afstemt
efter elevernes behov. På denne måde
skabes et positivt, meningsfyldt, fysisk og
mentalt rum, som eleven kan se frem til
og arbejde i, når hverdagens øvrige krav
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tynger. Mange af disse elever udviser ofte
stressrelateret adfærd og har svært ved at
overskue tilværelsen, så tiden i FabLabbet
bruges også til at hjælpe eleverne med at
skabe overblik og struktur i hverdagen.
Vi forsøger at skabe et rum, hvor elever
med denne form for særlige behov kan
udfolde egne potentialer med udgangspunkt i elevdrevne projekter baseret på
design-tænkning og teknologisk mestring.
Ofte giver det også mulighed for at tage
projekterne med ind i noarmalundervisningen til stor gavn for både eleven og
lærere.
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Hvis teknologi er
en misforstået
antihelt...
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Denne artikel vil kaste et kritisk blik på forholdet mellem teknologi og
skole. Påstanden er at teknologiforståelse i fremtiden bliver en vigtig
del af professionsfaglighed og skoleudvikling. Men teknologi er et
vilkår som vi først er ved at lære, endda ret famlende når det gælder
skole og uddannelse. Det kan skolens pædagogiske læringscenter
være med til at rette op på.

I skolens omverden er ny digital teknologi
blevet et vilkår der har gennemgribende
betydning for stadig flere aspekter af
menneskers liv og arbejde. Ny teknologi
er allestedsnærværende, og det sætter
sig også igennem i skolen. Det er ikke
længere nok at integrere teknologi i, men
med skolens fag og formål. Spørgsmålet
om teknologi og læring er ikke længere et
spørgsmål om hvor og hvor meget, men et
grundlæggende spørgsmål om dannelse
og uddannelse. Teknologien ændrer drastisk hvad og hvordan elever lærer, den

udfordrer lærernes faglighed og rykker
ved skolens praksis. Manglende teknologiforståelse kan gøre at teknologien tager
agens, både i forhold til elevernes læring
og lærernes undervisning. Men hvad er
teknologi overhovedet, og hvordan lærer
man at forstå ny teknologi? Hvordan
udvikler man en fælles, didaktisk forankret teknologiforståelse, og hvordan former
og formes fag af teknologi? Udfordringen
kræver ikke kun et nyt syn på teknologi,
men også en ny forståelse af både undervisning og lærernes egen læring. Artiklens
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Det er ikke længere nok
at integrere teknologi i,
men med skolens fag og
formål.

pointe er at skolens pædagogiske læringscenter skal understøtte udviklingen af en
fælles teknologiforståelse.
Teknologi som handlende aktør
For skolen og uddannelsessystemet generelt kræver de ændrede vilkår en helt ny
forståelse af hvad teknologi er og hvad
teknologi gør, som andet og mere end
redskaber; nemlig som aktører i skolen
og som kulturkraft (Borgmann, 2006). En
adækvat teori om teknologi finder man i
aktør-netværksteorien, en sociomateriel
tilgang der er radikal på mindst to måder:
For det første bryder teorien med en
dualismetænkning der sætter skel mellem
det sociale og det materielle. Fokus er på
relationen mellem mennesker og deres
materielle omgivelser; mennesker og
teknologi indgår i et symmetrisk forhold
som aktører i netværk. Skellet mellem
mennesker og ikke-mennesker ophæves;
begge entiteter kan optræde som aktant,
dvs. noget der handler eller får aktivitet
fra andre (Latour, 1996). Hvad som helst
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kan tilskrives handling, ikke kun personer.
Tænk på katederet i klasselokalet, eller på
trafikkens vejbump; deres design ‘udtrykker’ eller ‘tingsliggør’ ikke blot relationelle
og disciplinære forhold, de skaber og former dem. De handler.
Aktøreffekten
For det andet er aktør-netværksteorien
radikal i sin definition af netværk. Aktører
tager form og erhverver sig egenskaber
som resultat af deres relationer til andre
aktører; alle objekter defineres således
af dets relationer til andre objekter i netværket. Aktøreffekten, det at en aktør
bliver aktant i et netværk, opnås ved at et
netværk ordnes på en måde så ét punkt
i netværket kommer til at tale eller virke
på vegne af andre. Translation betegner
de processer hvormed en aktant opnår
styrke ved at forbinde sig med andre.
En aktant kan således kontrollere andre i
et netværk.
Med aktør-netværksteorien kan man
analytisk fokusere på og på en mere kompleks og dynamisk måde forstå teknologiers betydning for menneskets erkendelse
og handlemønstre. Som aktanter i sociale
netværk skaber og former de betingelserne for relationer, handlinger og erkendelse. Teknologier ændrer således skolens
arbejds-, undervisnings- og læringsmiljøer.
Samtidig er lærere og elever i deres daglige praksis med til at definere brugen og
betydningen af de selvsamme teknologier.
Spørgsmålet er bare hvor analytisk og
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didaktisk reflekteret det sker; et spørgsmål der ikke bliver mindre påtrængende af
at teknologierne digitaliseres og gennemtrænger alle dele af samfundet og vores
hverdagsliv.
Teknologi og faglighed
Hvilken relevans har så denne radikale
opfattelse af teknologi for skolen? Teknologi har jo som sådan altid været en central faktor i læring og uddannelse, og bortset fra måske kridttavlen er teknologi ikke
blevet udviklet eller styret af skolen eller
uddannelsessystemet, men er udviklet og
kommet til udefra, ofte fra den kommercielle verden. En væsentlig, ny faktor er at
digitale teknologiers gennemtrængende
karakter gør at de ikke kan integreres
i skolen som den er nu; det kræver en
grundlæggende ændring af skolens
rationale som læringsfaciliterende
institution. I lidt mere konkrete termer
skal skolen forholde sig til at digitalisering
udvikler metamedier, der dels samler og
kombinerer tidligere medieformer, dels
skaber nye virkelighedsfremstillinger og
nye sociale relationer. Samtidig bliver
teknologierne i højere grad, og med store
implikationer for undervisning og læring,
multistabile, hvilket vil sige at teknologiers betydning stabiliseres forskelligt alt
efter hvilke kontekster og relationer de
indgår i, og at det er meget svært at
forudsige hvordan digital teknologi
opfører sig i situeret praksis, og hvilke
betydninger den både får og skaber.

Professionsfaglig teknologiforståelse
Dette er med til at gøre en ny tilgang til
teknologi relevant. Men det centrale i
relevansen er at fokus ikke så meget skal
være på teknologi som sådan eller på de
enkelte teknologier. Fokus skal være på
teknologiforståelse1 og på udviklingen
af en fælles professionsfaglig teknologiforståelse (Hasse og Brok, 2015: 26). Det
handler om at udvikle både en analytisk
bevidsthed om nye teknologier som
aktører i skolens forskellige netværk og
en generel forståelse af, hvad teknologien
kan og hvad vi vil med den. Og ud
fra dette at udvikle en handleviden, hvor
tidligere erfaringer danner baggrund for
iscenesættelse af teknologi i en given
situeret praksis, og hvor det analyseres
og vurderes hvordan dens betydning
stabiliseres, former og formes. Fokus skal
udvides fra at lære at anvende en teknologi, at vide hvad en teknologi kan og
ikke kan, til at vide det i en situeret, faglig
praksis, og især at vide hvad teknologi
generelt betyder for elevernes læring, for
de forskellige fag, for lærernes relationer,
arbejdsrutiner, osv. Fra grundlæggende
kompetencer til metakompetence.

Fra grundlæggende
kompetencer til
metakompetence.
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Teknologier giver (og tager)
handlemuligheder
Uden en teknologiforståelse kan teknologi
komme til at styre, hvad didaktik og faglighed er. Teknologiforståelse i skolen skal
ses som lærernes handleviden i forhold
til teknologiens agentialitet i en situeret,
professionsfaglig kontekst, og den begynder med analyse og vurdering af teknologi som artefakter, der er designede til
at finde anvendelse i og påvirke en given
praksis. Her er Gibsons begreb affordance
centralt. Affordance kan oversættes til
mulighedsbetingelser, nemlig de muligheder og begrænsninger for handling
og relationer som en genstand tilbyder
brugeren. Samtidig vil brugerens ‘blik’ på
genstanden (brugerens interesser, behov,
erfaringer, osv.) samt både den konkrete
situation og den kulturelle praksis indvirke
afgørende på hvilke egenskaber der aktualiseres. Billen, fuglen og skovhuggeren
vil ‘se’ forskelligt på et træ. Affordance er
således en relationel og kontekstbestemt
størrelse.
Didaktiske handlemuligheder
Teknologier har affordances, men defineres samtidig kun i relation til andre aktører
i et netværk. Affordances er således ikke
essentielle egenskaber i tingene selv, men
relationelle muligheder. Begge aspekter er afgørende viden for lærerne, især
med tanke på at ny teknologi generelt
er multistabilt. Et kateder har grundlæggende haft samme funktion i alle lokaler
og fag, det samme kan ikke siges om ret
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meget digital teknologi. Tidligere indgik
og understøttede teknologier som tavle,
kateder og papir og blyant en skolekultur, der var udgjort af tidens, rummets
og indholdets enhed, og hvor didaktiske
overvejelser var implicitte. Dette gælder
ikke mere. Lærernes teknologiforståelse
forudsætter således bevidsthed om teknologi som designede artefakter, der både
former og formes i den konkrete praksis.
Teknologi læres gennem fordybelse og
ibrugtagning, og det helt centrale er at
finde en balanceret og givende relation
mellem på den ene side teknologiens
præmisser som de kan iagttages med
begrebet affordance og på den anden side
de professionsfaglige præmisser, som de
kommer til udtryk i skolen som organisation og i lærernes samarbejde og undervisning.

På de pædagogiske
læringscentre er der
behov for at kombinere
teknologiske, didaktiske
og organisatoriske
indsatser.
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Teknologiforståelse og design science
Professionsfaglig teknologiforståelse
indebærer analytisk bevidsthed om teknologiernes mulighedsbetingelser samt
handleviden og fordybelse i forhold til teknologiens anvendelse i forskellige faglige,
situerede praksisser. Her er det artiklens
påstand at der i fremtidens skole er en
sammenhæng mellem teknologiforståelse
og professionsudvikling. Men det handler
også om samarbejde og videndeling på et
organisatorisk niveau, her med et skoleudviklingsperspektiv.
Skolens udvikling af en fælles teknologiforståelse afhænger af at vi ændrer vores
forståelse af hvad undervisning er. Professor Diana Laurillard, der forsker i læring
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med digitale teknologier, definerer undervisning som ‘design science’. Det indebærer at undervisning anvender og bidrager
til teoretisk viden om undervisning, men
selv bygger mere på designprincipper og
udforskning af praksis (Laurillard, 2012).
Målet med undervisning er elevernes
læring, mens måden at gøre det på er at
forbedre og udvikle didaktiske designs.
Hvis ny teknologi tager agens og samtidig
ændrer hvad og hvordan elever lærer, og
det derfor er vigtigt kritisk og bevidst at
styre teknologien, er det nødvendigt at
finde ud af hvad eleverne og derfor også
skole og uddannelse har brug for fra
teknologien; hvad vil vi rent faktisk med
teknologien? Hvilket igen forudsætter tydelige undervisningsdesigns; hvis
lærerne skal bedrive ‘design science’ som
en del af deres professionelle praksis, skal
de have redskaberne, tiden og et organisatorisk setup til at artikulere, diskutere og
dele deres faglige og pædagogiske praksis. Spørgsmålet, der er lige så banalt som
kompliceret og lige så selvfølgeligt som
overset, er hvordan man lærer undervisning. Især når teknologi er et vilkår og en
ofte utilregnelig aktør i den sammenhæng.
Designbegrebet fokuserer på at lærerne
artikulerer og deler viden om sammenhængen mellem undervisningsdesign og
elevernes læringsudbytte. En vigtig del af
lærernes faglighed er at udvikle ny viden
om undervisning og læring og i dette være
i stand til at kritisere og udfordre den teknologi, der gennemtrænger og forandrer
deres profession.
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En vigtig del af
lærernes faglighed er
at udvikle ny viden
om undervisning og
læring og dermed
kunne kritisere og
udfordre den teknologi,
der gennemtrænger
og forandrer deres
profession.

Læringscenter og fælles
teknologiforståelse
Set i et samlet perspektiv, der også kan
imødegå intentionerne bag både skolereform og den nye bekendtgørelse for
de pædagogiske læringscentre, er der på
skolerne behov for at kombinere teknologiske, didaktiske og organisatoriske
indsatser. Samfundets og ikke mindst
skolens digitalisering kræver samspil
mellem blandt andet strategier for teknologi og kompetenceudvikling, sam
arbejde mellem kolleger og vejledere om
at udvikle fag og eksperimentere med
digitale design, og sammentænkning af
it, fag og didaktik. Skolens pædagogiske
læringscenter kan med sin nye under-
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støttende funktion og sit øgede fokus
på læreprocesser blive en vigtig faktor
i dette arbejde gennem medvirken til at
igangsætte, indsamle, bearbejde og dele
digitale didaktiske design. Da lærernes
læringsteknologiske ekspertise og
kapacitet kan være spredt ud i skolen,
vil en opgave for læringscentret være at
få samlet denne ekspertise og kapacitet, så den kan komme til gavn på tværs
af personalet. På denne måde bliver den
individuelle kapacitetsopbygning lettere
til en organisatorisk kapacitet.
Videnskabelse i skolen
Designtænkningens indbyggede kobling mellem individuel, teambaseret og
organisatorisk videnskabelse er central
for udvikling af professionsfaglig teknologiforståelse, og samtidig matcher den
læringscentrets nye funktion og ikke
mindst udfordringer. Når nye teknologier
skal implementeres i praksis, står underviserne ofte meget usikre over for dem
og befinder sig i en ny læringssituation.
Det kræver viden om egen læring som
professionsudøver. Men hvilke læringsforløb er der, for at lærerne får adgang til,
producerer, distribuerer og tager vare på
og udvikler viden? Hvilke muligheder er
der til stede for at lære at udforske, stille
spørgsmål til etablerede strukturer og
finde nye måder at gøre ting på med ny
teknologi? Hvilke muligheder er der for i
læringsfællesskaber at skabe, dokumentere og bygge videre på egen og andres
viden, især når det gælder ny teknologi?
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I dag sker den teknologiske udvikling stort
set uden de fagprofessionelles input, og
de fleste retter ind og tilpasser sig. Hvis
udvikling af ny teknologi ikke skal ske
alene på teknologiens præmisser, men i
et samspil med læreres professionsfaglig

heder og på didaktikkens og fagenes præmisser, kræver det en ny måde at tænke,
organisere og understøtte lærernes læring
af undervisning på. Teknologi er hverken
helt eller skurk, men nok en misforstået
antihelt - som det bør ende godt for.

Litteratur
Borgmann, A. (2006): “Technology as a Cultural Force”, i The Canadian Journal
of Sociology, 31 (3): 351-360
Hasse, Cathrine og Lene Storgaard Brok (red.) (2015): Teku-modellen.
Teknologiforståelse i professionerne, U Press
Latour, B. (1996): “Om aktør-netværksteori. Nogle få afklaringer og mere end
nogle få forviklinger”, i Philosophia, årg. 25, nr. 3-4, pp. 15-25
Laurillard, Diana (2012): Teaching as a Design Science, Routledge
Artiklens brug af begrebet teknologiforståelse bygger på Hasse og Brok: “Teknologiforståelse: Er løbende at kunne lære, vurdere og analysere: ny teknologi i en situeret
praksis, teknologiens komplekse veje og teknologiers indflydelse på professionen og
samspillet mellem disse faktorer”
1

Liv i Skolen - 1/2016
Af Pia Bajlum Esbensen og Britt Alstrøm, lærere og medievejledere

86

Affordances
danner bro til
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Brug af digitale medier er i dag en naturlig del af hverdagen og
skolen. Mediernes konstante foranderlighed og det faktum, at
der hele tiden kommer nye til, er et vilkår. Et vilkår, som vi som
medarbejdere på pædagogisk læringscenter (herefter PLC) bliver
nødt til at forholde os til og lade os udfordre af i forhold til elevernes
læring og dannelse. I denne artikel giver vi et bud på, hvordan vi
som PLC-medarbejdere kan gribe dette arbejde an.

Bekendtgørelse for PLC
De sidste mange år har der været et
meget stort fokus på brugen af it og
medier i folkeskolen. Der er pres fra alle
sider for, at lærerne skal integrere it og
medier mere i deres undervisning. Men
kvantitet uden kvalitet er ikke i sig selv
nogen succes. Derfor er det også enormt
vigtigt at holde tungen lige i munden og

hele tiden have for øje, at it og medier skal
bidrage til noget mere og andet i elevernes læreproces. En måde at opnå dette
på, er at sørge for hele tiden at tage første
udgangspunkt i de faglige mål. Hvad er
det, at man gerne vil have, at eleverne skal
lære? Når man har fundet ud af det, skal
man tage stilling til, hvilket medie der kan
understøtte de mål. Med denne artikel
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ønsker vi ikke at undsige denne tilgang.
Vi ønsker at bidrage med en anden mulig
tilgang, som, vi mener, kan være særligt
relevant for medarbejderne på PLC.
I kraft af den nye “Bekendtgørelse om
folkeskolens pædagogiske læringscentre1 ”
følger en række udvidede opgaver, som
skal varetages af det tilknyttede personale. En af opgaverne går ud på at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske aktiviteter.
Denne opgave er inddelt i fem underpunkter. Med denne artikel ønsker vi at lave et
nedslag i punkterne b) digitale medier og
c) pædagogisk praksis og læring.
Medialisering
I “Vejlednings- og inspirationsmateriale
om det pædagogiske læringscenter”2
henvises til begrebet medialisering, som

Én ting er at have
færdigheder i forhold til
digitale medier. Noget
andet er at kunne tage
kritisk stilling til egne
valg.
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beskriver, hvordan medierne og deres
logik gennemsyrer samfund og kultur.
I dag har de fleste en naturlig brug af
medier hver dag. Vi interagerer og danner
netværk gennem for eksempel Facebook,
LinkedIn, Twitter, sms, Snapchat, Skolekom og SkoleIntra. Ofte foregår dette,
uden at vi tænker nærmere over det. Men
samtidig danner brugen af disse medier
rammen for, hvordan vi forstår og handler.
For børn og unge gør dette nærmest
usynlige mediebrug sig i endnu højere
grad gældende. Børn og unge er produsers (producer + user) på de sociale
medier. Efter behag gør de brug af de
medier, som de kender, pludseligt støder
på eller har hørt om. De lærer af hinanden
og finder selv nye veje til at opnå det
ønskede. Med andre ord foregår der en
uformel læring i elevernes fritid.
Men én ting er at have færdigheder i
forhold til underholdning og leg samt
en uformel og intuitiv tilgang til digitale
medier. Noget andet er at kunne tage
kritisk stilling til egne valg, at kunne
begrunde dem, at kunne etablere, vedligeholde og udvikle en digital identitet
samt at gå bag om andres produktioner
og tage stilling til dem. Denne formelle
læring har altid været en vigtig opgave
for skolen, men nu bliver vi også nødt til
at medtænke den uformelle læring for
at danne eleverne til det medialiserede
samfund. Dette bredere fokus bliver en
vigtig opgave for skolen og dermed for
pædagogisk læringscenter, men hvordan
løser vi den?
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En illustration af elevernes formelle og uformelle læring

Affordances
Med folkeskolereformen og den deraf følgende bekendtgørelse for PLC er elevens
læring og trivsel i endnu højere grad sat i
centrum. Desuden skal skolen forberede
eleverne “på det samfund, det arbejde
og det liv, de skal leve undervejs og efter
skolen” (Bundsgaard et al 2014:194).
Netop her bliver det vigtigt at indtænke
medialiseringsbegrebet, fordi det giver
en mulig forståelsesramme for at koble
samfund, individ og skole. Spørgsmålet
bliver, hvilken rolle PLC kan spille i at løfte
den opgave, der ligger i at fokusere på
elevens læring og trivsel i en medialiseret

Spørgsmålet bliver,
hvilken rolle PLC kan
spille i at fokusere på
elevens læring og trivsel
i en medialiseret verden?
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verden? Med udgangspunkt i punkterne
digitale medier samt pædagogisk praksis
og læring vil vi belyse, hvordan dette kan
gribes an.
Når man skal overveje, hvordan medier
kan udfordre undervisningen, og hvordan
læreprocesser kan tilrettelægges, kan
begrebet affordances med fordel ind
tænkes.
Stig Hjarvard definerer begrebet således:
”… det forhold, at enhver fysisk genstand
i kraft af sine materielle kvaliteter (form,
størrelse stoflighed osv.) tilbyder sig for
omverdenen som en mulig brugsgenstand. Enhver genstands affordances
muliggør bestemte handlinger, udelukker
andre, og som helhed bidrager de til at
strukturere interaktionen mellem aktør
og genstand. Hvorvidt en genstands
handlingsmuligheder aktiveres, afhænger endvidere af egenskaberne hos det
menneske (eller dyr), der vil bruge genstanden.” (citeret i Hjarvard 2008:39).
Omsat til et eksempel med en gammelkendt læringsressource, en blyant:
De fleste vil sige, at en blyant oplagt kan
bruges til at skrive og tegne. Den er nem
at medbringe, og for at man fortsat kan
bruge den, skal den spidses engang imellem. Tænker man lidt videre, kommer man
måske også på, at den kan bruges til at
dække over en linje, til at klø sig med og til
at sætte håret op med. En elev ville måske
se den som potentiale til kasteskyts eller
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trommestik. Blyanten har således nogle
iboende handlingsmuligheder afhængigt
af øjnene, der ser, men for at aktivere
disse kræves det, at man interagerer med
blyanten.
Ligesom der både er oplagte og knap
så oplagte funktionaliteter, er der også
noget, som en blyant ikke kan. For eksempel kan den ikke bruges som transportmiddel, man kan ikke drikke af den, og
man kan heller ikke opbevare noget i den.
Affordances er altså rammesættende for
både muligheder og begrænsninger for
interaktion mellem elev/underviser og
læringsressource.
Vi er vant til at tage stilling til en blyant
som en læringsressource i en undervisningssituation. Men med medialiseringen
følger nye digitale medier, som kan fungere som læringsressourcer, og disse er
vi ikke så vant til at analysere. De udvikles
og opdateres og der kommer nye til hele
tiden. Skal vi som PLC-medarbejdere
“understøtte det undervisende personales
planlægning, gennemførelse og evaluering
af undervisning og pædagogiske aktiviteter”, kan man måske tale om, at vi har
en skærpet pligt til at sætte os ind i nye
medier. For netop at være på forkant med
nye medier og deres relevans i undervisningen, vil et fokusskifte fra faglige mål til
et specifikt medies affordances samt koblingen mellem formel og uformel læring
være vigtigt. Dette vil kunne udfordre de
færdigheder, som eleverne har opnået i
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I 2014 havde 97 procent
af de unge mindst
én profil på et socialt
medie.

fritiden. Færdigheder, som er nødvendige
at kvalificere og udvikle, så eleverne også
opnår at kunne gå bag om mediet samt
tage kritisk og reflekteret stilling hertil.
Snapchat
Ifølge en analyse af 13-åriges liv på sociale
medier foretaget af Børnerådet i 2014 har
97 procent af de unge i dag m indst én
profil på et socialt medie, som de bruger
flere gange om ugen. Heraf er3 :
- 86 procent på Facebook.
- 69 procent på Snapchat.
- 66 procent på YouTube.
- 57 procent på Instagram.
- 22 procent på Twitter.
De danske elever bruger altså en meget
stor del af deres tid på de sociale medier,
og netop de sociale medier kan nu også
ses som en del af de forenklede fælles
mål. For eksempel: Kompetencemål:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale
situationer 4 og “Vejledningen for faget
dansk, it og medier”. 5
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Der ligger her en stor dannelsesopgave
for skolen, og for mange vil det være
både nyt og udfordrende at skulle tage
fat på denne opgave. Igen mener vi, at
affordances kan bruges til at udforske de
handlemuligheder og læringspotentialer,
der ligger heri. Ligesom vi brugte affordances som et eksempel til at analysere
et analogt medie, nemlig blyanten, vil vi
nu bruge affordances til at analysere et
socialt medie, Snapchat.
Snapchat er en app, som er bygget op
omkring deling af enten foto eller video.
I app’en kan man tage foto eller video af
nuet. Disse kan redigeres, og der kan tilføjes effekter, kort tekst, tegning, emojies
med mere. En afsendelse af et foto eller
en video kaldes en snap. Man styrer selv,
hvem man vil kommunikere med. Til hver
snap vælges en eller flere modtagere. Der
er også mulighed for at chatte via tekst,
foto og video. Er man på chatten samtidig,
er der mulighed for såkaldt “happy snapping”. Dette er en videochat, hvor man
kan skifte imellem, om den anden skal
modtage video via frontkameraet eller
“selfie-kameraet”.
Snapchat skiller sig ud fra mange andre
foto- og videotjenester ved, at hver snap
som udgangspunkt kun er synlig i mellem
1 og 10 sekunder. Afsenderen definerer
tidsrummet. Det er muligt for afsenderen at gemme egne snaps på sin smartphone inden afsendelse. Modtageren
har ikke umiddelbart en gemmefunk-

Liv i Skolen • 1/2016

AFFORDANCES DANNER BRO TIL LÆRING OG DANNELSE

tion, men kan tage et screenshot. Hvis
et screenshot tages, får afsenderen en
besked herom. Modtageren har mulighed
for at genafspille en snap om dagen. Hvis
snappen genafspilles, bliver det ligesom
screenshotet synligt for afsenderen. Ud
over én til én-funktionen kan man også
samle snaps i en historie. Denne historie
kan ses af udvalgte modtagere et uendeligt antal gange inden for et døgn. Udover
at du kan følge personer, kan du også få
historier fra for eksempel CNN, MTV eller
Cosmopolitan i et døgn.
Snapchat ligger i øvrigt allerede i lommen på de fleste elever; det er lynhurtigt
at tage i brug, og der er ikke umiddelbart
tekniske vanskeligheder, der først skal
overvindes.
Samlet set er Snapchat på mange måder
et meget flygtigt medie i sit indhold.
Desuden opdateres app’en, som de fleste
andre apps jævnligt. Ovenstående er
derfor ikke nødvendigvis udtømmende
for Snapchats affordances. Denne foranderlighed er dog et vilkår og en vigtig
pointe i en medialiseret hverdag. Som
PLC-medarbejdere kan vi ikke nødvendigvis være på omgangshøjde med alle
affordances hele tiden. Vi bliver nødt til
at tage udgangspunkt i det, som, vi har
opdaget, kan være brugbart i en undervisningssammenhæng. Hvis eleverne kender
til nye/andre handlemuligheder, så mener
vi, at en vigtig pointe er at være åben for
at inddrage dette i undervisningen og lade
os udfordre af det.
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De fire elevpositioner
Efter analysen af affordances ved en
digital læringsressource som ovenstående
er næste skridt at se de pædagogiske og
didaktiske muligheder, som ligger i forlængelse heraf. Her kan de fire elevpositioner
fra “Vejledningen til det tværgående tema
It og medier” 6 være en hjælpende hånd:
- Eleven som kritisk undersøger.
- Eleven som analyserende modtager.
- Eleven som målrettet og kreativ
producent.
- Eleven som ansvarlig deltager.

De fire positioner er ikke enerådende.
Eleven vil i sin læreproces ofte indtage
mere end én position samt bevæge sig
imellem de forskellige positioner. I forhold
til Snapchat vil man sikkert kunne finde på
forløb, hvor alle fire positioner kan indgå,
men på baggrund af Snapchats affordances er der nogle, der er mere oplagte
end andre. Den indbyggede begrænsning
af både en snaps varighed samt af, hvor
mange gange man kan se eller gense en
snap, giver muligheder i forhold til positionen som målrettet og kreativ producent.
Når man har maksimalt 10 sekunder til sin
rådighed, stiller det krav til eleven om at
være meget skarp i forhold til sit budskab
og sin målgruppe. Opgaven kan vedrøre
et reklamebudskab, feedback på andre
elevers arbejde, bevisførelse og meget
andet. Kort sagt kan Snapchat bruges til
at arbejde med kort og præcis formidling.
En vigtig disciplin i de fleste fag.
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En anden oplagt position er eleven som
analyserende modtager. Har man arbejdet
med eleven som målrettet og kreativ
producent som i ovenstående eksempel, vil det være oplagt i samme omgang
at arbejde med analyse af netop disse
elevprodukter. Lykkes afsenderen med
budskabet, hvordan er æstetikken, bruges lyd, billede, tegning med mere (det
multimodale udtryk) hensigtsmæssigt?
Positionen som analyserende modtager
giver dog også mulighed for at løfte
blikket fra klassen og ud i det omgivende
samfund. Undersøgelser viser, at eleverne
i deres fritid primært bruger Snapchat til
useriøs kommunikation, hvor man helst
skal være lidt grim. Altså som en modvægt til så mange andre medier, hvor man
helst skal fremstå perfekt. Men hvordan
ser det ud, når man for eksempel følger
en popstjerne, en politiker, et nyheds
medie eller en reality-stjerne? Hvad er nu
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intentionerne med snap’ene, hvordan er
de produceret, hvordan er retorikken med
mere? Der er masser at analysere på.
Se følgende link for yderligere inspiration
til brug af Snapchat i undervisningen. 7
Afrunding
Man kan argumentere for, at der aldrig har
manglet stof at analysere samt spørge,
hvorfor man nu skal til at forholde sig til
endnu et medie? Bliver det nu ikke en
kende for navlepillende? Det er isoleret
set ofte en motiverende faktor for eleverne, at man tager udgangspunkt i deres
verden, men dette udgangspunkt gør det
netop også muligt at koble uformel og
formel læring. Underviseren kan trække
på allerede indlærte færdigheder og via
undervisningen omsætte disse til forståelse og handlekompetence. Blikket kan
løftes fra navlen til det omkringliggende
samfund. Dermed arbejder man ikke kun
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med faglige mål som analyse og produktion, men også med elevernes dannelsesproces.

vejlede det undervisende personale i
arbejdet med formel og uformel læring og
koblingen mellem disse. Samarbejdet mellem PLC, undervisere og elever omkring
denne kobling kan igangsætte elevernes
fortsatte lære- og dannelsesproces med
det formål at blive reflekterede medie
brugere og kritisk medvurderende borgere
- og dermed dannede mennesker.

Sammenfattende ser vi PLC-medarbejderne som en vigtig brik i udviklingen af
elevernes læring og dannelse. Når vi som
PLC-medarbejdere vælger at se på et
medies affordances, opnår vi en udvidet
viden og kompetence i forhold til at

Danne
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PLC-medarbejderen i et
kommunalt implemen
teringsperspektiv
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Camilla Johansen, PLC-konsulent og leder af Pædagogisk Center i Kolding

Den ministerielle bekendtgørelse gav os i 2014 anledning til i et
fællesskab på tværs af organisatoriske niveauer at gentænke
læringscentrenes funktion. Den nye bekendtgørelse kaldte på
forandring og enkelte steder ny rekruttering. Samtidig gav den
os muligheden for at kaste et helt nyt blik for det pædagogiske
læringscenters styrker. I Kolding er vi slet ikke i tvivl om, at PLC er en
værdifuld ressource i Kolding skolevæsen, som alle skoler nyder stor
gavn af.

PLC og Pædagogisk Center betragtes
som omdrejningspunkt for udviklingen
af læringsmiljøer for børn og voksne. Vi
arbejder med en strategisk faciliteret
netværksstruktur, og forvaltningen og
dermed konsulenterne betragtes som
aktive udviklingsmedspillere i forhold til
skoleudvikling og strategiske tiltag. Det
kan blandt andet lade sig gøre, fordi vi i
Kolding arbejder med en organisationsopbygning under overskriften ”Frihed i
fællesskab – central styring, decentral
ledelse ”

Det var derfor naturligt, at der i forbindelse med udarbejdelsen af ny funktionsbeskrivelse blev nedsat en arbejdsgruppe
på tværs af kommunen bestående af
skoleledere, PLC-medarbejdere og kommunale konsulenter. Gruppen ønskede
samstemmende at nytænke funktions
beskrivelsen, således at den harmonerede
med både de nationale krav og skoleledernes behov for strategisk at kunne bruge
PLC til indsatser og implementerings
opgaver.
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”I Kolding anser vi læringscenteret for at
være en væsentlig del af skolernes udvikling og arbejdet med børnene, og derfor
har vi bundet nogle faste ressourcer, som
ikke kan flyttes ud af læringscenteret, til
arbejdet med skoleudvikling, kultursamarbejdet og arbejdet med udvikling af
læremidler.
Alle skolerne er forpligtet på at løse
opgaver i forhold til den funktions
beskrivelse som vi har lavet i samarbejde.
Derudover er læringscenteret en del
af den samlede kapacitetsopbygning,
hvilket betyder, at vi arbejder på tværs af
skolerne i et meget tæt samarbejde, som
er forankret i Pædagogisk Center. Vi har
altså et netværk af læringscenterfolk, der
samarbejder på tværs og sætter en dagsorden for, hvad der skal være den gode
skoleudvikling i Kolding. ”
(Morten Kirk, konstitueret skoledirektør
Kolding)
En ny funktionsbeskrivelse bliver til
Arbejdsgruppens møder var præget af
respekt for området. Der var bred enighed om, at jobbet som PLC-medarbejder
kræver helt særlige kompetencer ud over
de lærerfaglige. En PLC-medarbejder skal
være udviklingsorienteret, samarbejdende
og koordinerende. Vedkommende skal
turde gå forrest og skal kunne udfordre
både kolleger og det kommunale netværk.
PLC-medarbejderen skal kendetegnes
ved sin evne til at formidle kulturelle
tilbud til eleverne og kunne indsamle og
formidle viden om, hvordan børn lærer
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bedst. PLC-medarbejderen er også en
aktiv medspiller og sparringspartner for
skoleledelsen i forhold til skolens udvikling. Arbejdsgruppen var desuden enig
om, at funktionen skal løftes af den til
opgaven bedst egnede medarbejder. I
praksis betyder det, at bemandingen på
PLC kan skifte efter indsatsområdet. Har
en skole brug for at arbejde med at understøtte naturfagene, vil det være oplagt, at
PLC-ressourcen i en periode tildeles en
person med en naturfaglig baggrund.
PLC-medarbejder fra arbejdsgruppen
fortæller:
”Funktionsbeskrivelsen er blevet en
realitet - og heldigvis for det. Jeg oplever
i min hverdag, hvordan den er med til at
sammensætte det mest optimale team af
ressourcepersoner på PLC. Den giver os
et fælles sprog, hvor vi aldrig er i tvivl om,
HVAD vi skal, og at vi har vores ledelses
anerkendelse, så vi derved kan koncentrere os om HVORDAN OG HVORNÅR. ”
(Stine Drue fra Ålykkeskolen)

Materialekendskab og
strategisk didaktisk
knowhow er ofte basis
for det videre arbejde
med vejledning og
skoleudvikling.
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Den politiske opbakning
Vi oplever stor politisk velvilje og opbakning til arbejdet med læringscentrene.
I vores kommunale administrations
grundlag har vi fastlagt en ressource for
arbejdet på Læringscenteret.
”De til skolen tildelte læringscenterressourcer skal anvendes til at opfylde
kravene i funktionsbeskrivelsen og kan
som udgangspunkt ikke anvendes til
andre opgaver. Det forventes at læringscenteret er åbent og bemandet i skolens
(undervisningsdelens – ikke SFO’ens)
samlede åbningstid. Den tildelte ressource skal også dække den administrative opgaveløsning, der knytter sig til
arbejdet på læringscenteret, samt
netværksmøder og øvrigt samarbejde
med Pædagogisk Center. Såfremt tildelingen ikke dækker den samlede åbningstid, kan der lokalt, under hensyntagen til
skolens aktiviteter, aftales tidspunkter
hvor læringscenteret ikke er bemandet. ”
(Klip fra administrationsgrundlaget for
skolevæsenet i Kolding Kommune 2015 –
2016)
En sådan note forpligter alle, der arbejder
med læringscentrene til en strategisk og
ressourcebevidst udnyttelse af mulighederne. Vi har vedtaget en kommunal
funktionsbeskrivelse for PLC. Derfor er
det vigtigt at understrege, at den tildelte
ressource skal bruges til at udmønte den
kommunale funktionsbeskrivelse. Funk
tionsbeskrivelsen består i al sin enkelhed

af fire områder:
- Back-office
- Skoleudvikling
- Faglig vejledning og evaluering
- Kulturformidling
Med back-office forstås opgaver som
ajourføring og vedligeholdelse af materialer, deltagelse i netværk, administrative
opgaver mm. Disse opgaver er gamle
kendinge i skolebiblioteksregi. Vi drøftede
i gruppen, hvorvidt denne opgave kunne
varetages af en ikke-didaktikker, f.eks. en
kontoruddannet, men fandt hurtigt ud af,
at materialekendskab og strategisk didaktisk knowhow ofte er basis for det videre
arbejde med vejledning og skoleudvikling.
En af de PLC-medarbejdere, der har været
med i arbejdsgruppen fortæller:
”Det har haft stor betydning for mig at
være med i arbejdet med udarbejdelsen
af funktionsbeskrivelsen, fordi det var
en spændende og lærerig proces. Vi fik
baggrundsviden, så vi bedre kunne tænke
stort. Vi var SAMMEN om at lave et
stykke arbejde, og det blev hurtigt klart
at vi ville det samme - nemlig udvikle
PLC. De fire overordnede arbejdsområder
ligger fuldstændig i tråd med mine egne
forestillinger om et godt PLC-arbejde, og
jeg mener bestemt at funktionsbeskrivel
sen er både visionær og et realistisk og
brugbart arbejdsredskab i det daglige
arbejde. ”
(Inger-Marie Møller, PLC-medarbejder
Sjølund-Hejls Skole)
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Vi har vedtaget en
kommunal funktions
beskrivelse for PLC.

Organisering af netværk
En stor del af vores opgave er at understøtte skolernes udvikling gennem vores
faste kommunale netværk. Alle skoler
repræsenteres med mindst en deltager
i de forskellige netværk, der mødes flere
gange årligt. Netværkene er organiseret
som formelle netværk for naturfagsvejledere, læsevejledere, matematikvejledere, designvejledere, teknisk it-vejledere
og for PLC-medarbejderne. Hos os har
PLC-medarbejderne en særlig status
blandt vejlederne.
Vi har i Kolding netværksmøde for
PLC-medarbejdere en gang om måneden,
hvor vi dels orienterer om centrale tiltag,
dels arbejder med implementeringsudfordringer samt kvalificerer indkøb af læremidler. Væsentligt i disse år er det fælles
sprog omkring de digitale læremidler, så
det bliver tydeligt for elever, kolleger og
ledelse, hvad det er, der kan anvendes til
det givne formål. Samarbejdet med de
faglige vejledere får ny værdi, når man
med hver sin faglighed indgår i sam
arbejdet med kolleger og ledelse. Hos os
samarbejder de om at kunne arbejde frem
mod et fælles og veldefineret mål. Vi tror
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på, at vi ud fra et fælles afsæt giver bedre
løsninger, som gerne skal skabe dygtigere
elever. Et eksempel på et sådant sam
arbejde kan findes i vores projekt
”Didaktikken tilbage til læreren”.
Giv didaktikken tilbage
Pædagogisk Center indkøber en række
digitale læremidler til brug for alle elever
i Kolding. De digitale læremidler er en del
af vores centrale fællessamling. Derfor
besluttede vi i projekt ”Giv didaktikken
tilbage til læreren” at kigge på, hvordan
skolerne bedst udnytter mulighederne
i de digitale læremidler. Vores påstand
var, at hvis læremidlerne skal udnyttes
optimalt, skal fagdidaktikken tilbage til
lærerne og ikke leveres i nye didaktiserede
digitale læremidler, der mere eller mindre
kopierer den kendte lærebogsdidaktik i
digital udgave.
Der var derfor brug for, at vi i fællesskab
udviklede nye vejledningsfunktioner og
nye vejlederroller på PLC. Projektets
formål var at stille viden og værktøjer til
rådighed for PLC-medarbejderne, som
kunne kvalificere deres it-pædagogiske
og it-didaktiske vejledning af lærerne.
Den nye viden og de nye kompetencer
blandt PLC-medarbejderne skulle hjælpe
skolernes lærere på vej i tilrettelæggelsen
af undervisning. Lærerne skal altså kunne
søge, vurdere, validere, sammensætte og
anvende digitale læremidler på baggrund
af didaktiske overvejelser. Og skolernes
læringscentre skal kunne vejlede lærerne i
denne proces.
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Vi lavede en proces hvor alle PLC-med
arbejdere skulle udpege et team, en udfordring og et digitalt værktøj, som de skulle
arbejde med ud fra en bestemt model. Der
blev evalueret løbende, og alle afleverede
løbende afrapportering ind i et digitalt
miljø. Der blev videndelt skolerne imellem,
og vi står i dag tilbage med en oplevelse
af et yderst vellykket projekt. Faktisk så
vellykket at flere skoler har efterspurgt
en opfølgning. Vi har derfor en ansøgning
til udviklingspuljen i støbeskeen omhandlende en overbygning på vores projekt.
På besøg i PLC’ernes hverdag
Jeg er i øjeblikket sammen med en af
læringskonsulenterne på rundtur til
samtlige skoler. Vi har nu arbejdet under
ny bekendtgørelse og ny funktions
beskrivelse i et år, og jeg vil gerne lave en
temperaturmåling på kommunens PLC’er.
Samtidig giver det mig anledning til at
forventningsafstemme vores samarbejde.
Det er en fornøjelse at sidde til møde med
engagerede ledere, PLC-medarbejdere
og vejledere, der alle har spændende fortællinger fra hverdagen. Selvom vi har en
fælles funktionsbeskrivelse og en centralt
formuleret ressource, er skolernes PLC’er
vidt forskellige. Sådan må og vil det være,
når PLC både skal afspejle den enkelte
skoles indsatser og de kommunale strategier. Fælles for dem alle er, at der er bred
enighed om, at vores fælles faglige netværk er kittet i PLC-funktionen. Den kontinuerlige kompetenceudvikling, sparring
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og faglige drøftelse sætter medarbejderne
i stand til at løfte den til tider komplekse
opgave at bedrive skoleudvikling.
Ny brugerportal
Der ligger kæmpemæssige implementerings- og forandringsopgaver foran den
danske folkeskole. Om kort tid rammes
alle skoler af det fælleskommunale digitaliseringsprojekt Brugerportalsinitiativet
(BPI). I Kolding er vi allerede begyndt at
indtænke PLC-funktionen i den forestående implementeringsopgave. I udvælgelsesprocessen af leverandør til læringsplatform inddrog vi både ledere, lærere,
PLC-medarbejdere og elever: Næste
skridt er at teste nogle produkter – også
her satser vi på PLC-medarbejderne.
Jeg vil gå så vidt som til at kalde vores
PLC-medarbejdere for vores kommunale
implementerings-taskforce. Jeg er ikke i
tvivl om, at vores robuste PLC-organisering vil lette vores digitaliseringsproces.

Selvom vi har en fælles
funktionsbeskrivelse og
en centralt formuleret
ressource, er skolernes
PLC’er vidt forskellige.
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PLC-MEDARBEJDEREN

Hvis PLC er svaret, hvad er spørgsmålet
så?
Hvordan skal skolerne nå i mål med alle de
mange nye udfordringer og forventninger,
det omgivende samfund stiller? Hvordan
når skolerne i mål med de forenklede
fælles mål, den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, læringsmålstyret undervisning, evaluering, dataopsamling, den
åbne skole, etc.?
I Kolding er PLC en vægtig del af svaret.
Med en stærk ledelse, kompetente lærere
og et velfungerende PLC - ja så går det
nok. Jeg er fortrøstningsfuld og glad for,
at jeg arbejder i en kommune, hvor man
værdsætter det pædagogiske lærings
center.
Om Pædagogisk Center i Kolding
Kommune
Pædagogisk Center i Kolding Kommune
er en forvaltningsinstitution, der består
af flere mindre afdelinger, blandt andet
Skole-it. Skole-it er den pædagogiske
it-afdeling, der sammen med vores
centrale tekniske it-afdeling drifter al it på
skolerne. På Pædagogisk Center indkøber
vi både analoge og digitale læremidler,
kontorprogrammer og andet, der benyttes
på skolerne. Vi faciliterer kompetence
udvikling og laver kommunale implementeringsstrategier.
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Vi sørger for, at materialerne registreres
og klargøres, så det pædagogiske personale på læringscentrene blot skal sætte
materialerne på hylder.
Vi vedligeholder den kommunale fælles
samling, som er en samling af mange
forskellige læremidler lige fra Djeeomaterialer, klassesæt af bøger til kanoer
og rugemaskiner.
I kælderen på Pædagogisk Center findes
det vi i daglig tale kalder PIL. PIL står for
Pædagogisk Innovations Laboratorium.
Det er her kommunens elever og lærere
kan komme og arbejde med vores Legotek, der er udstyret med samtlige materialer fra Lego-Education. Det er også her,
vi har vores robotlab samt vores ”makerspace” der er ekviperet med lasercutter,
3D-printere og mange andre produktionsredskaber.

En PLC medarbejder
skal være udviklings
orienteret, sam
arbejdende og
koordinerende.
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Vi har også vores Skatkammer med
overskudsmaterialer fra Koldings
omgivende produktionsvirksomheder.
Disse materialer kan alle kommunale
institutioner komme og shoppe ganske
gratis til kreativt brug.
Og endelig hører også Kolding Naturskole
under Pædagogisk Center.
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Alle disse tilbud er med til at udvikle og
kvalificere det pædagogiske arbejde på
skolerne. Pædagogisk Centers afdelinger
er selvfølgelig bemandet med knald
dygtige personaler, der alle har til opgave
at understøtte skolernes udvikling både
direkte og indirekte.
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Uddannelsesforløb til
læringsvejleder
– pædagogisk diplom
Har du ambitioner om at udvikle personlige, faglige, praktiske og teoretiske kompetencer,
så du, i samarbejde med det øvrige team omkring det pædagogiske læringscenter, kan
varetage opgaver som vejleder, formidler og iværksætter af elevers og kollegers lære
processer ud fra den sidste nye viden om læring, målstyret undervisning, digitale
læremidler og innovativ undervisning og dermed bidrage til skolens udvikling?
Så er modulerne inden for uddannelsesretningen til Læringsvejleder noget for dig.

Uddannelsesforløbets moduler
Uddannelsesforløbet består af 2 grundmoduler:
Læring og Læringsressourcer
(10 ETCS)

Vejledning og organisatoriske
læreprocesser
(10 ETCS)

Du kan vælge at tone dit uddannelsesforløb med ét ud af en række valgfrie moduler, der
udbydes lokalt hos dit University College.
Uddannelsesforløbet kan efterfølgende udbygges til en hel PD med de 3 obligatoriske
moduler: Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS), Undersøgelse af pædagogisk praksis
(5 ECTS) og Afgangsprojekt (15 ECTS).
Kontakt dit nærmeste UC for nærmere oplysninger.
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Kommende temaer
Nr. 2-2016
Implementeringen af folkeskolereformen
har skabt et øget behov for viden om børn
i udsatte positioner og inklusion i bred
forstand. Forskningsnetværket ”Udsathed
i skolereformens kontekst” under Nationalt
Videncenter om Udsatte Børn og Unge
(NUBU) arbejder dels med at producere en
sådan viden og dels med, hvordan forskning og viden om udsathed kan omsættes
til praksis. Netværket udforsker, hvordan
skolen kan mindske sin medproduktion
af udsatte positioner og øge værdighedsproduktion blandt børn under skolens nye
strukturelle og organisatoriske vilkår. Dette
nummer af Liv i skolen sætter fokus på,
hvordan inklusion af alle elever kan styrkes.
Herunder fokuseres på, hvordan øget samarbejde mellem lærere og pædagoger samt
øget inddragelse af ressourcepersoner
som fx inklusionsvejledere, AKT-vejledere
og PPR-medarbejdere kan bidrage til overskridelse af udsathed blandt børn i skolen.

Nr. 3 – 2016
Datafunderet læringsledelse
Med EVA`s rapport fra 2014 om ”Et bevidst
blik på alle elevers læring”, tematiseres en
bred og systematisk brug af data som en
vigtig hjørnesten i arbejdet med elevernes læring. Data kan have et potentiale i
pædagogisk arbejde, og forhåbningen er
at data i højere grad kan give indikationer på om vores didaktiske overvejelser
holder stik og at vi på baggrund af den
viden både kan kvalificere og korrigere
egne antagelser og videre handlinger.
Samtidig kan data styrke vores evne til
at følge elevens progression, og fungere
som et kvalificeret ”fælles tredje” i kommunikationen mellem, både elev og lærer,
og som et grundlag til lærernes dialog i et
professionelt læringsfællesskab.
Omvendt rejser brugen af data en række
spørgsmål: hvad forstår vi egentlig ved
data, hvilke typer af data tænker vi på og
hvilke betydninger får en mere systematisk brug af data for andre dele af lærerens pædagogiske beredskab, fx erfaringer, intuition og faglige skøn?

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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