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Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2017
Angelsaksisk didaktik
Endnu en gang sætter Liv i Skolen fokus på det angelsaksiske skolesystem. Efter vores
succesnummer om Canadisk pædagogik (nr. 3/2015) går vi igen på jagt efter didaktiske
og pædagogiske fund i den angelsaksiske skoleverden.
I dette nummer kan man læse om det School Effectiveness Framework, som igennem
en årrække er blevet anvendt i Ontario til at udvikle og kvalificere skolernes arbejde.
Frameworket gør det muligt at identificere skolens styrker og svagheder, udpege næste
indsatsområder og tilbyder ”a whole system approach” til det at drive skole på et forskningsinformeret grundlag, men hele tiden med et skarpt blik rettet på at øge elevers
læring og trivsel.
Man kan også læse om, hvordan Co-teaching kan anvendes som metode til at skabe
mere inkluderende læringsmiljøer, om hvordan man på læreruddannelsen arbejder med
inspirationen fra den angelsaksiske skoleverden, om grundlæggende antagelser og virksomme kræfter i skoleudviklingen, om synlig læring og om hvordan det at lade sig inspirere af andre skolesystemer slet ikke er et nyt fænomen.
Det at lade sig inspirere af andre skolesystemer er blevet en nødvendighed i en moderne
og globaliseret verden, og udfordringerne består ikke i om vi skal, men nærmere i hvordan
vi lader os inspirere. Liv i skolen har en åben og nysgerrig tilgang til nye pædagogiske og
didaktiske fund, men vedkender sig samtidig en pædagogisk fordring: Nemlig at vi skal
omgå al inspiration og alle fund med god, sund fornuft. Vi kan kalde det didaktisk og
pædagogisk klogskab, som indebærer at vi griber, former, tolker og filtrerer al inspiration i
de pædagogiske traditioner og kulturelle egenarter og forståelser som en dansk skoletradition er rundet af.
Sagt på en anden måde: Vi vil gerne kigge over Atlanterhavet, men vi vil ikke skylle alt
vores eget guld ud i Østersøen.
God fornøjelse med bladet.
Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen,
Redaktør
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Skolen i et globalt perspektiv
Skoleudvikling finder i dag sted under
inspiration fra udviklingen i andre lande.
Det er ikke et nyt fænomen, men den internationale udveksling af ideer og lovende
praksis er taget til i takt med globaliseringen. Det er en værdifuld udvikling, der
dog aktualiserer spørgsmålet om national
egenart og kulturel forskellighed.
Af Jens Rasmussen, professor

dét at overføre elementer fra praksis og
forskningsfund i netop Ontario. Den anlægger i stedet et mere generelt perspektiv på et særdeles aktuelt tema. Nemlig
forventningerne om at danske skoler orienterer sig mod deres omverden og forholder
sig til både national og international forskning, anvendelse af nye digitale platforme
samt omsætter lovmæssige reformkrav og
anvender bestemte didaktiske metoder.
Af Jens H. Lund, lektor
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48

Kontinental didaktik og angelsaksisk
curriculumtænkning
Artiklen sammenligner angelsaksisk curriculumtænkning og kontinental didaktik.
Dette gøres dels i et historisk perspektiv og
dels med hensyn til forskelle i syn på lærerrollen samt til forskelle i syn på værdsættelse og vurdering af læring og forståelse.
Af Merete Wiberg, lektor

Synlig læring – en invitation til en dialog
Introduktionen af John Hatties Synlig
læring i den danske skoleverden møder
stadig meget kritik. Mange lærere og
pædagoger oplever synlig læring som en
tornado, der vil opsuge og ødelægge deres
særlige danske udgave af den kontinentale
dannelsestænkning, didaktik og pædagogik. Spørgsmålet er om kritikken holder
vand, hvor den har sit arnested og sidst men ikke mindst - om den kritiske position
er til gavn for elevernes læring og trivsel.
Af Mads Brandsen, adjunkt

24

Drivkræfter i kulturudvikling i skolen –
Inspiration fra Ontario
I takt med at verden bliver mindre og viden
deles og spredes lettere, øges også udvekslingen af erfaringer med ”det, der virker”. Det
er oplagt at tage ved lære af andre, og det har
der været tradition for lige så længe, som vi
har drevet skole. Samtidig har årtiers uddannelsesforskning vist, at skolereformer er
meget svære at få til at virke efter hensigten.
Af Gro Emmertsen Lund, selvstændig
organisationskonsulent
36

Når omverden banker på - med inspiration,
krav, forventninger og love
Artiklen beskæftiger sig ikke særskilt med

62

Dybt dyk i fagene med Q-tavlen
Når Q-tavlen sammenholdes med en taksonomi for kognitiv kompleksitet, vil man
opdage, at tankegangen i Q-tavlen harmonerer med Blooms taksonomi for progression i tænkning. Blooms taksonomi
består af seks trin: at huske, at forstå, at
anvende, at analysere, at vurdere og at
skabe. De seks niveauer kan genfindes i
Q-tavlens felter.
Af Anette Vestergaard Søberg, pædagogisk konsulent
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Fælles læring - stærkere resultater.
Rejserne til Ontario havde fokus på kapacitetsopbygningen både på skolen og i
skolevæsenet. Som skoleledelse var det
inspirerende at opleve en form for skoleledelse, der var meget tættere på undervisningen end den ledelse vi praktiserede.
Vi mødte en ledelse som var i tæt dialog
med lærerne om elevernes læringsudbytte
med udgangspunkt i data og observation.
Af Anders Olesen, skoleleder og
Marianne Rathschau, viceskoleleder

P-tech: en succesrig ny
ungdomsuddannelse med job- og
løngaranti
Artiklen tematiserer et vaskægte paradoks: Unge dropper ud i stort tal samtidig
med at vi en oplever stigende mangel
på faguddannede. Kan man løse det
paradoks i ét hug? Måske – og artiklen
handler om en ny skoleform, den såkaldte
”P-tech”, der har set dagens lys i USA.
P-tech står for ”Pathways to technology”
og den tænker helt ud af boksen og ophæver
de traditionelle skillelinjer mellem folkeskole, erhvervsuddannelse, gymnasial
uddannelse og videregående uddannelse.
Af Frans Ørsted Andersen, lektor
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Er Co-teaching det nye sort i Folkeskolen?
Folkeskolens opgave er under hastig forandring, idet elevernes behov og forudsætninger divergerer mere end hidtil. Det efterlader
en skolepraksis, der endegyldigt gør op med
den privatpraktiserende lærer. Artiklens
påstand er således, at én faggruppe ikke i tilstrækkelig grad kan løfte skolens komplekse
opgave på egen hånd, hvorfor Co-teaching
med sit flerfaglige udgangspunkt har meget
at tilbyde Folkeskolen anno 2017.
Af Therese Bach, pædagogisk psykologisk
konsulent og Susanne Rubenius, pædagogisk psykologisk konsulent
86

Målstyret didaktik bør kun være en lille
del af lærerens didaktiske overvejelser
I en tid hvor målstyret undervisning fylder
en stor del i det didaktiske landskab, er
det nødvendigt at have blik for bredden i didaktikkens elementer. Målstyret
undervisning bidrager med mere fokus på
elevernes læring, men det didaktiske felt
er så uendeligt meget større.
Af Leif Vibild, lektor
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School Effectiveness Framework
SEF K-12 er blevet anvendt i hele Ontario-provinsen som led i skolernes selvevalueringsproces.
SEF K-12 er en dynamisk ledelsesmodel
baseret på praksis og research. Værktøjet
understøtter undervisere i deres fortsatte
stræben efter bedre fagligt udbytte og
trivsel blandt deres elever og er desuden
et værktøj, som kan benyttes til refleksiv
og kvalificeret pædagogik og forbedringsplanlægning på skoler inden for et
trygt, imødekommende og inkluderende
læringsmiljø.
Oversat fra engelsk til dansk af Jens
Czapkowski - abcsprog
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Af Jens Rasmussen, professor

Skolen i et
globalt perspektiv
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Jens Rasmussen er professor, ph.d. på DPU, Aarhus Universitet

Skoleudvikling finder i dag sted under inspiration fra udviklingen i
andre lande. Det er ikke et nyt fænomen, men den internationale
udveksling af ideer og lovende praksis er taget til i takt med globaliseringen. Det er en værdifuld udvikling, der dog aktualiserer
spørgsmålet om national egenart og kulturel forskellighed.

Globalisering indebærer, at forbindelserne
mellem lande bliver tættere. Globaliseringen har gjort kommunikation og rejser
mellem lande nemmere og billigere end
tidligere. Information om andre landes
skolesystemer er umiddelbart tilgængelig
på internettet, og oversøiske rejser er
blevet hverdag. Det har ført med sig, at de
uddannelsesmæssige forbindelser mellem
lande også er blevet tættere. Der foregår
i dag en løbende, gensidig udveksling af
ideer, viden, praksisser og strategier om
undervisning og læring mellem mange
lande, og det sker i vidt omfang som et led
i de enkelte landes stadige bestræbelse på
at udvikle deres respektive skolesystemer.

Udvikling af et alment skolevæsen
Det er ikke et nyt fænomen, at lande lader
sig inspirere af hinanden, og at lande
efterligner det, der sker i andre lande. Man
har kendt til ’travellers tales’ om uddannelsesforhold i andre lande siden grækere og
romere lod sig inspirere af uddannelsen
i Sparta. Og middelalderens italienske
skolesystem fascineredes af de fortællinger, Marco Polo bragte hjem om kinesernes opdragelse af deres børn. I Danmark
var udviklingen af et alment skolevæsen
stærkt inspireret og præget af udenlandske bestræbelser og tiltag.
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Det er ikke et nyt
fænomen, at lande lader
sig inspirere af hinanden.

Fra slutningen af 1700-tallet etablerede
de fleste europæiske lande et alment
skolesystem. I Danmark fik vi den første
skolelov i 1814. Nok kendte man til skoler,
og mange børn gik i landsby- eller byskoler før den tid, men ikke desto mindre var
udviklingen af et alment skolevæsen, det
vil sige et skolevæsen, der er indrettet for
alle dele af befolkningen, på mange måder
et pionerarbejde, hvor mange beslutninger
skulle tages uden viden og forudgående
erfaringer at bygge på. Det gælder for
selve skoleordningen såvel som for udviklingen af læreplaner samt fastlæggelse
af indhold, pædagogiske principper og
undervisningsmetoder.
Disse spørgsmål blev indgående diskuteret af fremskridtsorienterede godsejere
i forbindelse med at behovet for bedre
uddannelse meldte sig som en følge af
tidens landbrugsreformer. Godsejerne
ønskede at effektivisere landbruget i takt
med den teknologiske udvikling, og en
væsentlig forudsætning for at det kunne
lade sig gøre, knyttede de til udviklingen
af en mere oplyst landbefolkning, der i

større grad end hidtil kunne handle indsigtsfuldt og selvstændigt.
Der blev udarbejdet lærerinstrukser ved
godsernes skoler, og der blev oprettet
læreruddannelsesinstitutioner. Læreruddannelse i Danmark daterer sig til
næsten tredive år før den første skolelov.
Blaagaard Seminarium blev som det første
seminarium inden for kongeriget oprettet
i 1791, men allerede i årene inden blev der
oprettet seminarier i hertugdømmerne,
nemlig i Kiel i 1781 og i Tønder i 1788, og
det første seminariereglement er fra 1818.
Allerede på dette tidlige tidspunkt mente
man, at forsvarlig undervisning i skolerne
forudsætter systematisk læreruddannelse.
Idegrundlaget for disse tidlige skoler og
for læreruddannelsen blev i vidt omfang
hentet i udlandet, nærmere bestemt hos
de tyske godsskoler og ikke mindst hos de
såkaldte filantropister. Filantropisternes
pædagogiske ideer udgjorde en væsentlig
inspirationskilde. I begyndelsen blev ideerne kopieret, men efterhånden udgjorde
de også et udgangspunkt og grundlag for
kritiske overvejelser og videre udvikling af
skolepædagogikken.
Det var dog ikke kun fremskridtsvenlige
godsejere, der interesserede sig for udviklingen af den moderne skole. En tilsvarende interesse spirede samtidigt frem
hos politikere og statens embedsfolk.
Disse lod sig ligesom godsejerne inspirere
af skoleudviklingen i andre lande. Et kendt
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eksempel herpå er Wilhelm von Humboldt,
der som minister for det preussiske undervisningsvæsen udarbejdede flere beretninger, anmodninger og udkast til reformer
af datidens skolevæsen. Det gjorde han
blandt andet med inspiration fra de indtryk han fik på sine inspektionsrejser til
Königsberg og Litauen.
Education borrowing
Udviklingen af de tidlige nationale skoleordninger foregik ikke isoleret fra ideer og
bestræbelser i andre lande. Grundlaget for
det tidlige almene skolevæsen var stærkt
inspireret af udenlandske skoletanker,
og sådan har det været lige siden. Det
er stadig helt almindeligt at ’kigge’ efter
andre landes vellykkede løsninger på de
problemer, man i sit hjemlige skolesystem
søger løsninger på.
Det kaldes med en engelsksproget betegnelse for ’education borrowing’. Education
borrowing eller bare borrowing går ud på
at lære af og forstå det, der betragtes
som en tydelig, vellykket praksis i andre
lande med henblik på at overføre sådanne
vellykkede elementer og praksisser til
ens eget skolesystem. Borrowing forløber
således i tre faser:
- Først må vellykkede praksisser
identificeres
- Dernæst skal de introduceres i ens
egen kontekst
- Og endelig skal de tilpasses den hjemlige kontekst

Politikere og skolefolk har i de seneste
to hundrede år vist interesse for andre
landes skolemæssige praksis for at kunne
’låne’ det, som disse lande synes at gøre
godt, og overføre det til nationale og
lokale forhold. I takt med globalisering og
nationers ønske om at kunne klare sig i
den internationale konkurrence betragtes
sådanne aktiviteter som nødvendige, og
de er blevet mere almindelige og stadigt
hyppigere, ikke mindst i forbindelse med
skolereformer.
Internationale komparative
undersøgelser
Der er indlysende fordele forbundet med
borrowing. Andre landes ideer og tiltag er
afprøvede og synes at fungere i det
pågældende land, så hvorfor genopfinde
den dybe tallerken? Hvis noget har vist
sig at fungere godt i et andet land, er det
også nemmere at argumentere for tilsvarende ændringer i sit eget land, og det
er nemmere at adskille lovende tiltag fra
blindgyder.

Det er stadig helt
almindeligt at ’kigge’
efter andre landes
vellykkede løsninger.
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Den seneste
folkeskolereform
i Danmark er
stærkt inspireret
af den succesfulde
skoleudvikling i Ontario.

Ikke mindst sådanne argumenter var
medvirkende til udviklingen af de i dag så
kendte og indflydelsesrige internationale
komparative undersøgelser. Det gælder
PISA-undersøgelsen af læse-, matematikog sciencekompetencer samt fagovergribende problemløsningskompetencer
hos 15- årige, som gennemføres af the
Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD). Og det gælder
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), der undersøger
4. klasse elevers kompetencer i matematik og naturfag (natur/teknologi) og
PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study), der undersøger læsekompetencer i 4. klasse. De to sidstnævnte
studier gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA).
Med disse internationale komparative
undersøgelser gør de deltagende lande
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sig sammenlignelige på en række forudbestemte indikatorer, som gør det muligt at
rangordne landene. Disse rangordninger
har afstedkommet en omfattende interesse for, hvad det mere præcist er, man
gør i de lande, der placerer sig i den øverste ende af skalaen.
I så at sige alle de lande, der ikke placerer
sig i toppen af ranglisterne, rettes blikket
mod landene i toppen af ranglisterne for
at se, om disse lande gør noget, det kunne
være hensigtsmæssigt at introducere i
ens eget skolesystem og læreruddannelse. Det sker for alle lande i jagten på
nøglen til succes, når det gælder elevernes udbytte af undervisningen.
Det har udviklet sig til en regulær borrowing
af identificerede lovende praksisser i de højt
præsterende lande. Den seneste folkeskolereform i Danmark er således stærkt inspireret af den succesfulde skoleudvikling
i Ontario, hvorfra en række elementer er
direkte kopieret.
International kommunikation
I Danmark har denne udvikling haft til
følge, at mange lærere, skoleledere og skoleforvaltninger i de seneste år har været
på studierejse til Ontario. Før da var New
Zealand og Singapore yndede rejsemål for
denne uddannelsesturisme. Mange lærere,
skoleledere og forvaltninger har også
stiftet bekendtskab med udviklingen i
andre lande og i skoleforskningen gennem
deltagelse i konferencer og kurser med

VIA University College

deltagelse af verdens førende skoleforskere som for eksempel John Hattie,
Michael Fullan, Andy Hargreaves, Robert
Marzano, Andreas Helmke og mange flere,
der regelmæssigt besøger Danmark. Hertil
kommer, at skolevæsener i stedet for at
rejse ud er begyndt at invitere lærere og
skoleledere fra for eksempel Ontario hertil. På den måde kan dialogen med disse
praktikere om udviklingsperspektiver
sættes i direkte relation til den konkrete
kommunes lokale kontekst samtidig
med, at det bliver muligt at inddrage alle
ansatte i udvekslingen af ideer og viden,
og at sætte ideerne og praksisserne i
direkte relation til forholdene i en dansk
skolekontekst.
Det er i dag helt almindeligt at orientere sig internationalt og at henvise til
international forskning, når der træffes

11

beslutninger om skolereformer såvel som
undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse i landets skoler.
Den globale skole
Globalisering indebærer en øget interesse
for og opmærksomhed på international
skoleforskning og på viden om undervisning og uddannelse. Det betyder, at skolen
i stigende grad udvikler sig i et gensidigt
samspil med andre landes udviklingsbestræbelser. Det er i dag vanskeligt for ikke
at sige umuligt at forstå nationale skolesystemer inden for nationale rammer. Man
taler om, at skolen udvikler sig i retning af
et globalt funktionssystem.
Omvendt er et lands skolesystem og
undervisningspraksis altid indlejret i det
pågældende lands kultur samt sociale,
økonomiske og politiske forhold. Den

12
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indsigt, der er veletableret i komparativ
uddannelsesforskning, har (gen)aktualiseret spørgsmålet om, hvad der er universelt
i pædagogik, og hvad der er lande- eller
kulturspecifikt. Eller sagt med andre
ord, fordi noget virker i et land eller en
kulturel kontekst, så er det ikke sikkert,
at det også virker i et andet land eller i en
anden kulturel kontekst. Det er heller ikke
sikkert, at man af værdimæssige grunde
ønsker at introducere det, der virker i en
kontekst i sin egen kontekst.

måde, andre lande driver skoleudvikling
på. Det viser historien. Men historien viser
også, at introduktionen af andre landes
vellykkede praksis – uanset international
harmonisering af uddannelsessystemer
– må ske under sensitiv hensyntagen og
tilpasning til egne kulturelle, sociale og
politiske forhold. Vi kan med fordel lære
meget af andre lande og af den internationale skoleforskning, men kun hvis vi
holder os for øje, at national egenart og
kulturel forskellighed har betydning for,
om det andre gør, også vil virke hos os.

Meget kan læres af sammenligninger med
andre landes skolesystemer og af den

National egenart og kulturel forskellighed
har betydning for, om det andre gør, også
vil virke hos os.

VIA University College
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Artiklen sammenligner angelsaksisk curriculumtænkning og
kontinental didaktik. Dette gøres dels i et historisk perspektiv
og dels med hensyn til forskelle i syn på lærerrollen samt
på forskelle i syn på værdsættelse og vurdering af læring og
forståelse. I sammenligningen repræsenteres den kontinentale
didaktik ved dannelsestraditionen, mens præsentationen af
curriculumtænkningen tager sit udgangspunkt i det rationale som
blev fremsat af den amerikanske uddannelsestænker R.W.Tyler i 1949.

Når man opsætter et skel mellem kontinental didaktik og angelsaksisk curriculumtænkning, så henviser denne skelnen i første
omgang til geografi og sprog. Kontinental
didaktik har sin oprindelse på det europæiske kontinent, herunder især Tyskland og i
det tyske dannelsesbegreb (Bildung). Den
angelsaksiske didaktik benytter sig ikke
overraskende af engelsksprogede termer
og praktiseres typisk i lande, hvor engelsk
er hovedsproget, fx USA, Canada, Storbri-

tannien, New Zealand og Australien. Den
angelsaksiske tradition har bredt sig til kontinentet samtidig med, at dannelsesbegrebet af og til dukker op i angelsaksiske
sammenhænge. I det følgende vil jeg blandt
andet trække på Ian Westburys historiske
og tematiske sammenligning af de to traditioner i den centrale bog Didaktik and/or
Curriculum redigeret af Bjørg B. Gundem
& Stefan Hopmann (Gundem & Hopmann,
2002[1998]). Ian Westbury gør opmærk-
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som på, at selv om det overordnet er de
samme spørgsmål der stilles inden for
de to traditioner, så er svarene, der gives,
forskellige (Westbury, 2002 s.47).
Curriculumtænkningen
Curriculumtænkningen har sit udgangspunkt i den amerikanske uddannelsesforskning. Den amerikanske curriculumtænkning har ifølge Westbury sin historiske
baggrund i en tiltagende urbanisering og
deraf følgende behov for masseuddannelse. Dette førte til centrale strategier
der skulle sikre, at skolen blev et effektivt middel for statens organisering og
gennemførelse af uddannelse (Westbury,
2002: 50-52). Konsekvensen heraf blev, at
læreren fik rollen som systemets agent:
”Curriculumtraditionen bygger kort sagt
på en idé om et centralt statsligt curriculum i form af en uddannelsespolitisk
fortolkning af samfundets aktuelle og
fremtidige uddannelsesbehov, som ideelt
set fastlægger undervisningens indhold
og form helt ud i skoleklassen”. (Keiding,
2013: 379).
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Det var især Ralph Tyler’s bog Basic Principles of Curriculum fra 1949 som satte
curriculumtænkningen i gang (Westbury,
2002:49; Pinar, 2004:149-151). Tyler fremsatte her det såkaldte Tyler-rationale, som
i dansk oversættelse lyder som følger:
Når man på rationel vis vil beskæftige sig
med undervisningsplanlægning, er der fire
fundmentale spørgsmål, som må besvares
(Tyler, 1974[1969/1949]: 12-13):
1. Hvilke pædagogiske formål [purposes
Tyler 1949:1] skal skolen stræbe efter at
opnå?
2. Hvilke mulige erfaringer og oplevelser
hos eleverne kan tænkes at føre til 		
opnåelse af disse formål?
3. Hvordan kan disse erfaringer og
oplevelser organiseres effektivt?
4. Hvordan kan man afgøre, om de
opstillede formål er nået?
Ovenstående strukturering af undervisningen der, som det fremgår, lægger vægt
på sammenhængen mellem formål og
evaluering, viser sig ikke blot i den enkelte
undervisningsplan, men er endvidere en
overordnet strategi for en statslig styring
af curriculum.
Denne centraliserede styring af curriculum viser sig i dag blandt andet i et øget
fokus på ledelse, idet implementering
nedad i systemet kommer til at spille en
vigtig rolle. En del af den forskning, som
foregår i dag inden for curriculumtænkning, handler symptomatisk om ledelse af
lærere, f.eks. Viviane Robinsons bog Elev-
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centreret skoleledelse (Robinson, 2015) og
Hargreaves og Fullans bog Professional
Capital (Hargreaves & Fullan, 2012).
Den kontinentale didaktiktradition
Den kontinentale tradition har et andet
udgangspunkt. Her er det dannelsesbegrebet, som danner udgangspunkt
for synet på skole, lærere og elever. Hvor
central styring er essentielt i curriculumtænkningen, så uddelegeres fortolkningen
af den fælles (ofte) nationale ramme i en
kontinental tradition til den enkelte lærer,
der i kraft af sin professionalisme forventes at kunne håndtere denne opgave.
I den kontinentale tradition er det historiske udgangspunkt ifølge Westbury et
andet. Didaktiktraditionens opkomst
skyldtes et opgør med en nytteorienteret
forståelse af skolens rolle i slutningen
af 1800-tallet (Westbury, 2002: 56). Den
neo-humanistiske bevægelse og dannelsesbegrebet blev et alternativ hertil.
Som nævnt er dannelsesbegrebet centralt i den kontinentale didaktiktradition.
Dannelsesbegrebet handler dels om et
verdensforhold og dels om en række
grundlæggende humanistiske værdier.
Verdensforholdet beskrives i Wilhelm von
Humboldts bestemmelse af dannelsesforholdet som en formidling mellem et
individ og det, der er noget andet end
individet selv. Forholdet forstås som en
vekselvirkning/dialektik mellem modtagelighed overfor det andet (det sociale,
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det fysiske, det historiske, det almene,
det symbolske, det fælles, verden eller det
universelle) og det enkelte individs selvvirksomhed (von Humboldt, 1960 [1793]
s.237). I det nævnte verdensforhold er en
række værdier og idealer indlejret. Typiske
idealer er humanitet, frihed, demokrati og
myndighed.
Et vigtigt begreb i den dannelsesteoretiske didaktik er selvvirksomhed. Ideen
om selvvirksomhed henviser til at eleven
gennem opdragelse og undervisning
opnår frihed og myndighed med henblik
på, at han/hun selv kan tage ansvar og
være i stand til at udøve sin dømmekraft.
Konkret viser dette sig ved at der i undervisningen indbygges, hvad Hopmann i
en oversigtsartikel over den didaktiske
tradition kalder ”Restrained teaching”
(Hopmann, 2007), hvorved han henviser
til, at der i undervisning skal være en vis
tilbageholdenhed, således at eleven selv
kan komme på banen.
Undervisning skal ifølge didaktiktraditionen opfordre til tænkning, fordybelse,
refleksion og selvvirksomhed. Eksemplarisk undervisning og projektarbejde er
typiske metoder inden for den kontinentale tradition (Se endvidere Wiberg 2017
vedrørende dannelsesteoretisk didaktik).
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Lærerens rolle
Ifølge Westbury er synet på lærerens rolle
den helt afgørende forskel mellem kontinental didaktik og curriculumtænkningen.
I curriciulum tænkningen ses læreren som
systemets agent:
”Within the perspective of curriculum,
teachers are always, as I have suggested the invisible agents of the system,
to be remotely controlled by the system
for public ends, not independent actors
with their own visible role to play in the
schools” (Westbury, 2002: 52).
En konsekvens er, at der bliver et stadigt
stigende fokus på kontrol med, både hvad
der skal læres og hvordan der undervises.
I curriculum tænkningen er der et fokus
på videnskabeligt at undersøge, hvordan
mennesker lærer med henblik på at kunne
omsætte dette til effektive undervisningsmetoder. Ideen om evidensbaseret
undervisning, effektive metoder og ’best
practice’ er endvidere en følge af dette
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ønske om kontrol af undervisningseffekt. Et eksempel på evidensforskning er
John Hatties metastudier af forskellige
undervisningsmetoder (Hattie, 2009; Se
endvidere Moos m.fl., 2005 og Wiberg,
2016). Ideen er, at hvis det er muligt at
dokumentere effekt af undervisningsmetoder, og hvis lærere og pædagoger
anvender de metoder, der kan dokumentere sandsynlighed for den bedste effekt,
så vil undervisningen blive mere effektiv, En konsekvens heraf er, at lærerens
professionalisme i nogen grad afgrænses
til at handle om at vurdere, hvornår de
enkelte metoder kan anvendes. Der har i
kølvandet på evidensbølgen været en del
diskussion af brugen af evidensbegrebet
i forhold til uddannelse (Kvernbekk, 2016),
samt hensigtsmæssigheden i denne
tænkning. Uddannelsesforskeren Gert
Biesta har været en central kritiker af evidenstænkningen (Biesta, 2011).
I den kontinentale didaktiktradition tager
forståelsen af lærerens rolle udgangspunkt i et begreb om professionel autonomi og autoritet. Lærerens rolle hænger
her ifølge Westbury sammen med professionaliseringsbevægelser i den tyske mellem- og efterkrigstidsperiode. I lyset heraf
ses læreren som en professionel praktiker,
der arbejder inden for en ramme, men som
ikke er styret af denne:
”Modern Didaktik is intimately associated with this reforming and professionalizing social movement. It is centered on
the teacher as a ”professional” practitio-
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ner who works within, but is not directed
by, the framework provided by the ”text”
of the Lehrplan.” (Westbury, 2002:57)
Dannelsesteoretisk didaktik er i nyere tid
især repræsenteret ved uddannelsesforskeren Wolfgang Klafki , som følger op på
den humboldtske dannelsestradition ved
at bestemme dannelse som en gensidig åbenhed, hvor det enkelte menneske
åbner sig for verden, og hvor verden åbner
sig for mennesket:
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”Den opfattelse af det dynamiske forhold,
som mennesket (i stadig udvikling) har
til den historiske virkelighed, og som
indeholdes i dannelsesbegrebet, udlægger jeg som tidligere i betydningen ´den
kategoriale dannelses teori’. Dvs. som et
formidlingsforhold, der altid holdes åbent
fremad, mellem ’subjekt’ og ’objekt’ altså
en aktiv tilegnelsesproces, i hvilken den
historiske virkelighed ’åbner sig’ for det
sig dannende menneske, bliver tilgængelig, forståelig, mulig at kritisere” (Klafki,
2014[1996] s.120-121).
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Lærerens rolle bliver didaktisk at understøtte denne proces og dermed understøtte den personlige dannelse hos det
enkelte individ med henblik på udvikling af
dets evne til at indgå i et fællesskab.
Vurdering og værdsættelse af læring og
forståelse
Et andet relevant tema for sammenligning, som her kort skal berøres, er hvordan
henholdsvis curriculumtraditionen og
didaktiktraditionen vurderer og værdsætter forståelse.
Inden for curriculumtraditionen udspiller intentionen om, hvad eleverne skal
forstå sig som, inden for en ramme af på
forhånd intenderede læringsmål (jf. Tylers
rationale). Begreber som ’learning outcomes’ og evaluering er derfor centrale
(Se bl.a. Bigg&Tang 2007). Læreren skal
medtænke, hvordan evaluering skal foregå
allerede i de formulerede læringsmål.
Måling og testning af, hvad eleverne har
lært, er således central i denne tænkning.
Dannelsestraditionen har derimod en
hermeneutisk tilgang, der afspejler sig
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i en processuelt orienteret og dialogisk
undervisning. Der er i høj grad fokus på
den personlige udvikling af eleven og af at
denne kan indsætte den tilegnede viden i
en historisk og samfundsmæssig ramme:
”Overordnet handler forskellen om det
fokus, der er typisk for curriculum-traditionen: At der er fokus på, hvad der skal
forstås og ikke, som i didaktiktraditionen,
fokus på hvordan der skal forstås, og
hvilken betydning dette har for den, der
forstår.”(Wiberg, 2011: 59)
Hamilton udtrykker det således: ”If
a reasonable curriculum question is
’What should they know?, the equivalent
Bildung question is ‘What should they
become?” (Hamilton, 2002:s.80)
Afslutning
Ovenstående sammenligning er forsøgt
gennemført så loyalt som muligt. Som
Schnack skriver vil der være overlap
mellem brugen af begreberne (Schnack,
2000). Samtidig er der også en polarisering mellem de to traditioner, hvilket bl.a.
viser sig i den danske uddannelsespolitiske diskussion. Curriculumtraditionens
krav om gennemsigtlighed og tydelighed
står over for dannelsestraditionens fokus
på fordybelse og blik for det større samfundsmæssige perspektiv. Sandheden
findes som bekendt ofte i midten. På den
ene side kan et ensidigt fokus på, at alt
skal kunne måles og testes, være problematisk samtidigt med, at den kontinentale
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kulturudvikling
i skolen
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Det er anslået at omtrent 700 personer fra den danske skoleverden
har været i Ontario for at studere skolesystemet. I takt med at
verden bliver mindre og viden deles og spredes lettere, øges også
udvekslingen af erfaringer med ”det, der virker”. Det er oplagt at tage
ved lære af andre, og det har der været tradition for lige så længe,
som vi har drevet skole. Samtidig har årtiers uddannelsesforskning
vist, at skolereformer er meget svære at få til at virke efter hensigten
(Rasmussen, 2015; Tyack & Cuban, (1995)

At hente inspiration udefra
På tværs af landegrænser og på trods af
ihærdige bestræbelser vedbliver skolen
med at reproducere sig selv. Skolen er
mange steder stadig kendetegnet ved
1-tallets tyranni; et fag, en lærer, en klasse,
en lektion, som lader til fortsat at være den
foretrukne struktur for skolens processer.
Det er som om, at skolens grammatik forbliver den samme uanset den ene reform
efter den anden (Tyack & Cuban, 1995). På
spørgsmålet om, hvor man skal begynde,

hvis man virkelig ønsker at udvikle et skolesystem eller en skole, har Hattie sagt,
at man skal begynde med at give sine
antagelser et serviceeftersyn (Hattie, 2013;
Haslebo & Lund, 2014). Dernæst skal man
se på skolens praksis og se på elevernes
læringsudbytte og spørge – hvordan kan
vi forbedre undervisningen, så flere børn
lærer mere?
Hvorfor så Ontario?
Skoleforskerne Tyack & Cuban har påpget,
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at reform efter reform fejler, og derfor er
det også umådeligt interessant, at skolereformer i Ontario i årene efter 2003 lader
til at have medført en større forandring af
skolen, ikke kun i form at bedre læringsudbytte for eleverne, men også som en
kulturforandring. Det lader til, at Ontario
har fundet noget, der virker, og det skaber
selvsagt interesse internationalt. Nu er der
ikke ret meget, der bare ”virker” i sig selv,
og det er de færreste ”kloge greb”, der blot
kan overføres fra en kontekst til en anden
– og så virke på samme måde. Til gengæld
er interessen for ”det, der virker” stor, når
noget lader til at virke virkelig godt – især
når det virker virkelig godt over tid – og
som tilfældet er i Ontario over en tidsperiode på godt og vel 14 år. Det er exceptionelt og absolut værd at studere. Af diverse
undersøgelser ses det, at Ontario i perioden 2003 – 2015 er gået fra ”fair” til ”great”,
og nu stiler mod ”excellent”. Det er en
imponerende udvikling fra et niveau som
det danske til et niveau blandt verdens
bedst ydende lande (Rasmussen, 2015).
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Ontario er altså interessant at studere
alene på grund af det, de har opnået. Men
der er også andre grunde til, at vi i Danmark
er særligt interesserede i Ontario`s skolesystem. Selvom der er store forskelle (ikke
mindst demografiske) mellem Danmark og
Ontario, er der også lighedspunkter
mellem de to skolesystemer (Lund &
Haslebo, 2015; Rasmussen, 2015). For det
første er skolereformen i Danmark 2014
langt hen ad vejen inspireret af reformen i
Ontario, og de tre overordnede mål, der er
formuleret i begge reformer, ligner hinanden til forveksling (Haslebo & Lund, 2015;
Rasmussen, 2015). For det andet har man
både i Ontario og Danmark (og Finland i
øvrigt) en målsætning om lighed gennem
uddannelse, altså lighed som resultat af
uddannelse. I Ontario (og Finland) er man
gået skridtet videre således, at lighed
søges opnået gennem lighedsskabende
processer i skolen (Sahlberg, 2015). I Danmark har vi traditionelt været et af verdens
mest lige lande, og vi har gode forudsætninger for at øge ligheden (Wilkinson
& Pickett, 2011), men desværre ses det
modsatte for tiden, og der er derfor god
grund til at lade sig inspirere i arbejdet med
lighedsskabende processer i skolen (Lund
& Haslebo, 2015).
Det giver således god mening, at mange
danske skolefolk studerer skolesystemet i Ontario og ønsker at lære mere om,
hvordan man her har båret sig ad med
at realiserer de forhåbninger, reformteksten skitserede. Jeg vil ikke gå nærmere
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ind i resultaterne (hvad angår elevernes
læringsudbytte) af skolereformen i Ontario,
da man kan læse om dette andetsteds
(Mourshed, Chijioke, & Barber, 2010; OECD,
2014; Rasmussen, 2015), men i stedet
bruge min spalteplads på at gå bag om
disse resultater og se på, hvordan de er
frembragt.
Skoleudvikling gennem kulturforandring
Det, man ser i Ontario, er sammenhængende ændringer i hele skolesystemet,
hvilket er tilvejebragt ved hjælp af en velovervejet forandringsfilosofi (Fullan, 2003;
Fullan & Hargreaves, 2012; Lund & Haslebo,
2015; McKinsey, 2012). Det er denne foran-

dringsfilosofi, som indtil nu underligt nok
ikke har tiltrukket sig så meget opmærksomhed, men som efter min mening rummer den vigtigste forklaring på reformens
succes. Samtidig har man på policy- og
ledelsesniveau prioriteret vedvarende fælles læring om de indsatser, der frembringer de forbedrede resultater (Rasmussen,
2015). Det har resulteret i et klart billede af
den kulturforandring, som er så interessant, og som har skabt de gode læringsresultater for eleverne.
Forandringen ses tydeligt, når udgangspunktet i skoleåret 2002-03 sammenlignes med skoleåret 2012-13, som skitseret
herunder:

Figur 1: Et skolesystem under forandring
I 2002-03 var situationen denne:

I skoleåret 2012-13 var situationen denne:

Ingen stigning i læringsudbytte de tidligere år
(Flat-lined)
“Poor morale” og lav involvering
Ulighed i elevernes læringsudbytte
Uensartede mål og prioriteringer
Mange løsrevne og usammenhængende indsatser
Begrænset tiltro til og brug af forskningsviden og
data
Fokus på overholdelse (compliance)
Dalende tillid til offentlig uddannelse
Uro mellem arbejdsmarkedets parter og
uddannelsessektoren
Stigende tilstrømning til privatskoler
Ingen sammenhænge mellem politiske og lokale
indsatser

Kontinuerlig stigning i læringsudbyttet
Høj motivation og forpligtethed til fortsatte forbedringer
Mindskede forskelle i læringsudbytte
Klare strategiske mål; Mål for læringsudbyttet med
fokus på proces
Udvalgte virksomme strategier baseret på forskningsviden og data
Fokus på professional ansvarlighed
Øget tillid til offentlig uddannelse i befolkningen
En længere periode med ´fred´ mellem parterne
Øget tilstrømning til de offentlige skoler
Sammenhænge og overensstemmelse mellem
indsatser og prioriteringer på alle niveauer i systemet

Kilde: Glaze, A., Mattingley, R., & Andrews, R. (2013): High school Graduation: K-12
strategies that work. Thousand Oaks, CA: Corwin
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Den udvikling, der har fundet sted er
ikke kommet alene ved at opstille mål for
skolen. Den er fremkommet gennem det,
som lærere, ledere, skoleleder- og lærerforeningen og de organisatoriske rådgivere
omtaler som et paradigmeskift i måden at
tænke på. Paradigmeskift er et andet ord
for kulturændring, som det tydeligt ses i
ovenstående figur.
Fra Schein ved vi, at kultur er ”et mønster af grundlæggende antagelser, der
er opfundet, opdaget eller udviklet af en
bestemt gruppe samtidig med, at den
lærer at klare sine problemer i forbindelse
med ekstern tilpasning og intern integration, og som fungerer godt nok til at blive
betragtet som gyldige og derfor bør læres
til nye medlemmer som den korrekte måde
at opfatte, tænke og føle på i relation til
disse problemer” (Schein, 1986, s. 16). Som
Schein understreger, er grundlæggende

28

antagelser meget robuste – så robuste,
at de overlever, selv om de handlinger, der
udspringer af dem, ikke fører til de ønskede
resultater. De er også robuste over for forandringer, netop fordi de er implicitte, ikke sat
på ord og ikke udsat for drøftelser af deres
gyldighed. Det kan måske forklare, hvorfor
reformer er svære at få til at virke, idet de
fleste reformer ikke får fat på kulturen og
ikke får lov til at udfordre de grundlæggende antagelser. Ikke desto mindre er de
lykkedes med netop dette i Ontario.
Drivkræfter i skoleudvikling
Hattie (2013) er også optaget af, at vellykket skoleudvikling forudsætter evnen at
kunne udfordre grundlæggende antagelser.
Han understreger, at der er en række tankesæt, som ligger under hver eneste af vores
handlinger og beslutninger på en skole, og
at den vigtigste pointe i forhold til, hvad
der fører til positive resultater i skoleudvikling, har at gøre med, hvordan vi tænker!
(Hattie, 2013, s. 245). Med begrebet drivkræfter i skoleudvikling er Fullan inde på
det samme, og han understreger, at der
både findes virksomme og ikke-virksomme
drivkræfter (Fullan, 2011). En ikke-virksom
drivkraft er ”en velovervejet politisk løftestang, der har en lille chance for at føre
til det ønskede resultat, mens en virksom
drivkraft er en, som ender med at opnå
bedre målbare resultater for elever” (Fullan,
2011, s. 3). Fullan påpeger, at kombinationen af 1) mangel på fremgang, 2) interne
økonomiske og sociale problemer og 3)
global konkurrence har skabt en tydelig
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fornemmelse blandt politiske ledere af, at
det er en presserende sag hurtigst muligt
at få bedre resultater ud af skolesystemet.
Desperate efter at finde frem til drivkræfter, der virker, vælger de desværre ofte
at ty til de ikke-virksomme drivkræfter.
Presset gør det besnærende og fristende

at vælge de forkerte drivkræfter, da disse
typisk demonstrerer handlekraft og magt
samtidig med, at de i stor udstrækning er i
overensstemmelse med en udbredt hverdagsforståelse. I figuren nedenfor ses forskellene på virksomme og ikke-virksomme
drivkræfter:

Figur 2. Virksomme og ikke-virksomme drivkræfter:
Ikke-virksomme drivkræfter

Virksomme drivkræfter

Straf og belønning baseret på standarder, målinger
og sammenligninger (accountability)

Kapacitets-opbygning

Udvikling af individuelle kompetencer (human
kapital)

Udvikling af relationer og grupper (social kapital)

Teknologi overordnet pædagogik

Pædagogik overordnet teknologi

Fragmenterede politikker og strategier

Systemiske politikker og strategier

Kilde: Lund & Haslebo, 2015, s.31

På spørgsmålet om, hvad der virker i
skoleudvikling, skriver Fullan, at man bør
benytte en kombination af de virksomme
drivkræfter (Fullan, 2011). Det interessante
er her, at der i overgangen til en praksis
baseret på de virksomme drivkræfter er
tale om et skift i erkendelsesteori. De
ikke-virksomme drivkræfter hviler på en
hverdagsforståelse, hvor en lineær forandringstænkning kombineret med troen på

styring og kontrol, samt en hverdagsmoral,
hvor man fejlagtigt tror, at bedømmelse
og fordømmelse af andre vil få dem til at
handle anderledes, råder. Ud fra common
sense betragtninger kan de ikke-virksomme drivkræfter virke både kloge og
gode. Det kedelige er bare, at de ikke virker.
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De dybe lag i kulturen
Antagelser, der tages for givet, hører ifølge
Schein til de dybe lag i en kultur. Han
pointerer, at grundlæggende antagelser
er kraftigt styrende for, hvordan begivenheder forstås, og for hvilke praksisser, der

opfattes som de bedste og de mest rigtige.
Man kan sige, at antagelserne er kulturskabende. For at forstå de vigtige forskelle på
de to sæt af drivkræfter skal vi se nærmere
på de grundlæggende antagelser, som de
hver især baserer sig på.

Figur 3. Forskellige og modsatrettede grundlæggende antagelser
Grundlæggende antagelser
Bag ikke-virksomme drivkræfter

Bag virksomme drivkræfter

1. Menneskesyn

Mennesket handler ud fra egne
interesser

Mennesker handler ud fra det,
der giver mening i fællesskaber

2. Motivation

Motivation kan bygges op ved
hjælp af belønning og straf, samt
kontrol

Motivation kan bygges op ved
hjælp af deltagelse i aktiviteter,
der skaber gode resultater

3. Fokus på individ eller
relation

Styring af enkeltindivider vil føre
til nye og bedre praksisser

Udvikling af relationer og samarbejde vil føre til nye og bedre
praksisser

4. Forandring

Må begynde med at spotte fejl
og mangler

Må begynde med vision, passion
og engagement i et højere mål

5. Viden

Viden om fag, elever og skolen er
vigtig (tilskuerviden)

Viden, der kan bruges i handlinger er vigtig (deltagerviden)

6. Læring

Læring finder sted i det enkelte
individ og kan skabes i individuel
uddannelse og efteruddannelse

Læring finder sted i relationer og
fælles refleksioner over erfaringer i bestemte kontekster

7. Handlinger

Handlinger er reaktioner på allerede eksisterende vilkår

Handlinger er kreative indsatser
for at samskabe nye kontekster
og processer

Kilde: Lund & Haslebo, 2015, s. 33
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Af Figur 3. fremgår det, hvor forskellige og
ligefrem modstridende antagelserne bag
de henholdsvis virksomme og ikke-virksomme drivkræfter er. Fullan understreger, at international forskning viser,
at ingen lande, som har præsteret gode
læringsresultater samt fortsat fremgang
i disse, har lagt vægten på de ikke-virksomme drivkræfter, netop fordi de ikke
virker.
Men hvorfor virker de ikke? Svaret ligger
netop i de grundlæggende antagelser,
som de ikke-virksomme drivkræfter bygger på, fordi de er fejlagtige og fører på
vildspor.
Det er der fire grunde til:
1.

2.

3.

De fører til adskillelse af skolens aktører,
skaber mistillid, demotiverer og vanskeliggør fælles læring. De stimulerer
ikke begejstring eller kreativitet.
De fører til overfladiske indsatser i den
forstand, at de ikke påvirker skolens
kultur og ikke udfordrer de grundlæggende antagelser.
Mennesker og organisationer fungerer
ikke sådan, som antagelserne forudsætter. Mennesker kan ikke i det lange
løb belønnes til at gøre noget, de
ikke finder meningsfuldt, og ej heller
straffes til at finde på noget helt nyt.
Mennesker får ikke lyst til at eksperimentere og afprøve noget nyt, når de
ved, at de bliver målt og vejet, kontrolleret og sammenlignet med andre og
eventuelt endda offentligt hængt ud.

4.

Det er fejlagtigt at tro, at læring og
ændringer på individplan vil føre til
systemændringer. Megen individuel
læring bliver ikke delt med kolleger og
ikke omsat til handling.

At indkredse et tankesæt
Fullan påpeger, at ”den lim, der binder de
virksomme drivkræfter sammen, er de
holdninger, filosofier og teorier, der ligger
under handlingerne. Det er ændringer i
selve tankesættet, der genererer individuel og kollektiv motivation og tilsvarende
færdigheder til at transformere systemet” (Fullan, 2011, s. 5). Men hvad er det
for et tankesæt, der tales om? For at blive
klogere herpå, må de grundlæggende
antagelser, som hører til henholdsvis de
virksomme og ikke-virksomme drivkræfter
granskes nærmere. Hvad er deres kendetegn? Samlet set kan det argumenteres, at
de ikke-virksomme drivkræfter er kendetegnet ved en problem-, individ- og fejlfokuseret tænkning, mens de virksomme
drivkræfter er kendetegnet ved en relations-, ressource- og mulighedsfokuseret
tænkning (Lund & Haslebo, 2015). Disse to
tænkemåder er også kendt som tilhørende
hver sin erkendelsesteori, hvor den første
hører til realismen og den anden til socialkonstruktionismen. Det er tankevækkende
at læse Fullan, Hargreaves og Hattie med
erkendelsesteoretiske briller på, for hvad
kommer så til syne? Jeg kender mange,
som har været på studietur i Ontario og er
kommet hjem med lyst til at sætte noget
i gang på egen skole. Man kan kopiere
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data walls, samarbejdet med eleverne om
brugen af læringsmål, og mange andre elementer, ligesom man har indført en reform,
der til forveksling ligner reformen i Ontario.
Men er det ensbetydende med, at man får
udfordret grundlæggende antagelser? Ikke
nødvendigvis. Det næste vigtige spørgsmål
er, om processen (med at implementere
delelementer fra Ontario) bliver udført med
brug af de virksomme drivkræfter, for hvis
ikke, så kan bestræbelserne i værste fald
komme til at virke stik imod hensigterne
(Fullan, 2011).

Kunsten at arbejde med grundlæggende
antagelser
De dybere lag i kulturen er meget svære at
opdage, hvis man kun kender til egen kultur
eller kun agerer inden for den samme tænkning. Til gengæld er det helt centralt i
kulturudvikling, at de grundlæggende
antagelser opdages og dernæst udfordres
på, hvordan de henholdsvis hindrer eller
understøtter den forandring, man ønsker.
Men det er ikke let at udfordre veletablerede antagelser og da slet ikke, hvis man i
systemet ikke opdager, hvilke antagelser,
der råder, og hvordan de virker på systemet.
Derfor er det også meget spændende, at
man er lykkedes med dette kulturarbejde
i skolesystemet i Ontario. Hvis vi skulle
”kopiere” noget fra Ontario, skulle det netop
være deres indsats og succes med at udfordre
veletablerede antagelser. Kunne vi blive
klogere herpå, ville vi også vide meget mere
om, hvordan vi vellykket kommer i mål med
alle de gode intentioner for skolesystemet.
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Kunsten at skabe sammenhæng
Både Fullan og Hattie er optagede af,
hvordan man skaber sammenhæng mellem
indsatser, drivkræfter, grundlæggende antagelser og tankesæt (erkendelsesteori). Det
er denne sammenhæng, som er nøglen til
succesfuld skoleudvikling. Figur 4. nedenfor viser, at indsatser bygger på drivkræfter
(det kan være virksomme eller ikke-virksomme), som igen baserer sig på bestemte
grundlæggende antagelser, der udspringer af forskellige erkendelsesteorier. På
venstresiden ses, hvordan ikke-virksomme
drivkræfter bygger på problem-, individ- og
fejlfokuserede antagelser, som udspringer
af realismen. De fede blå pile illustrerer
det, Fullan advarer imod, nemlig at de - på
grund af deres evne til at få politikere og
beslutningstagere til at fremstå handlekraftige kommer til at styre hvilke indsatser, der iværksættes og resulterer i ”endnu
en fejlslagen reform” (Rasmussen, 2015,
Tyack & Cuban, 1995). På højresiden ses,
hvordan vellykket skoleudvikling bygger
på omhyggelige overvejelser om brugen
og udvælgelsen af virksomme drivkræfter.
Vellykkede indsatser baserer sig på relations-, ressource- og mulighedsfokuserede
antagelser, der udspringer af socialkonstruktionismen. De dynamiske pile illustrerer den aktive tanke- og handleproces, som
ligger i denne forandringsfilosofi.
Det er med god grund, at mange skoleledere og forvaltningsledere herhjemme
er optagede af, hvordan de kan skabe
oplevelser af sammenhæng blandt skolens
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Figur 4. En sammenhængende forandringsfilosofi.					
forandringsfilosofi.
En fejlslagen reform

Indsatser

Vellykket skoleudvikling

Ikke-virksomme

Drivkræfter

Virksomme

Problem-, Individ- og
fejlfokuserede

Grundlæggende
antagelser

Relations-, ressource- og
mulighedsfokuserede

Realisme

Erkendelsesteori

Socialkonstruktionisme

Modellen er en videreudvikling af modellen på s. 36 i Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015)
professionelle. Som Fullan pointerer, er
problemet i de fleste lande ikke fravær af
udviklingstiltag, men tilstedeværelse af alt
for mange adskilte, episodiske og sammenstykkede projekter, der implementeres
på en overfladisk måde (Fullan, 2004, s.
159). Sammenhæng bygger på, at skolens
professionelle abonnerer på beslægtede
holdninger, filosofier og teorier.
Her er tre vigtige pointer:
1.
2.
3.

Sammenhæng er vigtig, hvis indsatser
skal være effektive
Sammenhæng skal samskabes af
skolens aktører
Det er en konsekvent sammenhæng
mellem indsatser, drivkræfter, grundlæggende antagelser og erkendelsesteori, der udløser de gode resultater.

Med konsekvent menes, at der skal være
en erkendelsesteoretisk overensstemmelse mellem indsatser, drivkræfter og
grundlæggende antagelser. Et misk-mask
af konkurrerende erkendelsesteorier, af
modstridende antagelser, af virksomme
og ikke-virksomme drivkræfter, vil føre til
det, Fullan kalder ”alt for mange adskilte,
episodiske og sammenstykkede projekter, der implementeres på en overfladisk
måde” (Fullan, 2004, s. 159). De dybere
lag i kulturen, som Schein omtaler, har at
gøre med de nederste niveauer i figuren,
men indtil nu har diskussionerne herhjemme mest centreret sig om indsatsniveauet (rammer, vilkår, indhold i reformen).
I Ontario derimod har man fra starten
været meget omhyggelig med at vælge
indsatser, der udspringer af de virksomme
drivkræfter, de dertil hørende antagelser
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og erkendelsesteori således, at bestræbelserne understøttede hinanden og
dermed udviklede og ændrede skolens
praksis. Læren fra Ontario er, at ønsker
man succesfuldt at forbedre elevernes
læringsresultater samtidig med at man
styrker kulturen og arbejdsmiljøet blandt
skolens professionelle, skal man sørge for,
at der er (erkendelsesteoretisk) overensstemmelse mellem niveauerne.
At tage arbejdet et skridt videre
Herhjemme er vi i gang med realiseringen
af forhåbningerne i den danske skolereform. Nogle steder er man dog også ved
at rulle dele tilbage igen. Reformen – ikke
så meget indholdet – men mere rammerne,
processen og kommunikationen har mødt
megen kritik. På baggrund af erfaringerne
fra Ontario, kunne man påpege, at der
måske har været lidt vel rod i brugen af
drivkræfter.
Vi har slet ikke haft den debat i Danmark
om valg af forandringsfilosofier og hvordan
forskellige indsatser virker. Diskussionerne forbliver på sin vis på indsatsniveau
så at sige, og får aldrig fat i de dybere lag i
kulturen. Men hvordan tager vi så arbejdet
et skridt videre? Fullan siger, at uanset
systemets udgangspunkt så skal man
benytte sig af de virksomme drivkræfter,
som til gengæld kan kombineres og bruges
på mange måder. Dette kan være mange
forskellige ting, men alt, hvad der sættes i
værk, bør være kendetegnet ved fire afgørende egenskaber (Lund & Haslebo, 2015,
s. 44):

1.
2.
3.
4.
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at de skaber begejstring
at de har fokus på elevernes læringsudbytte
at de skaber læring i hele systemet
at læringen sker i praksis og kan
anvendes i praksis.

I Danmark har det fået overraskende
lidt opmærksomhed, at realiseringen af
reformen i Ontario bygger på en sådan
grundlæggende systemisk tænkning og
en konsistent og institutionaliseret anerkendende udforskende tilgang til læring,
forandringer og undervisningsforbedring
(Lund & Haslebo, 2015). Det er værd at
hæfte sig ved, at løsningen på mismod og
afmagt i mødet med de ændrede opgaver
og fremgangsmåder i Ontario er support,
support, support, push (Levin, 2008). Gennem support løftes hver elev, hver lærer,
hver leder og hver skole, som måtte have
brug for det. Dette begrundes med etiske,
mellemmenneskelige og økonomiske
argumenter. Det er dyrt for samfundet at
tabe en elev på gulvet. Der er brug for alle
i videreudviklingen af velfærdssamfundet,
og alle har noget at bidrage med. Alle har
ret til uddannelse og et godt liv. Sådan ser
vi også på det i Danmark.
Min bedste overbevisning er, at vi blot
endnu ikke er nået til at tale om forandringsfilosofi, virksomme og ikke-virksomme drivkræfter, og hvordan vi med
fødderne plantet i danske skoletraditioner
kan tage ved lære at de bagvedliggende
”kloge greb” fra Ontario, og ikke bare lave
en copy-paste af de synlige artefakter.
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Når omverden
banker på
- med inspiration, krav,
forventninger og love
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Dette temanummer af Liv i Skolen omhandler bl.a. spørgsmålet hvad
og hvordan pædagogisk-didaktisk forskning og erfaring fra Ontario
kan bidrage til dansk skoleudvikling. Artiklen belyser denne tematik
ved at fokusere på spørgsmålet om selve ’overførslen’, oversættelsen,
importen, eller implementeringen af forskningsfund og pædagogiskdidaktisk praksis fra én kontekst til en anden.
Artiklen beskæftiger sig ikke særskilt
med dét at overføre elementer fra praksis og forskningsfund i netop Ontario.
Den anlægger i stedet et mere generelt
perspektiv på et særdeles aktuelt tema.
Nemlig forventningerne om at danske
skoler orienterer sig mod deres omverden og forholder sig til både national og
international forskning, anvendelse af nye
digitale platforme, omsætter lovmæssige reformkrav og anvender bestemte
didaktiske metoder og - ja rækken af,
hvad skoler kan og skal forholde sig til i
sin omverden, kan læseren givetvis selv
forlænge. Denne situation med de mange
forskelligartede typer af hvad skolen kan

eller skal forholde sig til i sin omverden
er tilsyneladende kommet for at blive og
det kan derfor være relevant at udvikle
kritisk-konstruktive, holdbare og professionelle forholdemåder både som lærer og
som skoleorganisation i forhold til mere
eller mindre konstant at skulle forholde
sig til en sådan form for pres fra omverdenen
(Scott, 2008).
Hvilken type af pres
Går vi analytisk og systematisk til værks
kan man blandt andet forholde sig til
karakteren af presset fra omverdenen.
Er der tale om et krav som for eksempel
er funderet i en lov eller bekendtgørelse,
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Den forskningsbaserede
implementeringsviden
adresseres i meget
ringe grad.

eller er der tale om mere eller mindre diffuse forventninger og mulige inspirationer
fra omverdenen til skolen? Forventninger
som skolen måske selv, mere eller mindre
bevidst og eksplicit, er med til at definere (Lund, m.fl., 2016) som noget man vil
og bør forholde sig til og i én eller anden
udstrækning trække ind i sin praksis? Alt
efter hvordan det ydre pres defineres og
af hvem, er disse definitionsprocesser ét
aspekt af den samlede forholdemåde, som
er med til at formatere de processer, der
kan og skal foregå i skolen med henblik på
at skabe forandring. Hvis et ydre pres er
defineret som et krav af den omsættende
organisation, vil det givetvis blive mødt af
andre omsætningsprocesser i skolen, end
hvis et ydre pres er defineret eller opleves
som en inspiration, man selv har fået øje
på og ønsker at tage til sig.
Genstandstype
Et andet aspekt handler om karakteren af
hvad eller hvilken genstandstype, der er
på tale. Hvilken karakter har ’genstanden’
i omverden, som man forholder sig til og
muligvis vil ’trække ind’ i sin praksis? Er
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der tale om generaliseret empirisk forskningsviden, evidensbaserede metoder,
forskningsbaserede teoretiske filosofiske ideer, populære metoder, folkelige
forventninger, it-programmer, et ’projekt’
eller måske blot en ny udgivelse af en
undervisningsbog til udskolingen? Inden
for implementeringsforskningen benævnes sådanne eksempler samlet set som
implementeringsgenstande eller ”interventionsviden” (Roland og Westergård,
2015; Albers m.fl., 2015). Implementeringsforskningsfeltet opererer også med
begrebet ”implementeringsviden”, som
på samme måde som interventionsviden
er forskningsbaseret. Men implementeringsviden omhandler et kategorisk andet
aspekt eller felt end interventionsviden.
Implementeringsviden er forskningsbaseret viden om de processer, der faciliterer,
omformer og på anden måde er virksomme, når ’noget i omverdenen trækkes
ind i’ for eksempel en skole. Man kan sige,
at implementeringsviden omhandler
et hvordan, mens interventionsviden
omhandler et hvad. Tager man et blik fra
skoleverdenen og ud i dens omverden er
det slående, ja nærmest overvældende
hvor meget interventionsviden, der findes
og i vid udstrækning også på forskellig
vis adresseres. Ligeså slående kan det
virke, ja nærmest paradoksalt, at der i
den aktuelle markante orientering mod
at forskningsinformere skolens virke
ved at adressere og orientere sig mod
forskningsbaseret interventionsviden, ja
da adresseres den forskningsbaserede
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implementeringsviden i meget ringe
grad - den glimrer måske ligefrem ved sit
fravær i forandringsprocesser, der handler
om at ’trække interventionsviden ind’ i
organisationen?
Al forskningsviden om implementering
er ikke lige relevant for skoleverdenen.
En del af denne forskningsviden baserer
sig for eksempel på tekniske og enkle
forestillinger om, at ’noget’ forflyttes i
et én til én forhold fra én kontekst til en
anden. Denne type tilgange til implementering kan måske informere mere simple
produktionsprocesser, men sjældent et så
komplekst felt som undervisning og dét
at bedrive skole. Undervisnings-, læringsog dannelsesprocesser og skolens
virksomhed i det hele taget repræsenterer i stedet et genstandsfelt, som kan
karakteriseres som bestående af ”vilde
problemer” (Krogstrup, 2011; Harmon
og Mayer,1986) og ”komplekse processer” (Patton, 2011). Uforudsigelighed er
ét af flere centrale kendetegn ved disse
processer. For eksempel kan det være
ganske vanskeligt at forudsige udfaldet
af indsatsen, ligesom det kan være svært
præcist at sige, hvad der forårsager hvad.
Der er ingen simpel årsag-virkningsfunktion, når det handler om menneskelige
lærings- og dannelsesprocesser. På trods
af disse forbehold er der alligevel en del
inspiration at hente i implementeringsforskningen, også når det gælder skole og
undervisningsfeltet. I det følgende giver
jeg blot ét eksempel på fund, som jeg
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mener implementeringsforskningen kan
informere skoleverdenen med. Det handler
om identifikationen af forskellige typer af
processer, som er vigtige at forholde sig til,
hvis det er implementering og forankring,
der sigtes efter. En tværgående læsning
af central implementeringslitteratur (Fixsen et al, 2005; Roland og Westergård,
2015; Albers m.fl., 2015) udpeger seks
sådanne delprocesser. De skal i nærværende sammenhæng læses som analytiske kategorier, som i praksis vil fremstå
knap så ’rene’ og der vil i praksis givetvis
også være tale om rekursivitet mellem de
forskellige processer.
Fase 1. Initieringsprocessen
Denne proces er kendetegnet ved, at den
skal skabe klarhed og forståelse for den
ændring, der ønskes gennemført. Hvis der
for eksempel ønskes indført en bestemt
metode eller anden form for inspiration,
arbejder man i denne proces med at relevante aktører opnår et tilstrækkeligt kendskab til denne implementeringsgenstand.
Der er altså tale om at tilvejebringe kendskab til et hvad. Processen leder frem til
næste fase, der handler om beslutning
om deltagelse i ændringen. I initieringsprocessen skabes der også klare billeder
af den proces, som omsætningen eller
implementering af dette hvad indebærer
- det vil sige, der opstilles et hvordan. En
central del af initieringsprocessen drejer
sig også om hvorfor - det vil sige arbejdet
med faglige og andre typer af begrundelser for at ændringen ønskes gennemført.
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Implementeringsprocessen forløber som
regel over to til fire år.

I visse tilfælde kan man forestille sig, at
udfaldet af initieringsfasen fører frem til
en afvisning af implementeringsgenstanden. Dette kan naturligvis ikke finde sted
i skoleverdenen, hvis der er tale om et
lovkrav. Men hvis der for eksempel er tale
om at forholde sig til én eller anden form
for forskningsbaseret pædagogisk-didaktisk fund, da kan sådanne fund afvises,
hvis de ikke understøtter lokale eller
nationale pædagogiske værdier. Sådanne
forskningsbaserede fund og anbefalinger
kan også afvises, hvis de kontekstuelle
forskelle af kulturel eller strukturel art er
for store. Udgangen af initieringsprocessen kan selvfølgelig også være én eller
anden form for tilpasning af implementeringsgenstanden, hvor den justeres så den
kommer i overensstemmelse med pædagogiske værdier, didaktiske kvalitetskriterier og lokale kontekstuelle forhold.
Fase 2. Beslutning
Initieringsprocessen danner som nævnt
grundlag for beslutningsprocessen.
Implementeringsforskningen viser her
ikke overraskende, at vellykkede implementeringsprocesser er kendetegnet ved
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høj inddragelse af de centrale aktører i
beslutningsprocessen. Beslutningsprocessen handler således om at forholde sig
til, hvem der skal være med til at beslutte
hvad, hvornår og hvordan.
Fase 3. Forudsætningsanalyser
Implementeringsforskningen viser også
vigtigheden af, at der gennemføres fokuserede forudsætningsanalyser. I disse
analyser arbejdes der med at afdække i
hvilket omfang specifikke forudsætninger
for at anvende en given implementeringsgenstand er til stede i den pågældende
praksis. Hvis en skole for eksempel vil
anvende en bestemt udgave af læringsmålsstyret undervisning, der benyttes i
Ontario, så består forudsætningsanalysen
i dels at udpege hvilke parametre, der er
relevante at foretage en beskrivelse af
og dels at gennemføre denne beskrivelse
og analyse på lokal plan. Der kan være
tale om særlige didaktiske kompetencer,
som forudsættes, hvis den pågældende
type læringsmålsstyret undervisning skal
kunne gennemføres. Der kan også være
tale om særlige ressourcer og rammer af
anden art og måske også særlige arbejdsgange og -processer.
Fase 4. Kapacitetsopbygning
Forudsætningsanalyserne vil kunne
udpege en række behov for kapacitetsopbygning. Det vil sige det mulige gab
mellem tilstrækkelige forudsætninger for
implementeringens gennemførelse på den
ene side og de faktiske forudsætninger
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indføre eller justere på. Men som det
pointeres i implementeringsforskningen,
er der tale om et ’afprøvende gør’. Processen, hvor man konkret gør det man har
besluttet sig for at indføre, vil foranledige
nye erfaringer og viden, der kan kvalificere
både implementeringsarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen. Derfor følges
implementeringsprocessen tæt af én eller
anden form for evaluering, der kan informere processen. Implementeringsprocessen forløber som regel over to til fire år
ifølge implementeringsforskningens fund.

- å den anden. I kapacitetsopbygningsp
processen arbejder man med at mindske
dette gab. Måske skal der gennemføres
en eller anden form for kompetenceudviklingsforløb, måske skal der ændres
på nogle arbejdsgange og -rutiner eller
måske skal der flyttes rundt på eller tilvejebringes andre former for ressourcer.
Sådanne ændringer gennemføres i fasen
med kapacitetsopbygning.
Fase 5. Implementeringen
Selve implementeringsprocessen - det vil
sige gennemførelsen af interventionen
bliver først sat i værk, når de forudgående
processer er gennemført, hvis man følger
implementeringsforskningens idealtyper. I
denne proces gør man med andre ord dét,
som man har besluttet sig for at forandre,

Fase 6. Forankring og vedligeholdelse
Implementeringen kan betragtes som
afsluttet, når interventionen er etableret som en form for rutine (Berger og
Luckmann, 2007) uden særlige stilladser
eller tiltag omkring sig. Det nye tiltag er
med andre ord blevet etableret i skolens
praksis. Rutiniseringen indebærer dog et
fortsat arbejde med at raffinere og finjustere udviklingen.
Efter denne præsentation af elementer
fra den generelle implementeringsforsknings mulige bidrag til skolers arbejde
med at forholde sig til inspirationer, krav
og forventninger i omverdenen, introducerer jeg i den resterende del af artiklen
til forskningsprojektet ”Fagligheder i
spil”. Dette projekt adresserer en særlig
problemstilling, som knytter sig til skolers
og lærerprofessionens måde at forholde
sig til eksternt pres på i den almindelige
hverdagspraksis på skolen. Dette problem
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drejer sig om, hvorvidt og hvordan lærerprofessionens pædagogisk-didaktiske
grundfagligheder kommer i spil og fungerer som et professionelt filter i mødet
med eksterne krav. Projektet arbejder i
den forbindelse med at udvikle et begreb
om implementeringsfaglighed, hvorfor jeg
lægger ud med en introduktion til dette
begreb.
Implementeringsfaglighed
Begrebet implementeringsfaglighed
er ikke et begreb, der er hentet fra den
eksisterende implementeringsforskning.
Det er udviklet og bliver fortsat udviklet
i forskningsprojektet ”Fagligheder i spil”
(Lund, m.fl., 2016). Dette projekt adresserer direkte det forhold, at lærerprofessionen og skoler i stadig stigende grad
er underlagt et pres om at forholde sig til
sin omverden (jævnfør ovenfor). Projektet
tager sigte på at udvikle professionelle
forholdemåder i forhold til dette pres og
altså være faglig og professionel på dette
område - implementeringsfaglig. Tidligere
forskning i hvorledes lærerprofessionen
(Lund, 2012) men også pædagogprofessionen (Ahrenkiel, m.fl.,2012;2012a; Hansen,
2009; Schmidt, 2013) identificerer en klar
tendens og problemstilling i disse professioners møde med omverdenens pres på
at indføre bestemte metoder, evidensbaserede metoder, en stigende hyppighed i reformer med mere. Denne tendens
består i, at professionerne afmonterer deres
egen grundfaglige viden i de processer,
hvor de på lokalt plan og i konkret praksis
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omsætter, fortolker bekendtgørelses- og
reformbaserede krav og anvender såkaldte
evidensbaserede metoder. Når disse
lokale omsætnings- eller implementeringsprocesser undersøges nærmere ud
fra en vidensanvendende optik, tegner der
sig et billede af, at professionernes grundfaglige vidensområder er i samspil med
andre typer af viden, der på forskellig vis
bliver dominerende.
Tre typer af viden
I projektet ”Fagligheder i spil” er det analytiske afsæt, at der kan være tale om tre
forskellige typer af viden i disse omsætningsprocesser. De er nærmere beskrevet
i tabel 1. nedenfor og pladsen her tillader
kun en kort introduktion (for uddybning se
Lund, m.fl., 2016, Lund, 2016).
Det er et vigtigt afsæt i projektet, at ingen
af de tre typer af viden har forrang. De tre
typer er global evidens, som er karakteriseret ved at være empirisk, forskningsbaseret og generaliseret. Dernæst lokal
evidens, som også er empirisk men ikke
forskningsbaseret. Den knytter sig stærkt
til den lokale kontekst og tager form af
erfaringer og rutiner med mere. Modsat
de to videnstyper er den sidste videnstype – grundfaglighederne, karakteriseret
ved at være teoretisk og filosofisk i sin
karakter. Og det er denne type viden, der
tilsyneladende har ganske svært ved at
komme til stede, når forskningsbaseret
viden omsættes og filtreres ind i en lokal
dansk skole, eller når reform 2014 omsættes til en lokal praksis i skolen.
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Type

Kendetegn

Funktion

1. Global evidens
- Uddannelsesforskningen

-----

Inspirerende – kalder på
kontekstualiseringsprocesser og ’oversættelse’
til lokal situation

2. Lokal ’evidens’
- Erfaringsviden

-- Empirisk og stærkt knyttet til den enkelte
skole/lærer, bestemte elever etc.
-- Baseret på og knytter sig til erfaringer,
traditioner, rutiner
-- Usystematisk, henholdsvis systematisk

Informerer den
konkrete handling

3. Grundfaglighed

-- Teoretisk-filosofisk

Leverer kriterier – og dermed grundlag for kritik.
Kan skabe begrebslig
systematik, analytisk
distance, tilbyder perspektiver og bidrag til
grundlagsdiskussioner,
udvider optikker

3.1 Pædagogikken

Retter sig mod spørgsmålet om barnets dannelse,
skolens formål og delkategorierne:
-- Dannelsesideal
-- Menneskesyn/elevsyn
-- Samfundssyn/skolesyn
-- Etik, værdier
-- Videnssyn

3.2 Didaktikken

Retter sig mod undervisning og læring og delkategorierne:
-- Mål
-- Indhold
-- Metoder
-- Evaluering
-- Læreprocesser
-- Elevforudsætninger og potentialer
-- Rammefaktorer

Empirisk
Systematisk
Generaliseret global
Dekontekstuel

Tabel 1. Kategorisering af videnstyper

Liv i Skolen • 1/2017

NÅR OMVERDEN BANKER PÅ

44

45

VIA University College

Tænketeknologi
I projektet ”Fagligheder i spil” arbejder
vi løbende på at udvikle redskaber, der kan
skærpe bevidstheden om disse vidensanvendende processer og styrke positioneringen af professionens grundfaglige
vidensanvendelse, når inspirationer
og krav fra omverdenen omsættes til
lokal praksis. Projektet har blandt andet
frembragt en overordnet tænketeknologi
som kan anvendes, når der skal udformes

dagsordener på møder, der handler om at
omsætte eksterne, såvel som interne krav
og problemstillinger. Teknologien går i al
sin enkelhed ud på, at den sag/det krav,
der arbejdes med, bliver behandlet ud fra
fire forskellige grundspørgsmål:
-

Hvad skal vi?
Hvad vil vi?
Hvad kan vi?
Hvad ved vi?

”Oppe / udefra”

Organisationsgrænse

Hvad skal vi?
Herunder:
-- Formelle krav? lokalt/nationalt
-- Fortolkede krav

Hvad vil vi?
Herunder:
-- Dannelsesopgaven
-- Kriterier for go uv.?

Sagen?
Problemet?
Opgaven?

Hvad kan vi?
Herunder:
-- Lokale rammer og
betingelser?
-- Kompetencer?
GØR?

Hvad ved vi?
Herunder:
-- Lokalt - erfaringsmæssig
Plejer? Det lokale er?
Systematisk baseret?
-- Globalt? - empirisk
-- Grundfagligt, teoretisk/filosofisk
beskrevet/analyseret?
Pædagogik-didaktik?

”Nedefra / indefra”
Model 1
Tænketeknologi med fokus på vidensanvendelse i suborganisatoriske omsætningsprocesser i formelle
fora - team, afdelingsmøder, pæd. råd etc.
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Bearbejdningen af den pågældende sag
munder så ud i et ’gør’, som for eksempel kunne handle om tilvejebringelse af
yderligere viden inden egentlig stillingtagen. Teknologien kan således tjene som
redskab til, at skolen og de implicerede
medarbejdere arbejder vidensbevidst og
anvender et multifacetteret vidensperspektiv i forhold til anvendelsen af inspirationer fra fx Ontario. Pladsen her tillader
ikke den store uddybning (for uddybning
se Lund, m.fl., 2016, Lund, 2016), men én af
redskabets funktioner i forhold til anvendelse af pædagogisk-didaktiske fund vil

være, at disse fund filtreres gennem den
lokale kontekst og gennem de implicerede
parters pædagogiske værdier og didaktiske
kvalitetskriterier (hvad vil vi), samt spejles
i og konfronteres med andre typer af viden
- hvad ved vi her lokalt og hvad er der ellers
af relevant viden om sagen? Teknologien
inviterer med andre ord til, at inspirationer
‘pumpes’ og omformes af lokal professionel mening af både teoretisk, filosofisk og
erfaringsmæssig art og dermed både sikrer
kvalitet i implementeringen og elevers
dannelse, læring og trivsel.

Hvordan kommer lærerprofessionens
grundfagligheder i spil og fungerer som et
professionelt filter i mødet med eksterne krav.
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Af Mads Brandsen, adjunkt

Synlig læring
– en invitation til en dialog
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Mads Brandsen er læreruddannet, kandidat i pædagogisk filosofi og ansat som adjunkt
på læreruddannelsen og for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

Introduktionen af New Zealandske John Hatties Synlig læring i den
danske skoleverden møder stadig meget kritik. Mange lærere og
pædagoger oplever synlig læring som en tornado, der vil opsuge og
ødelægge deres særlige danske udgave af den kontinentale dannelsestænkning, didaktik og pædagogik. Spørgsmålet er om kritikken
holder vand, hvor den har sit arnested og sidst - men ikke mindst
- om den kritiske position er til gavn for elevernes læring og trivsel.
For deres skyld mener jeg, det vil være gunstigt, hvis lærere og
pædagoger udskifter kritik og afvisning med dialog og nysgerrighed.
En refleksiv dialog, hvis formål er at identificere både de åbenlyse
muligheder og begrænsninger der fremkommer, når synlig læring
lander midt i den danske skolekultur.

Dialogen og nysgerrighed på afveje
”Vi skal passe meget på med det her
(læringsmålstyret undervisning og
Fælles Mål). Når eleverne konstant skal
bedømme sig selv i forhold til målopfyldelse bliver det jo en evig konkurrence,
der skaber utrygge elever. Det ødelægger
deres trivsel og selvværd”.

Som underviser og konsulent i feltet på
VIA kan jeg konstatere, at synlig læring
stadig er et omstridt begreb. Kritikkens
arnested synes at findes i en tæt sammenkædning mellem Hatties begreb Synlig læring og undervisningsministeriets
fordring om læringsmålstyret undervisning og Fælles Mål. For mange lærere og
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Der er gode grunde
til at se nærmere på
forskellen mellem synlig
lærings målbegreb
og læringsmålsstyret
undervisning.

pædagoger - der har pædagogiske rødder
i reformpædagogikken, en demokratisk
dannelse og Grundtvigs ”Skolen for livet”
- er det nærmest et pædagogisk harakiri
at skulle arbejde med synlig læring, når
tanken tilsyneladende er det samme som
læringsmålstyret undervisning, der vil styre
eleverne frem mod læringsmål og læringsmålopfyldelse ud fra de bindende Fælles
mål. Dialog og nysgerrighed erstattes således at kritik og afvisning. Hattie og synlig
læring er på vej i skammekrogen.
Problemet et blot, at selvom læringsmålstyret undervisning, Fælles mål og synlig
læring nok deler kategorierne: Læring, mål
og undervisning, så er det ikke og vil ikke
det samme. Hvis man læser Hattie´s bog:
” Synlig læring – for lærere” og følger den
skolepraksis, der udføres i den canadiske
delstat Ontario, på baggrund af bl.a. Hatties forskning og anbefalinger, er forskellene tydelige.
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En sammenkædning kommer i stand
Spørgsmålet er hvordan sammenkædningen er kommet i spil og blevet en del af
skoledebatten? Tesen skyldes i høj grad,
at undervisningsministeriet via begrebet
læringsmålstyret undervisning og deres
vejledningshæfte til forenklede Fælles Mål
efter 2014 reformen - kaldet ”Vejledning
om målstyret undervisning” - har introduceret synlig læring i en dansk sammenhæng.
Ministeriet har gentagne gange begrundet vejledningen, Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning i international
forskning - herunder særligt Hattie og
skole-praksissen i den canadiske provins
Ontario. Herved blev sammenkædningen
båret ind på de danske lærerværelser
og ud i offentligheden. På bagrund af
sin Ph.d.- afhandling konstaterer Svend
Skovmand også, at læringsmålstyret
undervisning kom ind i lyset i forbindelse
med Undervisningsministeriets vejledning til forenklede Fælles Mål under titlen:
”Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning” – og at ministeriets
begrundelse primært lå i Hattie og Ontario.
Når skoleforvaltninger, skoleledere, lærere
og pædagoger læser vejledningen og
hører embedsmænd, forskere og politikkere forankre læringsmålstyret undervisning i international forskning, herunder
Ontario og Hattie, kan det ikke undre
en, at sammenkædningen mellem synlig
læring og læringsmålstyret undervisning
kommer i spil.
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En forskel, der gør en forskel
Men kan vi overhovedet genfinde læringsmålstyret undervisning og Fælles Mål i
forskningen hos Hattie eller i Ontario?
Skovmand påpeger, at han ikke hos
Hattie finder nogen læringsforståelse,
hvor lærere og pædagoger skal styre
eleven frem mod mål og målopfyldelse.
En læringsmålstyret undervisning på
baggrund af nogle bindende Fælles Mål
kan heller ikke genfindes i Ontario . I den
internationale forskningslitteratur findes
begrebet ganske enkelt ikke. Han kan
dermed konstatere, at der ingen forskningsmæssige belæg er for læringsmålstyret undervisning og bindende Fælles
Mål - hverken internationalt, hos Hattie
eller i en dansk sammenhæng . Ydermere
er læringsmålstyret undervisning faktisk
ikke nævnt i lovforslaget til skolereformen (2014) eller i bekendtgørelsen for de
bindende mål for skolens fag og emner. På
den baggrund konkluderer Skovmand, at
Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning må være en dansk begrebskonstruktion, hvor sidstnævnte hverken har en teoretisk, politisk eller juridisk forankring. En tese
som Undervisningsministeriets kontorchef
Anders Andersen har bekræftet .
Dermed er der gode grunde til at se nærmere på forskellen mellem synlig lærings
målbegreb og læringsmålstyret undervisning. Efter læsning af Hattie ligger jeg på
linje med Skovmand, når han spidsformulerer forskellen: ”…hos Hattie går bevægelsen fra eleverne i retning af noget i
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verden, som de retter deres opmærksomhed imod med henblik på at forstå
det. I læringsmålstyret undervisning går
bevægelsen fra målet imod eleverne, som
skal styres, således at det bliver muligt at
opgøre graden af målopfyldelse”.
Forskellen ligger i to forskellige forståelser af mål for læringen. Hvor læringsmålstyret undervisning taler om opfyldelsesmål, skal Hatties målbegreb forstås som
en ”målorienteret læring” eller ”målrettet
læring” . Vi kunne med nytte kalde Hatties
målbegreb for procesmål, hvilket betyder,
at elevens læringsproces orienteres mod
et læringsmål. En læringsmålsforståelse
som ikke ligger langt fra en dansk skoletradition.
Den uheldige sammenkædning tilføjes endnu et lag, når ledere, lærere og
pædagoger læser den vejledning som
ministeriet har udsendt. I vejledningen
introduceres Undervisningsministeriets
udlægning af en række af de nøglebegreber som forskningen – herunder særligt
Hattie – har påvist er særlige effektfulde
til at fremme elevens læring: synlige mål,
evaluering og feedback.
Ministeriet har løbende justeret vejledningen til det bedre. Elevens egen rolle
i hans/hendes læringsforløb er nu mere
fremhævet og den entydige styring mod
målopfyldelse synes neddæmpet. Men
når vejledningen stadig binder sig til
læringsmålstyret undervisning og Fælles
Mål, efterlader det stadig læreren og
pædagogen med den opgave at styre
eleverne frem mod målopfyldelse ud fra
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de fastlagte Fælles Mål. På vejen mod
opfyldelsen af de Fælles Mål positioneres
læreren og pædagogen stadig mest som
observatør af elevens læring og den der
fastlægger elevernes læringsmål. Trods
justeringerne kommer man stadig til at
tænke på læreren og pædagogen som
en slags social ingeniørkunstner eller
læringsingeniør.
Vejledningen fremhæver også Hatties
begreber om feedback, evaluering og synlig læring, men da de bindes til Fælles Mål
og målstyret læring sker der en uheldig
forskydning af Hatties begreber. Alene det
at vejledningens relationsmodel og Undervisningsministeriets kontorchef, Anders
Andersen, bruger begrebet evaluering og
ikke Hatties formativ evaluering eller den
danske oversættelse formativ vurdering,
får en til at reagere. Begreberne evaluering
og formativ evaluering/vurdering peger
i forskellige retninger. Evaluering peger
bagud og benyttes på lærte læringsmål
både løbende og afslutningsvis. Hattie
bruger begreberne fremadrettede til at
understøtte elevens løbende læringsprogression og -proces ud mod verden.
Her spiller læringsmålene og -resultat en
mindre rolle, da det er den enkelte elev og
dennes selvrefleksion om egen læringsproces, som er omdrejningspunktet.
I vejledningen er bevægelsen som med
læringsmålstyret undervisning den modsatte. Læringsresultat og læringsmål før
elev.
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I Ontario bruges feedback, vurdering og
synlig læring mere på linje med Hatties,
hvilket muligvis skyldes, at deres læreplaner hverken er bindende eller har læringsmål, men i stedet forventninger (expectations) til eleverne . Et klogt og mere
velbegrundet valg end mål. Hvis vi vender
blikket mod Hatties lister over effekter –
hvor alle effekter over 0.40 er efterstræbelsesværdige - ligger forventninger på
en klar 1. plads med en effektstørrelse på
1,62/1,44. Mål ligger nummer 48 med en
effekt størrelse på 0,50, hvilket er lavere
end feedback, som er nummer 10 med en
effekt på 0,75 og formativ evaluering/
vurdering ligger nummer 5 med en effekt
på 0,90. Evaluering optræder ikke på listen.
En paradoksal situation
”Det med læringsmålstyret undervisning
er jeg ikke så glad for, men det du nu
fortæller om Hattie giver jo meget mere
mening”. Når jeg underviser i synlig læring
og skal have lærere og pædagoger til at
være nysgerrige og åbne for mulighederne
og begrænsningerne i synlig læring, må
jeg konstatere, at Undervisningsministeriets forsøg på at fortolke den internationale forskning ind i en dansk kontekst har
skabt den paradoksale situation, at jeg
først må dekonstruere sammenkædningen mellem Hattie, Ontario og ministeriets
udlægning. Når dette er sket forvandles
ganske mange læreres og pædagogers i
forvejen afvisende holdning til åbenhed
og dialog. Debatten omkring synlig læring
forandrer sig. Udfordringen bliver ikke
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længere den pædagogiske vilje, men hvordan lærere og pædagoger kan få tid og
rum til at komme i gang med arbejdet. Det
faktum, at mange lærere og pædagoger
kan se muligheder i Hatties forskning i
en dansk skolekontekst understøttes af
en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). I det konkluderende afsnit fremhæves det: ”De fleste
af rapporternes resultater understøtter
den internationale forskning, som blandt
andet sammenfattes i John Hatties forskningsoversigt Visible Learning (2009) over
faktorer, der har betydning for elevpræstationer”.
Hvis folkeskolens intention er at hæve
alle elevers præstationer, er der altså
gode grunde til at vende blikket væk fra
læringsmålstyret undervisning og indgå
i en refleksiv dialog med Hatties effektforskning i bogen ”Visibel Learning”, samt
at se nærmere på hans forskningsbaserede anbefalinger i praksisbogen ”Synlig
læring – for lærere”.
Hvad er og vil synlig læring?
I indledningen til bogen ”Synlig læring –
for lærere” fortæller Hattie, hvad tænkningen omkring synlig læring dækker
over . Han omtaler fire grundlæggende
fordringer til effektiv læringsledelse, der
alle forankres i lærerens kommunikation
og dialog:
-- Lærernes opgave er at synliggøre
og identificere de kvaliteter og
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strategier, der har den største effekt
på elevens læring og læringsprogression. Det omtaler Hattie som
det vigtigste budskab i bogen under
credoet: ”Kend jeres virkning”.
-- Læreren skal se læringen gennem
elevens øjne. Det er elevens egen
opfattelse og forståelse at hans/
hendes læring og læringsprogression,
der bliver omdrejningspunktet.
-- Læringen skal være synlig for
eleven, så de kan lære at blive deres
egne lærere. Lærerne skal altså lære
eleven at lære. En kernekvalitet i
livslang læring.
-- Læreren er den enkelte faktor, der har
størst indvirkning på elevens læring.
Indvirkningen stiger, hvis undervisningen tilrettelægges i et professionelt læringsfællesskab .
Intentionen i synlig læring er dermed at
synliggøre elevens læringsprogression
for eleven, læreren og andre. Lærerens
grundopgave er at hjælpe eleven til selv at
lære og komme videre med sin læring med
det formål at bringe eleven ind i en bane
af livslang læring.
Lære at lære
”Skal elever i anden klasse lære at bliver deres egne lærere?”
Jeg har ofte fået spørgsmålet. Svaret
er både ja og nej. Det er nej, når lære at
lære forstås således, at eleven selv skal
tilrettelægge, hvad han/hun vil lære og
finde sine egne læringsstrategier. Dette er
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i øvrigt ikke ualmindeligt i skolen. Men det
er et ja, når intentionen er, at eleven lærer
at se sin egen læring gennem sine egne
øjne, at de i stigende grad gennem skoleforløbet lærer at sætte egne læringsmål
og succeskriterier og selv kan monitorere,
hvordan de opnår dem, altså lære at lære.
Ikke hele tiden og omkring alle aktiviteter
i en læringsopgave, men i en åbning mod
elevens indspil i læringsarbejdet og i et
tæt samarbejde med læreren. Fordringen
kunne fx indfries via elevens løsning af
projektarbejde eller temaopgave.
Synlig læring - en anden didaktisk tilgang
”… det ser fint ud, siger læreren til en 6.
klasses elev, der ligger nede på gulvet og
er i gang med en større tegneopgave. Nu
skal du pakke sammen og så ser vi næste
gang på, hvordan og hvorledes”.
Med eksemplet for øje kunne vi spørge
hvordan – den i øvrigt kompetente lærer
- understøtter eleven i dennes læringsforløb og læringsprogression, gør det muligt
at tilskrive læringsaktiviteten mening,
bringer eleven ind i en selvrefleksion
omkring deres læreproces eller lærer eleven at lære? Det er indlysende, at der her
ikke er meget, som understøtter eleven
i det. ”Faktisk ingenting” som en lærer
konstaterede på en workshop, jeg afholdt
om synlig læring. Det er indlysende, at der
skal en anden didaktisk tænkning i spil.
Det er i den sammenhæng, at synlig
læring har noget at byde ind med i en
dansk skolekontekst. Styrken er, at den
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med udgangspunkt i undervisningsrummet påpeger en række didaktiske
begreber og tiltag, som undervisningen
skal planlægges og gennemføres igennem. Det er effekten af disse didaktiske
begreber Hatties forskning identificerer
og vil bringe ind i undervisningsrummet.
Synlig læring er et bud ind i en velkendt
undervisningsdiskussion i dansk skolesammenhæng: Hvad er god undervisning? – og hvordan faciliterer læreren den
didaktisk? Det er en genovervejelse af
hvordan undervisning planlægges og gennemføres. Jeg vil mene, at vi i en dansk
sammenhæng skal gå i dialog med mulighederne, men også begrænsningerne i
synlig læring.
Den grundlæggende forskel mellem
Ontario og en dansk skole er, at elevaktiviteterne i Ontario didaktisk faciliteres
med synlige- og tydelige forventninger,
succeskriterier og elevens selvrefleksion
og at undervisningen løbende integrerer
formativ vurdering og feedback. En vej
som mange lærere værger sig ved at bruge
i en dansk skole, men som de effektfuldt
bruger i Ontario med baggrund i bl.a.
Hatties forskningsbaserede anbefaler i
”Synlig læring – for lærere.
På vej mod en didaktisk planlægningsmodel
Jeg vil i det følgende forsøge at sætte
nogle af læringsstrategierne som Hattie
præsenterer i ”Visible Learning” og ”Synlig læring – for lærere” ind i en didaktisk
model, med de fire fordringer som grundlag. På den måde kommer modellen til at
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ligne andre planlægningsmodeller, som vi
kender i dansk sammenhæng fx Hiim og
Hippes didaktiske relationsmodel. Begrundelsen for valget ligger i følgende pointer:
Det er et andet bud på hvordan lærere og
pædagoger didaktisk faciliterer undervisning med udgangspunkt i Hatties forskning og skolepraksissen i Ontario end
undervisningsministeriets relationsmodel.
Dernæst, at hver enkelt af Hatties læringseffekter bliver meningsløse, hvis de
anvendes enkeltvis. De får først mening,
når de sættes sammen i en sammenhæng
og helhedsforståelse. I forlængelse heraf
skal modellen vise at den enkelte læringseffekt er afhængig af de andre effekter og

vanskeligt kan praktiseres alene. Feedback er fx afhængig af læringsintentionen
og vurderingen af læringskløften.
Det er dog afgørende at være opmærksom på, at denne sammensætning af
enkelte effektfulde læringsstrategier i en
helhedsforståelse ikke har et evidensgrundlag. Det har begrebet synlig læring
heller ikke. Alligevel mener jeg, det er en
gunstig måde at betragte den indbyrdes
relation mellem læringsstrategierne på.
Den gør det muligt for lærerne og pædagogerne at identificere didaktiske kategorier og se dem i en sammenhæng. Jeg vil i
det følgende uddybe modellen.

Model om Synlig læring i sin helhed

Synlig læring i en helhed
Synlig læringsprogression
Vurdering - formativ
Start
(data)

Succeskriterier

Feedback - formativ

Læringskløften

De fire grundlæggende fordringer om
effektiv læringsledelse som grundlag

Læringsintention
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En datainformeret læringskløft.
Hvis læringsintentionen ikke skal hænge frit
i luften, skal den starte et sted og bevæge
sig fremad. Hattie omtaler spændet mellem
begyndelse og læringsintentionen som en
motiverende læringskløft . For at kløften
ikke er arbitrært eller ideologisk valgt,
er det nødvendigt at ”startpunktet” er
datainformeret. Det vil sige, at læreren
præcist ved, hvor eleven er i sin læring
og dermed hvilken læringskløft, der er
passende.
Det datainformerede grundlag for læringskløfter bliver dermed centralt, fordi elever
fejllærer og fejlforstår undervisningen.
De er forskellige steder på deres læringsvej. Derudover lærer elever forskelligt og
har forskellige grundlag for at lære, da de
møder det nye med forskellige kognitive
skemaer (viden, forståelse og færdigheder) og psykiske mønstre (motivation,
vilje og følelser).
Når læringskløften er på plads, bliver det
lærernes opgave at få eleven til at bevæge
sig fra den ene ende af kløften til den
anden. Til at hjælpe eleven over kløften
skal læreren bruge feed-back og feedforward.
Succeskriterier eller tjeklister.
For både lærer og elev er skridtene over
læringskløften ganske svære at håndtere i praksis og forstå for eleven. Eleven
har brug for at vide, hvordan han/hun
skal bevæge sig fremad mod læringsintentionen . Her er det at succeskriterier
eller tjeklister kommer ind som effek-
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tive læringsstrategier. De skal beskrive,
de enkelte skridt eleven skal tage for at
komme over læringskløften. Samtidigt er
det også succeskriterierne, der gør det
muligt rent formativt at vurdere, hvor
eleven mere præcist er på sin vej over
læringskløften. De er nødvendige for at
kunne stille og besvare feed-back og
feed-forward spørgsmålene. Dette gælder
både for eleven og læreren.
Formativ feedback og -vurdering
Hattie har i samarbejde med Helen Timperley udarbejdet en formativ feedbackmodel med tre spørgsmål . I Kirsten
Hyldahls gengivelse:
-

Feed-up spørgsmålet;
”Hvad er dit mål?”
Feed-back spørgsmålet:
”Hvor er du nu i forhold til målet?”
Feed-forward spørgsmålet: 		
”Hvad dit næste skridt for at nå
målet?”.

Det er først når læringskløften, læringsforventningen og succeskriterierne er
på plads og synlige, at det bliver muligt
for læreren at give en formativ feedback,
der understøtter eleven i at se sin læring
gennem egne øjne . Logisk ligger det jo
også i feed-back, at det skal omhandle
noget allerede bestemt som fx læringsintentionen.
I praksis kan det gøres ved at starte med
et myndiggørende spørgsmål, som eleven
skal svare på og ikke med en evaluering
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af elevens arbejde. Helt enkelt at stille
feed-up spørgsmålet: Hvilket læringsmål
arbejder du med lige nu? Efterfuldt af
feedbackspøgsmålet: ”Hvor er du nu i forhold til målet? På den måde flyder formativ vurdering og feedback sammen. Efter
elevens selvrefleksive besvarelser kan eleven og læreren samarbejde omkring det
vigtige feed-forward spørgsmål: ”Hvad er
dit næste skridt for at nå målet? Dialogen tager selvfølgelig længere tid og skal
planlægges, men når læringsintentionen
og succeskriterierne er på plads, behøver
det ikke at være læreren, som alene giver
feedback. Det kan eleverne selv gøre indbyrdes og endda med god læringseffekt.
Synlig læring i en dansk sammenhæng –
en kritisk belysning
Set fra en dansk skoletradition er der
en række åbenlyse begrænsninger ved
Hattie. Begrænsninger, lærere og pædagoger må tage højde for, når undervisning
og pædagogiske tiltag planlægges og
gennemføres med udgangspunkt i synlig
læring. Lærere og pædagoger skal være
kritiske i forhold til, at synlig læring eller
den planlægningsmodel jeg har opstillet
ikke indeholder nogen indholdskategori –
en kritik der også må rettes mod Undervisningsministeriet relationsmodel. Der
er i Danmark en lang række pædagogiske
og didaktiske traditioner for at fokusere
på indholdskategorien. Indholdskategorien indhentes fx i begrebet kategorial
dannelse som er udformet af den tyske
pædagog og didaktikker Wolfgang Klafki

57

Herfra synes det rimeligt at kategorisere
synlig læring som formal dannelse, som
grundlæggende handler om hvordan eleven lærer at tilegne sig viden – altså lærer
at lære. For Klafki – og hermed også dansk
skoletradition – kan den formale dannelse
ikke stå alene. Den materiale kategori eller
indholdet som eleven skal lære er ligeså
centralt. Det er igennem elevens arbejde
med det formale/lære at lære og materiale/indhold, at den kategoriale dannelse
kommer i spil. Lærere og pædagoger skal
fastholde indholdsdimensionen i deres
praksis. Synlig læring skal dermed kun ses
som en effektiv måde hvorpå undervisningsrummet tilrettelægges, når elevens
tilegnelse af indholdet skal optimeres.
Det kritiske blik på synlig læring igennem
Klafki rækker yderligere ind i dannelsesdiskussionen omkring Hattie. Diskussionen rejser spørgsmålet om synlig læring
spærrer for dannelse. Spærrer for selvstændig og kritisk stillingtagen eller den
demokratiske dannelse, som kan læses ud
af folkeskolens formålsparagraf. Mit svar

Det er succeskriterierne,
der gør det muligt at
vurdere, hvor eleven
er på sin vej over
læringskløften.
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er nej. Men det fordrer, at vi tager højde for
nogle af de begrænsninger, der ligger i at
overføre en primært angelsaksisk didaktisk
tradition som synlig læring til en dansk skolekontekst. Jeg vil give tre eksempler:
-- Begrænsningen ligger i, at synlig læring
ret ensidigt retter sig mod fagfaglig
kognitiv læring. Sat på spidsen kan
man sige, at Hatties fordring om åbne
spørgsmål, dialog, klassediskussioner,
formativ vurdering, feedback m.m.
bruges som midler mod et mål:
Effektiv fagfaglig læring. De synes 		
dermed at skulle falde bort, hvis de
ikke optimerer den fagfaglige læring.
I en dansk skoletradition forstås begreberne ikke udelukkende i det
perspektiv, men i stedet som en del af
den demokratiske dannelse med værdi i
sig selv.
-- Som jeg læser Hattie, tenderer han fx
til at anbefale samarbejde mellem
eleverne, fordi det er effektfuldt for
elevens fagfaglige læring. Altså, at samarbejde bliver midlet frem for målet. Det
samme gælder selvregulering, metakognition osv. Men en lærer i en dansk
skole vil ikke kun lære eleverne at samarbejde, fordi det er effektfuldt for den
fagfaglige læring. Samarbejde har i sig
selv en pædagogisk værdi. Det er
centralt, at eleverne lærer at samarbejde, fordi det har betydning for
deres livsførelse - uanset om det
fremer fagfaglig læring eller ej.
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-- En dansk lærer vil heller ikke kun se
elevens læring gennem dennes øjne,
fordi det har effekt for den fagfaglige
læring. Læreren vil det også, fordi det
i sig selv er værdifuldt at anerkende
elevens eller det andet menneskes 		
perspektiv – en pædagogisk værdi, som
eleven også skal se og lære foruden alt
det fagfaglige stof.
Det betyder ikke, at vi skal underkende de
mange forskningsresultater, der viser, at
fagfaglige aspekter som fx gode læsefærdigheder har betydning for elevens
livsmuligheder. De synes nødvendige for
at bryde den sociale arv, og dermed er de
fagfaglige aspekter af læringen værdifulde
for eleverne.
Pointen er blot, at vi i bestræbelserne på
at hæve elevernes fagfaglige niveau ikke
skal overse og glemme, at den danske
skoletradition har en række pædagogiske
værdier og i folkeskolens formålsparagraf
er forpligtet på et demokratisk dannelsesideal, som værdi i sig selv uanset de
fagfaglige resultater. Dette normative
projekt skal fastholdes uanset deskriptive
effekter eller ej.
Hvis vi tager højde for disse forhold og
fastholder indholdsdimensionen, fx gennem Klafkis kategoriale dannelse, i den
danske skoletradition, vil jeg hævde, at
Hattie styrker elevens dannelsesprocesser, fordi synlig læring understøtter allerede kendte og benyttede dannelsesveje
i dansk skoletradition og praksis. Der er
grundlag for en dialog.
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En opsamling
Jeg har i ovenstående forsøgt at argumentere for en dobbelt bevægelse. Dels at
læreren og pædagoger skal være kritiske
over for undervisningsministeriets begreb
”læringsmålstyret” og med nytte kan åbne
op for en kritisk og refleksiv dialog med
Hatties synlig læring.
Dette begrunder jeg i tre forhold:
-- Læringsmålstyret undervisning er 		
en dansk begrebskonstruktion, der ikke
har nogen teoretisk, politisk eller 		
juridisk forankring. Der er ingen
forskningsmæssigt belæg for at arbejde
med læringsmålstyret undervisning.
Derudover skal vi være overordentlig
kritiske over for måden Undervisningsministeriet i deres vejledning til
Fælles Mål har præsenteret væsentlige
kategorier på i synlig læring – særligt
den indholdstomme relationsmodel.
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Der er dog også forhold vi skal være
opmærksomme på, når Hattie bringes ind
i en dansk skoletradition. Hans tendens
til et ret entydigt fagfagligt fokus står i
nogen grad i modsætning til det dannelsesbillede der er i en dansk tradition og
som den danske skoletradition skal fastholde. Jeg mener dog, der kunne løsnes
op for dette ved at forstå Hattie gennem
Klafkis kategoriale dannelse, hvorved
det tydeliggøres både hvad synlig læring
understøtter og ikke mindst mangler.
Læreren eller pædagogen der er blevet
inspireret til refleksive dialoger med synlig
læring kan starte dialog med dette formative redskab: http://visiblelearningplus.
com/node/831 . (Udgaven er på dansk).

-- SFI-rapporten fastslår at Hatties
forskning og anbefalinger er aldeles
brugbare i dansk skolesammenhæng.
-- Hatties forståelse af elevens læringeffekter er veldokumenteret. Hvis de
indplaceres i en planlægningsmodel og
kun betragtes som didaktiske kategorier er der meget at hente i synlig
læring. Jeg vurderer også hans fire 		
pædagogiske fordringer som pædaggisk og didaktisk værdifulde. Deruover
ligger de i store træk på linje med en
dansk skoletradition.

Men en lærer i en dansk
skole vil ikke kun lære
eleverne at samarbejde,
fordi det er effektfuldt
for den fagfaglige læring.
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Undervisningsministeriet har siden ændre vejledningen flere gange. Først var titlen:
Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning. Den er nu ændret til: Læringsmål –
inspiration til at arbejde med læringsmål i undervisningen. Læseren skal dog ikke længere ned i
teksten end til den indledende manchet
før begrebet læringsmålstyret undervisning optræder første gang. Ministeriet for børn, unge og
ligestilling (2016).
Skovmand, Svend (2016b).
I The Ontario curriculum er ikke opbygget med en læreplanstænkning med bindende Fælles Mål
som i Danmark, men i stedet via ikke bindende generelle (overall) og specifikke forventninger.
Undervisningsministeriet kan altså ikke begrunde Fælles Mål i Ontario, da der ganske enkelt ikke
er belæg herfor. Fælles Mål er en intern dansk konstruktion (Skovmand, Kjeld 2016a). For at se
Ontarios læreplansopbygning henvises til Danmarks evalueringsinstitut (2012) P. 68.
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artikel om: Forventningens motivation. Kvan. August 2007. P. 14.
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Klassediskussioner ligger nummer 7 på Hatties liste over effekter med en effekt på 0.82. Jf. note ix
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Dybt dyk
i fagene
med Q-tavlen
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Anette Vestergaard Søberg er læremiddelforfatter og pædagogisk konsulent ved UCL.

For nogle år siden slæbte jeg en paptavle med mig hjem fra Ontario
efter besøg på flere skoler, der havde den som fast inventar i
klasserne. På grund af størrelsen var det ikke nemt at få den gennem
sikkerhedskontrollen om end det, som en af de øvrige deltagere på
turen kommenterede, højst kunne være tale om en ”bombe-plan”.
Men det var besværet værd. Tavlen har vist sig også i en dansk
oversættelse at have sprængkraft nok til at rykke ved elevernes
læring.

Mr. Johnson sidder med grade 6-eleverne
tæt omkring sig i en halvcirkel. Han beder
eleverne fortælle, hvad de ved om det
emne, klassen arbejder med i denne uges
literacy-timer. Emnet er alternative vedvarende energiformer. Eleverne har allerede
parvis undersøgt forskellige emner overfladisk via Google og bøger i klasseværelset, så de byder ind med forslag til, hvilke
alternative energiformer, de har kendskab
til. Mr. Johnson spørger interesseret til
faktuelle forhold om bl.a. vindenergi og
solenergi, som eleverne nævner. Han gør

sig umage med at lægge vægt på spørgsmål, som primært begynder med who,
what, where og when. Nogle kan de svare
på, andre hænger tilbage i luften – ubesvaret, men til videre efterforskning i små
arbejdsgrupper senere på formiddagen.
Så finder han ”the question-matrix”
frem, lader en hånd køre rundt mellem
matrixens spørgsmålskombinationer og
spørger så klassen, hvilke spørgsmål de
indtil nu har haft mest fokus på. Det kan
flere elever svare på. De har prøvet det her
før, fornemmer man. ” We´ve asked factual
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questions,” siger en pige og der nikkes
rundt om hende.
Mr. Johnson nikker og fortæller om at stille
komplekse spørgsmål til emner – hvorfor man gør det, og hvordan man gør det.
Så får eleverne til opgave parvis at stille
spørgsmål, som starter med how eller why
til deres emne. Blot et par minutter, alt
imens de bliver siddende omkring ham. Et
øjeblik efter rejser en skov af hænder sig,
og eleverne giver eksempler på komplekse
spørgsmål:
-- Hvorfor kører så få biler ved hjælp af
vedvarende energi?
-- Hvorfor placerer man vindmøller langt
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ude på havet, når det er dyrere end på
land?
-- Hvordan kan vores skole blive mere
energivenlig med solenergi?
Mr. Johnson er begejstret for deres
spørgsmål. Han viser på klassens question-matrix, hvordan de spørgsmål der nu
stilles placerer sig, og samtidig demonstrerer han med et søgeeksempel på
Google, at svarene ikke er lige til at finde.
Eleverne er nødt til at undersøge mange
forskellige vinkler på emnet for at kunne
ræsonnere sig frem til svaret. Snart efter
går eleverne i gang med at finde informa-
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tioner. Det går resten af de 100 minutters
literacy-undervisning med.
Eleverne virker meget motiverede for at
undersøge hver deres komplekse spørgsmål. Måske fordi de selv har udstukket en
retning med de dybdegående spørgsmål.
Læringspotentialet i en question-matrix
Mr. Johnson og mange andre lærere i
Ontario har brugt lang tid på igen og igen
at inddrage the question-matrix som en
ramme for elevernes tænkning. Det er
en abstrakt tankegang om kompleksitetsniveauer, som operationaliseres til
spørgsmålsstartere med kombinationen
af hv-ord og verber. Det forstår alle elever
ikke i første lektion, men ved tålmodigt at
henvise til tavlens niveauer i forskellige
fag og forløb og i samtaler med eleverne
om deres læring, så fanger eleverne over
tid idéen, og læringsdybden bliver gradvist
mere synlig for dem.
Mr. Johnson forklarer os efterfølgende, at
han oplever, at tavlen understøtter den
dybdegående, sammenkædende, forklarende, analyserende og perspektiverende
læring. Det er kompetencer, som han
mener eleverne har brug for som fremtidsborgere. De skal kunne koble viden
fra mange forskellige kilder. De skal være
kompetente, kritiske og refleksive brugere
af information på tværs af fagområder.
The question-matrix kan understøtte
udviklingen af disse kompetencer og synliggør samtidig læringsdybden inden for
det emne, eleverne dykker ned i.
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Fra the question-matrix til Q-tavlen
Som underviser i Danmark er det svært
at være uenig med Mr. Johnson. Det er
den samme kompleksitet vores elever
står overfor, og de samme kompetencer
vores elever har brug for i en globaliseret
verden med let adgang til store mængder
af viden.
På vej hjem fra besøget i Ontario overvejer jeg, om det værktøj lærere og elever
har så stor glæde af derovre, mon også
kan give gode læringsresultater i en dansk
kontekst.
Det viser sig at kræve mere end blot en
direkte oversættelse af ordene i tavlen.
De første eksperimenter i min 7. klasse
giver blandede resultater, fordi en direkte
oversættelse ikke i alle tilfælde giver den
samme type spørgsmål på dansk som på
engelsk. Kvadranternes spørgsmålstyper
mudres i en direkte oversættelse. Der skal
flere forsøg til, men til slut lykkes det at
finde en form, som er tilpasset det danske
sprog. Navnet på tavlen bliver Q-tavlen.
Q-tavlen som støtteværktøj ved en
projektopgave i 7. klasse
Når eleverne i udskolingen (eller før) introduceres til projektarbejdsformen, kan det
være en udfordring at demonstrere for
dem, hvornår fordybelsen i et felt løfter
sig fra emnearbejde til et problemorienteret projektarbejde. I en 7. klasse afprøvede
jeg derfor, om Q-tavlen kunne støtte
denne videreudvikling af det traditionelle
emnearbejde.
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Eleverne er nødt til
at undersøge mange
forskellige vinkler på
emnet.

Eleverne havde i samarbejde valgt det
overordnede emne At sætte spor. Herefter brainstormede klassen i forhold til
spændende emner, som kunne falde ind
under denne overskrift. Det gav et væld af
idéer – selvfølgelig af svingende kvalitet
og relevans.
Her fik Q-tavlen første gang sin funktion,
idet jeg fordelte emnerne blandt eleverne
og lod dem stille spørgsmål til emnet ud
fra Q-tavlen. De gode emner viste sig at
være nemme at stille spørgsmål til på alle
niveauer – også for elever, som ikke nødvendigvis brændte for selv at arbejde med
emnet. Et emne som Gipsafstøbninger
af dyrespor var svært at stille komplekse
spørgsmål til. Det konkrete fokus blev
afsløret med Q-tavlen.
Nogle emner fik mere dybde, end de
havde ved første øjekast. Emnet Makeuppens historie udviklede sig for eksempel i
to retninger – dels med fokus på sundhedsskadelige stoffer og alternativer
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hertil og dels i en retning, der kredsede
om kvindeidealer og kønsproblematikker.
På denne måde var Q-tavlen en slags indikator for, om emnerne havde tyngde og
potentiale nok til at blive til gode projektopgaver.
Da grupperne var etableret og emnerne
valgt, fik Q-tavlen en ny funktion. Grupperne anvendte tavlen til at fokusere
deres indsats. De kunne ved hjælp af
tavlen finde de spørgsmål, som var mest
interessante og relevante at gå efter, når
de skulle udarbejde deres problemformulering.
En drengegruppe havde for eksempel
valgt emnet Graffiti, og de fik ved hjælp af
Q-tavlen indkredset, hvilke problematikker og bagvedliggende holdninger, der var
interessante at fokusere på ud over det
faktuelle omkring, hvem der gjorde hvad,
hvornår, hvorfor og hvordan.
Q-tavlen operationaliserede de niveauer,
som jeg før havde talt om som projektopgavens trappestige: fakta, forståelse,
vurdering og handling. Niveauerne blev til
spørgsmål og gjorde det derfor tydeligt
for eleverne, hvad de skulle fokusere på
for at løfte kvaliteten af deres projektopgave.
Hvilke fag og hvilke elevgrupper?
Ovenstående eksempel er fra arbejdet
med projektopgaven, men tavlen er et
fagneutralt værktøj, som både de naturvidenskabelige og de humanistiske fag
med fordel kan inddrage som en didaktisk

67

VIA University College

ramme for undervisningen i forskellige
emner og temaer.
Samtidig har tavlen sin berettigelse på
alle grundskolens klassetrin; først lærerstyret og til slut i skoleforløbet som en
naturlig del af brainstorming, problemfokusering og fordybelse for den selvstændige elev eller gruppe.
Lærere, der har erfaring med de nye prøver i kulturfag og naturfag, fortæller, at
Q-tavlen har et stort potentiale i forhold
til de krav, der stilles til eleverne ved
prøverne. Den rammesætter de krav, der
ellers kan virke abstrakte, fordi eleverne
har et værktøj, som hjælper dem til at se
niveauerne i det fordybelsesarbejde, de
skal kunne demonstrere.
Også i forhold til litteraturarbejdet er
tavlen et godt supplement til den øvrige
fortolkningsundervisning. Den kan trække
refleksioner over det, der står mellem og
bag linjerne frem ved at guide eleverne til
at stille hvordan- og hvorfor-spørgsmål til
de tekster eller multimodale produkter, de
arbejder med. Det styrker især fortolknings- og perspektiveringskompetencerne hos eleverne.
Q-tavlens taksonomi minder om Blooms
taksonomi
Q-tavlen kan i sig selv forstås som en
operationaliseret taksonomi. Spørgsmålskombinationerne hjælper eleverne til
at ramme fire forskellige taksonomiske
niveauer.

Lidt forenklet anskuet er niveauerne:
- Det faktuelle
- Det forklarende
- Det analyserende
- Det perspektiverende.
De fire niveauer bevæger sig fra at indebære forholdsvist lave til meget høje krav
i forhold til elevernes videnskonstruktion,
og med Q-tavlen støttes elevernes udvikling af kompleks viden.
På det faktuelle plan skal eleverne
kunne gengive viden, hvorimod de øvrige
niveauer kræver, at eleverne kan sammenholde viden fra flere kilder, kan konkludere sammenhænge og mønstre og kan
anvende det faktuelle innovativt, problemløsende og perspektiverende.
Når Q-tavlen sammenholdes med en taksonomi for kognitiv kompleksitet, vil man
opdage, at tankegangen i Q-tavlen harmonerer med Blooms taksonomi for progression i tænkning. Blooms taksonomi
består af seks trin: at huske, at forstå, at

Q-tavlen er en slags
indikator for, om
emnerne har tyngde og
potentiale nok.
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anvende, at analysere, at vurdere og at
skabe (Brønd m.fl. 2015). De seks niveauer
kan genfindes i Q-tavlens felter.
De nederste to felter i Blooms taksonomi
– at huske og forstå – findes overvejende
i Q-tavlens venstre side i det gule og
det orange felt. De øverste fire lag – at
anvende, analysere, vurdere og skabe
finder vi i Q-tavlens højre side i de grønne
og blå felter.

Man kan være nybegynder uanset alder
og fag og måske samtidig være øvet eller
ekspert på andre felter. Er en elev ekspert
inden for et fagligt område, vil en taksonomi nok give overblik over feltet, men
den kan i virkeligheden også komme til at
virke snærende for de unikke præstationer og de kreative veje, som en taksonomi
aldrig vil kunne indramme (Brønd m.fl.
2015).

Skal vi arbejde med taksonomiske
redskaber? Ja, men…
Der er gode grunde til at vælge at understøtte elevernes læring med taksonomiske redskaber. Praktisk erfaring og forskning viser, at synliggørelse af mål, kriterier
og læreproces er afgørende for at elever
udvikler deres kompetencer (Brønd m.fl.
2015). Nottingham pointerer dog, at det
især er nybegyndere og begyndere på et
læringsfelt, som profiterer af taksonomier.

I forhold til Q-tavlen betyder det, at man
som lærer altid skal bruge sit kendskab til
elevernes udviklingstrin og forudgående
viden om et emne, når man vælger at
inddrage den. Man bør spørge sig selv, om
det er hele klassen eller udvalgte elever,
der har brug for den hjælp, tavlen kan
give og selvfølgelig hvordan den så skal
inddrages. Svaret vil være forskelligt fra
gang til gang.

Q-tavlen operationaliserede
niveauerne: fakta, forståelse,
vurdering og handling.
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Fælles læring

- stærkere resultater
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Anders Olesen er uddannet lærer, har en diplomuddannelse i ledelse og læser
master i offentlig ledelse og er skoleleder på Stensballe skole og
Marianne Rathschau er uddannet lærer, har en diplomuddannelse i ledelse og er
viceskoleleder på Stensballe skole

Et scenarie fra den nære fremtid…: Lærerne i på 7. årgang drøfter
i deres PLF, hvordan de kan udfordre og motivere de særligt
dygtige elever på årgangen. På smartboardet toner to meget
forskellige elevarbejder frem. Eleverne har lavet præsentationer
af arbejdet med en problemstilling i faget historie. Lærerne
drøfter de to præsentationer og de læringsmål, der er sat op for
undervisningsforløbet. Blooms taksonomi er brugt i opstillingen
af tegnene. Historielæreren synes ikke, at især den ene elev er
kommet meget videre end til i præsentationen at gengive den
viden, hun har læst sig til. Den anden elev har lavet vurderinger og
perspektiveringer. Lærerne drøfter…

The big WHY
Horsens Kommune stod i 2014 med
udmøntningen af Folkeskolereformen
på en brændende platform – eleverne
præsterede dårligere end forventet ved
afgangsprøver og i nationale test, for
mange unge var ikke i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter de

havde forladt grundskolen og for få havde
gennemført en ungdomsuddannelse 6
år efter afslutningen af grundskolen. Det
medførte en flok af unge på overførselsindkomst. Det er ikke en ønskværdig situation for den unge, for det lokale arbejdsmarked og for kommunens økonomi.
Selvom vi på Stensballeskolen præsterer
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John Hattie og James
Nottingham er
væsentlige inspiratorer
for indsatser.

som forventet på de ovennævnte parametre, var vi en del af et skolevæsen, som
samlet set ikke præsterede.
Kommunal og lokal indsats
På det bagtæppe besluttedes en kommunal indsats – Fælles læring – stærkere
resultater.
Indsatsen blev udviklet i et tæt samarbejde mellem skolechef, kommunale konsulenter og skoleledergruppen.
Indsatsen er bred – og justeres løbende.
Målet med indsatsen er at skabe nye
handlemuligheder gennem udsyn, ny
viden og inspiration og således styrke
skolevæsenets samlede kompetencer
i forhold til analyse, fortolkning samt
planlægning og gennemførsel af konkrete
initiativer - ud fra analysens resultater.
Yderligere var målet at styrke ”all system
go”- tilgangen gennem capacity building.
Horsens kommune valgte at starte udviklingen med en vidensrejse til Ontario for
skoleledere, pædagogiske ledere, lærings-
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vejledere, forvaltning og det politiske udvalg.
På et temadøgn for skoleledere, pædagogiske ledere og læringsvejledere blev de
overordnende elementer fra skoleudviklingen i Ontario gennemgået, og den enkelte
skole besluttede sig for, hvad de ville se
efter på vidensrejsen. På Stensballeskolen
valgte vi hver især et fokus med afsæt i
vores rolle og opgave på skolen. På den
måde fik vi allerede fra starten en lokal
vinkel og ejerskab til udviklingsprocessen.
Efter vidensrejserne gik skolelederne
og pædagogiske ledere i gang med et
diplommodul i pædagogisk ledelse med
særligt fokus på Vivian Robinsons ledelsesmæssige dimensioner og kapaciteter
for at skabe højere kvalitet i elevernes
læring. Afslutningen af modulet var en
strategiplan for indsatsen på den enkelte
skole. Sideløbende deltog den pædagogiske leder og læringsvejleder i et kommunalt aktionslæringsforløb med fokus
på implementeringen af den målstyrede
læring.
Horsens - all systems go
Horsens kommune har et samlet og ambitiøst skolevæsen med en stærk fælles
retning. Tværgående Enhed for Læring
styrker udviklingen på skolerne og i dagtilbuddene. Tværgående Enhed for Læring
består også af det tidligere PPR, så både
det almene tilbud og den særlige indsats
understøtter den fælles retning. Vi har en
række faglige og pædagogiske konsulenter, som støtter - og skubber - os i de
kommunale og lokale indsatser. Indsats-
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områderne på den enkelte skole udspringer i høj grad fra kommunale indsatsområder. John Hatties arbejde og James
Nottingham er væsentlige inspiratorer
for disse indsatser. Både medarbejdere
og ledere har været på konferencer med
mindst én af dem. Opgaven som skoleledelse handler meget om, hvordan vi
lokalt implementerer og udvikler de kommunale indsatser. I Horsens kommune har
alle skoler uddannet en række vejledere;
faglige, didaktiske og pædagogiske, som
udøver distribueret pædagogisk ledelse.
Vi arbejder ud fra forskellige faglige standarder bl.a. Faglig Standard for Professionelle Læringsfællesskaber og Faglig
Standard for Synlig og Målstyret Læring.
Hvad tog vi med os hjem fra Ontario?
Rejserne havde fokus på kapacitetsopbygningen både på skolen og i skolevæsenet. Som skoleledelse var det inspirerende at opleve en form for skoleledelse,
der var meget tættere på undervisningen, end den ledelse vi praktiserede. Vi
mødte en ledelse som var i tæt dialog med
lærerne om elevernes læringsudbytte med
udgangspunkt i data og observation.
I klasselokalerne oplevede vi målstyret
læring, hvor målene var meget synlige og
aktive for eleverne – også i de mindste
klasser. I samtalerne med lærerne stod
det klart, at den målstyrede læring ikke
står i kontrast til skolens dannelsesopgave.
Arbejdet med data var systematiseret.
Forståelsen af data var bred og der var et

mod blandt lærere og ledere til at være
åbne og nysgerrige over for den viden, der
lå begravet i data. Vi hørte også, hvordan elevprodukter var udgangspunkt for
arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber.
Vi fik beskrevet, hvordan professionelle
læringsfællesskaber fungerede i Ontario.
Deres PLF`er var, hvad vi i Danmark vil
kalde studiegrupper omkring pædagogiske/didaktiske emner, med udgangspunkt i data og nyeste viden. De delte
ikke klasse/børn men kun fag. Vi oplevede
ingen teamtanke. Lærerne var i højere
grad end lærerne på Stensballeskolen privatpraktiserende. Men ikke desto mindre
fik vi beskrevet en meget professionel
samtaleform med fokus på udvikling af
den enkeltes praksis og dermed elevernes
læringsudbytte.
På Stensballeskolen og i Danmark generelt har vi et anderledes udgangspunkt. Vi
har tradition for samarbejde og gode vilkår

Vi mødte en ledelse,
som var i tæt
dialog med lærerne
om elevernes
læringsudbytte.
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“Walk the talk” og “talk
the walk”.

og muligheder for en naturlig udvikling af
team til professionelle læringsfællesskaber. Vi ser PLF`erne som en professionalisering af vores traditionelle teamsamarbejde.
I Ontario var der bemærkelsesværdig stor
overensstemmelse mellem det der blev
sagt og det det der blev gjort. Alle beherskede både at “walk the talk” og “talk the
walk”, som Michael Fullan beskriver som
vigtige elementer i kapacitetsopbygningen.
Vi oplevede et meget sammenspillet
system fra undervisningsminister til den
undervisende lærer, der gik i fælles retning
med en fælles udviklingshistorie.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra
Ontario blev den kommunale indsats Fælles læring - stærkere resultater - konkretiseret yderligere. På skolerne blev hjørnestenene synlig og målstyret læring samt
udvikling af PLF`er. Synlig og målstyret
læring er ikke kun med øje for den faglige
udvikling. Vi oplever en styrkelse af skolens dannelsesopgave gennem arbejdet
med mål. Allerede inden Folkeskolereformen havde vi på Stensballeskolen sat
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fokus på arbejdet med elevernes alsidige
udvikling og personlige mestring gennem
opstilling af mål og tegn.
Skoleledelse tæt på den pædagogiske
praksis
Stensballeskolen er en skole med 850
elever, en SFO med 350 børn og 4 ledere.
Indtil for 4 år siden havde skolen ingen
tydelig fælles retning, mange var privatpraktiserende lærere og teamsamarbejde
var helt nyt. Skolereformen og de kommunale krav kom og hjalp en ny skoleledelse i
udviklingen af skolen.
Et af de første skridt var, at vi som ledelse
for 3 år siden afsatte to timer om ugen til
at komme ud i praksis. Der er flere formål
med dette. Hvis vi kvalificeret skal kunne
indgå i drøftelser med det pædagogiske
personale om data, pædagogik og didaktik, må vi kende den pædagogiske praksis
godt. Vi melder ud, hvad vi observerer,
f.eks. hvilke tegn kan vi se på, at læringsmålene er aktive for eleverne. Vi kalder
det temperaturmålinger. Disse observationer er vigtige data i drøftelser og beslutninger om indsatsområder på skolen.
Et andet vigtigt formål har været at
sparke døren ind hos den privatpraktiserende lærer og bane vejen for vejlederne,
som i deres arbejde har brug for at kunne
gå ind og bruge observation af kolleger.
Denne del af kulturændringen er gået
overraskende nemt. Personalet er nu så
småt i gang med at bruge kollega-observationer i deres PLF-arbejde.
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I forbindelse med MUS har vi som ledelse
brugt observationer defineret af medarbejderen som afsæt for samtalen. Tidskrævende men givtigt.
Som ledelse forsøger vi at være rollemodeller ved selv at være en ledelse i læring
og med et Growth Mindset og vi tør også
fejle. Vi efterspørger medarbejdernes
feedback og arbejder med observation og
sparring af hinanden.
Distribueret pædagogisk ledelse
Skolens 9 vejledere er vigtige aktører
i implementeringen og udviklingen af
skolens indsatser. De byder hver især ind
på deres områder og udøver distribueret
pædagogiske ledelse.
Skolens 3 læringsvejledere har været og
er helt centrale i implementeringen af den
målstyrede læring og PLF - i et samarbejde med skolens ledelse. De er med, når
vi udarbejder implementeringsplaner,
udbreder indsatser og i den direkte vejledning af personalet. Læringsvejlederne og
nogle af de faglige vejledere har i indeværende år været medudviklere af og
stået for læringssamtaler med alle skolens
årgangs-PLF sammen med skoleledelsen.
Alle vejledere indgår i kommunale netværk,
som kapacitetsopbygger og dermed er
understøttende.
Implementering af Målstyret Læring
I februar 2014 som en del af Folkeskolereformen lavede vi en 3-årig procesplan
for implementeringen af den målstyrede
læring på Stensballeskolen. Vi beskrev,
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hvilke delelementer, vi ville have fokus på
de enkelte år og hvilke forventninger, der
var til eleverne, det pædagogiske personale, vejlederne og skolens ledelse; hvad
skulle de opleve, hvad skulle de øve sig på,
hvad var deres opgave og hvordan understøttede vi det?
Det første år handlede meget om hele
mind-settet - at gå fra fokus på undervisning til fokus på elevernes læring, altså
læringsmål før indhold. I årsplaner og i
forløb skulle der øves i at stille læringsmål
og tegn, som var synlige og aktive for eleverne. Skolens ledelse og læringsvejledere
iværksatte øvelser i især nedbrydning af
mål. Skolens ledelse sørgede for at sætte
de nye tiltag ind i den store sammenhæng
- THE BIG WHY - med de nationale og
kommunale mål for øje.
Efter år 1 kom en kommunal selvevaluering,
hvor alle skolens lærere, pædagoger, vejledere, elever i 4., 6. og 8. årgang og skolens
ledelse indgik. Vores evaluering viste tydeligt, at vi var rigtig godt på vej i de områder, vi havde arbejdet målrettet med. Da vi
skulle justere vores implementeringsplan
var det bl.a. ud fra en analyse af dette datagrundlag.
I år 2 kom Horsens Kommune med i Program for Læringsledelse, et A. P. Møller
finansieret skole- og kompetenceudviklings program. Samtidigt indførtes Min Uddannelse som kommunens
læringsplatform. Disse to nye initiativer
skulle udvikles og justeres en del før de
var på et niveau, som kunne understøtte
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og kvalificere vores proces med implementeringen af den målstyrede læring.
Min Uddannelse tvang os til at stille endnu
mere skarpt på nedbrydning af læringsmål
og opstilling af tegn - også differentierede
tegn. Vi arbejdede med taksonomier, feedback og det at arbejde datainformeret. Vi
brugte megen samarbejdstid på at øve os
på at analysere konkrete data og planlægge ud fra datacirklen.
Ud fra inspirerende fælles læringsdage for
lærere, pædagoger og ledelse med James
Nottingham satte vi især fokus på peer
feedbacken.
I indeværende skoleår har vi igen foretaget en kommunal selvevaluering omkring
målstyret læring og arbejdet i professionelle læringsfællesskaber. Vi kan se, at
de områder, vi skal have fokus på er mere
inddragelse af eleverne i deres læringsmål
og udvikling af indholdet i PLF`erne.
Transformation fra team til PLF
Inden den kommunale indsats for at
transformere team til professionelle
læringsfællesskaber havde vi fastlagt
en ny teamstruktur på skolen. Vi havde
defineret formålet med alle team og de
fælles opgaver. Hvert team skulle udarbejde en teamaftale. Der var lagt rammer
for teamarbejdet; også mellem lærerne
og pædagogerne. Skolens ledelse afholdt
teamudviklingssamtaler med alle teams
1-2 gange om året. Tilsammen gjorde det
en stor forskel i at give skolen en fælles
retning.
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Vi udarbejdede en Strategi- og Handleplan for Implementering af PLF på Stensballeskolen. En plan som måtte revideres,
da vi blev klogere undervejs og andre faktorer kom til at påvirke processen i positiv
retning.
Det første år handlede om at få bredt
PLF-tanken ud til skolens personale via
oplæg, indhold til TUS og læse-, matematik- og trivselssamtaler på baggrund af
data.
År 2 gik med at øve os i at arbejde med
data og brede databegrebet ud. Vi havde
via Program for Læringsledelse foretaget en stor kortlægningsundersøgelse,
som gav god mulighed for planlægning
af indsatser ud fra data. Via Program
for Læringsledelse uddannede skolen 11
teamkoordinatorer, som har fået en helt
central rolle på skolen. De har fået en
række værktøjer til implementeringen af
PLF-tanken i teamet. Teamkoordinatorerne, også som gruppe, er nu et vigtig
bindeled mellem skolens ledelse og teamene. Det sikrer medindflydelse og kvalitet
i beslutningerne.
Igennem Program for Læringsledelse er
alle team blevet kvalificeret til at kunne
arbejde som PLF - med afsæt i analyse af
data og iværksættelse af prøvehandlinger
for at forbedre egen pædagogiske praksis.
Faglærere i dansk og matematik på en
årgang får ugentlig samarbejdstid skemalagt for at øge det direkte samarbejde om
eleverne læring og arbejdet med de indsatser, de faglige vejledere sætter i spil. Vores
fag-PLF arbejder meget målrettet med
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understøttelse af skolens indsatsområder.
I indeværende år har vi givet lærerne mulighed for observation af hinanden. Vi har
arbejdet med kommunikationen omkring
drøftelse af hinandens praksis og den sårbarhed og tillid, der er en del af det.
Status
Den kommunale skoleudvikling har siden
vidensrejserne haft et tydeligt fokus. Der
har ikke været færre indsatser, men fokus
har været entydig. Vi oplever at udviklingen af Stensballeskolen går mere i dybden
- ud fra tanken om, at alt ikke kan være i
fokus på en gang.
Vi oplever at politikerne giver os arbejdsro.
Skoleledere bliver ofte inviteret til at give
oplæg for det politiske udvalg, som så får
større indsigt i det arbejde der foregår på
skolerne. Således får politikerne mulighed
for at følge processerne og ikke kun resultaterne - helt som de oplevede i Ontario.
Lige nu oplever vi, at hele systemet arbejder i samme retning - omend politikerne
stadig er utålmodige og vil se resultater.
Ved afgangsprøverne i maj/juni 2016 ligger afgangseleverne fra Horsens Kommune på linje med den gennemsnitlige
elev i Danmark, trods kommunens socioøkonomiske udfordringer. Det giver energi
at opleve, at resultaterne er på vej.
Vi arbejder med, at alle medarbejdere har
fokus på og accepterer, at vi alle skal gøre
det bedre - selvom det, vi præsterer nu,
allerede er godt. For nogle medarbejdere
virker det stadigt provokerende - for andre
er det meget motiverende. Skoleledel-

77

serne oplever det på samme måde. Der er
en forventning om, at alle skoler bidrager
til at løfte det samlede skolevæsen - også
de skoler, der allerede præsterer godt.
På Stensballeskolen arbejder vi fortsat med
synlig og målstyret læring og udvikling af
de professionelle læringsfællesskaber. Ofte
går udviklingen hurtigere end forventet og
der er i høj grad en synergieffekt mellem
de to centrale indsatser. Vi er i gang med
at arbejde med elevernes motivation, en
af Horsens Kommunes indsatser via Program for Læringsledelse.
I den kommende tid flytter skolens ledelse
deres fokus fra observationer af den
pædagogiske praksis til deltagelse i personalets PLF-møder for at kunne følge og
støtte udviklingen i denne arbejdsform.
Vi har som ledelse været insisterende i
vores arbejde med at komme tæt på den
pædagogiske praksis. Vi er ikke blevet
mødt med den modstand, som vi måske
havde forventet, men er blevet mødt med
en stor åbenhed og er kommet i meget
tættere dialog med personalet om den
fælles opgave.

Vi må som ledelse
kende den pædagogiske
praksis godt.
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psykologisk konsulent

Er Co-teaching
det nye sort i
Folkeskolen?
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Therese Bach er cand.pæd.pæd.psyk, og pædagogisk psykologisk konsulent og
Susanne Rubenius er cand.pæd.pæd.psyk og pædagogisk psykologisk konsulent, begge
ansat v. Horsens Ungdomsskoles Videncenter for Læring og Inklusion

Folkeskolens opgave er under hastig forandring, idet elevernes behov
og forudsætninger divergerer mere end hidtil. Det efterlader en
skolepraksis, der endegyldigt gør op med den privatpraktiserende
lærer.
Artiklens påstand er således, at én faggruppe ikke i tilstrækkelig
grad kan løfte skolens komplekse opgave på egen hånd, hvorfor
Co-teaching med sit flerfaglige udgangspunkt har meget at tilbyde
Folkeskolen anno 2017.

Folkeskolens opgave er under hastig forandring, idet elevernes behov og forudsætninger divergerer mere end hidtil. Det
efterlader en skolepraksis, der endegyldigt gør op med den privatpraktiserende
lærer.
Artiklens påstand er således, at én faggruppe ikke i tilstrækkelig grad kan løfte
skolens komplekse opgave på egen hånd,
hvorfor Co-teaching med sit flerfaglige
udgangspunkt har meget at tilbyde Folkeskolen anno 2017.

Introduktion til en ny tendens i
skoleverdenen
Co-teaching er en metodisk tilgang til
udvikling af pædagogisk praksis, som i de
senere år har vundet indpas i Danmark.
Det er en metode, der i høj grad forpligter
alle involverede parter og som forudsætter en særlig prioritering fra skolens side
forstået som allokering af tid og ressourcer samt vilje til at reflektere kritisk over
egen praksis. Metoden hviler på et forskningsinformeret grundlag og kan siges
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Co-teaching beskrives
som en unik mulighed
for professionel sparring
og udvikling.

at udgøre en helhedsorienteret tilgang til
opkvalificering af skolernes indsats for at
øge elevers læring og trivsel samt opfylde
kravet om inklusion.
Gennem det sidste halvandet år har vi
været tilknyttet et Co-teaching projekt
under Undervisningsministeriet, som har
til formål at understøtte inklusion i Folkeskolen. Vi arbejder til daglig i Horsens
Ungdomsskoles Videncenter for Læring
og Inklusion og vi har i samarbejde med
de øvrige videncentre i Horsens Kommune samt andre centrale aktører i projektet arbejdet intenst med at evaluere og
forfine metoden. Dette arbejde har resulteret i en faglig standard indeholdende en
præcis køreplan for optimal anvendelse af
Co-teaching i en dansk skolekontekst.
I det følgende tilbydes et indblik i metodens teoretiske fundament og særlige
karakteristika, hvorefter dens anvendelse
i praksis eksemplificeres på baggrund af
den faglige standard for Co-teaching i
Horsens Kommune.
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Et historisk blik på Co-teaching
Begrebet Co-teaching udspringer af den
amerikanske specialundervisning og blev
med No Child Left Behind-reformen i 2001
inkorporeret i almenområdet som et muligt
svar på de udfordringer, som bevægelsen
af elever fra segregerede skoletilbud til
almenskoler medførte (Friend & Reising,
1993). I denne optik kan Co-teaching forstås som en fusion mellem to kvalitativt
forskellige skoletilbud, hvorved diversiteten i almenlæreres og øvrige professioner
bringes i spil i klasserummet. Den overordnede ambition var på den baggrund at
understøtte skolernes inklusionsdagsorden ved at reducere ekskluderende
undervisning uden for klassen (Nichlos,
2010). Co-teaching har vist sig særlig
brugbar og omtales af Hansen m.fl. (2014)
som den metode, der: ”fremhæves inden
for den internationale forskning – og i særligt grad inden for amerikansk forskning
– som en undervisningsform, der bedst
muligt understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer”.
Co-teachings berettigelse i en dansk
skolekontekst
Med indførelsen af inklusionsloven i 2012
(UVM) blev skolens kerneopgave fra
politisk side reformuleret, idet skolerne
forpligtede sig på at skabe inkluderende
læringsmiljøer, der tilbyder en høj grad af
læring og trivsel for alle elever. Det stiller
nye krav til lærernes viden og kompetencer ift. at løfte folkeskolens inklusionsopgave, og Co-teaching udgør i den forbin-
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delse et kvalificeret bud på en metode,
der tilgodeser kompleksiteten og diversiteten i den aktuelle skolevirkelighed.
Den helt store kvalitet ved Co-teaching
kan – set fra lærernes perspektiv - bedst
beskrives som en unik mulighed for
professionel sparring og udvikling, idet
almenlærere og andre fagpersoner kan
profitere og lære af hinandens ekspertise. Endvidere supporteres almenlærerens planlægning af undervisningen samt
praktiske udførelse heraf, hvorved der
skabes rum til en højere grad af refleksion,
kreativitet og organisering af alternative
arbejdsformer.
Gevinsten ved Co-teaching kan for elevernes vedkommende siges at være en
langt mere differentieret tilegnelse af
det faglige stof. På denne måde faciliteres et inkluderende læringsmiljø, som
tilrettelægges ud fra elevernes individuelle læringsforudsætninger med gode
muligheder for ekstra støtte til de elever,
der oplever udfordringer i den traditionelle
klasseundervisning.
Endnu en afgørende pointe er ifølge
Walter-Thomas (1997), at samtlige elever
profiterer af Co-teaching på følgende områder: højere faglige præstationer, mere
tid og opmærksomhed fra lærernes side,
større fokus på opbygning af kognitive
strategier og sociale færdigheder samt et
stærkere klassefællesskab. Dermed kan
intentionen i Co-teaching som metode
siges at tilgodese såvel de elever, der
har behov for ekstra hjælp og støtte, den
brede middelgruppe samt de elever, der

81

besidder en høj grad af læringspotentiale
og som derfor søger faglige udfordringer.
Definition af Co-teaching
Hansen m.fl. (2014) definerer metoden på
følgende måde: “Co-teaching er en undervisningsform, hvor en lærer med specialpædagogisk viden og en almenlærer
begge underviser en klasse sammen, og
hvor der både er børn med og uden særlige behov til stede”. Co-teaching kan derfor betragtes som et brud på den traditionelle opfattelse af, at almenlæreren bærer
hovedansvaret for undervisningen, mens
speciallæreren har en støttende funktion
med henblik på at disciplinere enkeltelever. Betoningen af forskellige fagligheder er værd at bemærke, idet dette er
en grundpræmis for metoden. Endvidere
er det i modsætning til den traditionelle
to-lærerordning særligt karakteristisk for
Co-teaching, at undervisningen planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles
sammen, hvorved ansvaret deles ligeligt imellem læreren og den tilknyttede
Co-teacher. I forlængelse heraf indkredser
lektor Andy Højholdt fem kriterier, der
adskiller Co-teaching fra andre samarbejdsformer (Horsens Kommune, 2016):
-- Samtidighed: Co-learning gennemføres
samtidigt for de involverede lærere
-- Afklaret forskellighed: Det tilstræbes at
drage nytte af hinandens forskellighed
-- Fælles didaktisk proces: Undervisningen
planlægges, gennemføres og evalueres i
fællesskab
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Enhver metode er
fuldstændig overladt til
de personer, der skal
føre den ud i praksis.

-- Aktiv rolle: Alle deltagende lærere har en
aktiv rolle i elevernes læreprocesser
-- Diversitet som styrke: Elevernes forskellighed søges håndteret, så alle udfordres
passende.
Arbejdsgangen i Co-teaching
Tovholderne i Undervisningsministeriets
projekt har løbende finjusteret praksis
for Co-teaching i Horsens Kommune, og
samtlige videncentre i Horsens arbejder
nu ud fra følgende model:

Termatisering

Evaluering

Dataindsamling

Aktioner

Analyse

Priotering

Model for Co-teaching i Horsens Kommune
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I det følgende beskrives de enkelte faser
detaljeret med særlig vægt på at redegøre
for styrkerne såvel som udfordringerne i
de specifikke delområder af processen.
1. Tematisering
Ethvert Co-teaching forløb indledes med
et lokalt opstartsmøde på skolen med
deltagelse af lærere, ledelse, vejledere
samt videncentermedarbejdere. På mødet
konstitueres et professionelt læringsfællesskab med deltagerne i Co-teaching forløbet, og den primære udfordring i casen
indkredses. Endvidere rammesættes præmisser og forventninger for samarbejdet,
og der udarbejdes evt. en samarbejdsaftale, hvor værdier samt rolle- og
ansvarsfordeling afklares med henblik på
at foregribe komplikationer i samarbejdet.
Det er en god tidsmæssig investering på
forhånd at aftale, hvordan kommunikationen skal foregå og hvordan situationen
håndteres, hvis der opstår misforståelser
eller uenighed, idet Co-teaching er en
metode, der går tæt på og udfordrer alle
aspekter af vant praksis. Netop dette
forhold er en stor kvalitet ved metoden,
da den tilbyder unikke muligheder for at
udfordre de antagelser og narrativer, som
udgør implicitte forudsætninger for lærernes didaktiske og pædagogiske dispositioner.
Det kan som videncentermedarbejder
være en svær kunst at balancere en
tilpasset forstyrrelse med henblik på at
skabe optimal frustration og momentum
for varige forandringer med en samtidig
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respekt for den kompleksitet, som enhver
pædagogisk praksis rummer.
Der ses ofte en bekymring hos lærerne i
forhold til tidsforbrug i indsatsen, idet der
bør afsættes minimum tre timer ugentligt til fælles forberedelse og evaluering.
En afgørende forudsætning for succes er
således, at skolens ledelse på forhånd har
rammesat tid og vilkår for forløbet. Det
vil altid kræve en vis mængde overskud
og fleksibilitet hos personalet samt vilje
til professionel udvikling at indgå i et
Co-teaching forløb, hvilket bør afstemmes
på forhånd.
2. Dataindsamling
Næste skridt i processen er etablering af
et fokuseret datagrundlag bestående af
observationer i klassen eller på årgangen forestået af videncenterpersonerne,
samt afholdelse af fokusgruppeinterview
med 4-5 udvalgte elever og herefter med
lærergruppen. Endvidere suppleres med
anden relevant data, der kan belyse problemstillingen såsom trivselsmålinger,
resultater af nationale test og øvrige faglige tests, elevbeskrivelser samt pædagogisk psykologiske vurderinger etc.
Udfordringen i denne del af processen er
at begrænse dataindsamlingen til udelukkende at indbefatte det – for problemstillingen – relevante materiale, så ressourcerne anvendes bedst muligt.
3. Analyse
Afholdelse af fokusgruppeinterview med
de forskellige aktører baner vejen for et
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analysearbejde, der bidrager med et nyt
blik på praksis, og særligt børneperspektivet kan give ny viden om den oplevede
virkelighed. I pædagogiske samtaler om
elever og klasser er det ofte lærerens fortolkning af situationer, der sætter kursen
for det videre arbejde, hvorved der eksisterer en reel risiko for bias. I sammenstillingen af elevers og læreres perspektiver
vil der ofte være divergerende opfattelser,
som udgør en vigtig kilde til identifikation
af forandringspotentialet.
Det er undervejs i hele forløbet videncentermedarbejderne, der bærer rollen som
tovholdere, og det er således deres ansvar
at samle og formidle den indsamlede data
til de øvrige aktører på det efterfølgende
prioriteringsmøde.
4. Prioritering
Tilbage ved mødebordet præsenteres de
analytiske hovedpointer, der er trådt frem
i datamaterialet. Der påhviler videncentermedarbejderne en væsentlig opgave i forhold til at behandle lærernes praksis med
stor respekt og anerkendelse, alt imen, at
datagrundlaget anvendes som et vidnesbyrd om, at man med fordel kan foretage
justeringer. Man vil ofte opleve en høj grad
af modstand mod forandring fra lærernes
side i denne fase, idet en forandring forudsætter, at der ændres praksis på afgørende
områder. Denne modvilje forstærkes af
den familiekultur, som ofte opleves i en
lærergruppe, og personalets hensyn til
hinanden kan spænde ben i samarbejdet. Det kræver således en god portion
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mod og en høj grad af vedholdenhed
at udfordre en sådan kultur, og det kan
være nødvendigt at vende tilbage til de
retningslinjer, som blev aftalt i forbindelse
med udarbejdelsen af samarbejdskontrakten. Endnu en væsentlig udfordring er,
at forandring tager tid og kræver, at alle
følger de strategier og mål, der opstilles
for indsatsen. Det er derfor afgørende, at
alle deltagende parter forpligtes, så samtlige aktører oplever et ejerskab for de nye
initiativer, der sættes i spil.
På baggrund af analysedelen prioriteres
fokusområder, og der udarbejdes en
råskitse til de aktioner, der skal iværksættes. I planlægningen af den videre indsats
tages der udgangspunkt i relevante didaktiske modeller såsom D7-modellen udviklet af Erling Lars Dale samt Pilemodellen
udviklet af Axcept (Horsens Kommune,
2016). Der formuleres endvidere klare mål
og delmål for processen, så det er muligt
at foretage en løbende evaluering og
justering af aktionerne.
5. Aktioner
Det omfattende forarbejde bestående af
dataindsamling, rammesætning, målformulering samt forventningsafstemning
skal nu stå sin prøve i praksis, idet de nye
tiltag skal implementeres. Det kræver
energi og overskud at bryde et system op
og fastholde et nyt, og man må i denne
fase være forberedt på, at det kan være
hårdt arbejde at stå fast. Ligeledes kræver
nye arbejdsgange en større arbejdsbyrde
og en ukuelig tro på projektet, når man
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konfronteres med elevernes reaktion på
forandringerne. Det er i den forbindelse en
vigtig pointe, at ansvaret fordeles ligeligt
i Co-teaching, hvorfor læreren aldrig står
alene med opgaven. Rollefordelingen i
undervisningen aftales på forhånd, og
der eksisterer adskillige variationer for,
hvordan opgaverne kan fordeles. Deltagerne i Co-teaching forløbet mødes
på ugentlig basis, og indsatsen justeres
løbende, hvilket danner grundlag for nye
mål undervejs.
6. Evaluering
I den sidste del af forløbet afholdes
gen-interviews med de samme elever som
ved indsatsens begyndelse. Der indsamles endnu engang øvrige data, der kan
sammenlignes med start-data, og der
afholdes et afsluttende evalueringsmøde
for alle involverede parter med deltagelse
af skolens ledelse. Formålet med mødet
er at forankre forandringerne i fremtidig
praksis samt at udfolde perspektiverne i
øvrige dele af organisationen.
Endeligt afholdes der et opfølgende
møde 1-3 måneder efter afrundingen af
Co-teaching forløbet med det formål at
adressere eventuelle barrierer, der måtte
opstå hen ad vejen samt fastholde forandringen i den travle skolehverdag, der
hurtigt tager over, når fokus rettes andre
steder hen.
Afrunding
Ved vejs ende ser vi os i stand til at
besvare det indledende spørgsmål, nemlig
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hvorvidt Co-teaching er det nye sort i
Folkeskolen. Svaret er både ja og nej, idet
enhver metode er fuldstændig overladt til
de personer, der skal føre den ud i praksis.
Deres vilje, evner, engagement og tro på
metodens effekt er en altafgørende forudsætning for succes, og Co-teaching kan
således ikke udnævnes til at være et quick
fix, der i sig selv løser de udfordringer, der
er forbundet med den øgede kompleksitet i Folkeskolens kerneopgave. Vi har via
vores deltagelse i projektet samarbejdet
med dygtige, entusiastiske og fagligt
kompetente lærere, der i disse år bevæger sig ad mange nye stier i bestræbelsen på at definere og skabe fremtidens
Folkeskole. Set i dette lys er Co-teaching
kommet for at blive, idet metoden har vist

sig særlig effektiv i forhold til at udvikle
praksis og kvalificere samt operationalisere det tværprofessionelle samarbejde i
skolen.
Charles Darwin har engang sagt: ”Det er
ikke den stærkeste art, der overlever – ej
heller den mest intelligente – men den,
der er mest indstillet på forandring”. Samfundet kalder på en Folkeskole, der tager
hånd om samtlige elever og giver dem
evnen, viljen og lysten til at mestre livet,
og Co-teaching udgør et relevant og nutidigt bud på en metode, der imødekommer
kravet om fornyelse af skolekulturen, som
vi traditionelt kender den.
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Målstyret didaktik
bør kun være en
lille del af lærerens
didaktiske
overvejelser
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I en tid hvor målstyret undervisning fylder en stor del i det didaktiske
landskab, er det nødvendigt at have blik for bredden i didaktikkens
elementer. Målstyret undervisning bidrager med mere fokus på
elevernes læring, men det didaktiske felt er så uendeligt meget
større.
Som underviser i Lærerens Grundfaglighed på Læreruddannelsen
i Århus er jeg optaget af, at lærerstuderende lærer at balancere i
didaktikkens empiriske og normative landskaber. I nedenstående
artikel udfoldes dette, og jeg giver eksempler på egne konkrete
undervisningstiltag på læreruddannelsen.

Man skal aldrig forkaste ny viden
I 2006 hørte jeg et foredrag af Danmarks
Pædagogiske Universitets daværende
rektor, Lars Henrik Schmidt. Med sin
karakteristiske stemme og velunderbyggede argumentationer sagde han, som
jeg husker det, følgende: ”Man skal aldrig
forkaste ny viden …… og så gælder det om
at få denne nye viden integreret i alt det,
vi allerede ved i forvejen.”

Det er klogt sagt. Dermed skal også ny
viden, som den angelsaksiske didaktik
bidrager med, integreres kritisk og konstruktivt i lærerens didaktiske repertoire.
Uddannelsesforsker Gert Biesta peger i sin
bog God uddannelse i målingens tidsalder
- etik, politik og demokrati (Biesta, 2011)
på problemstillinger, der kan opstå, hvis
uddannelsessystemet mister kontakten
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Biesta bidrager
med en værdifuld
balancetænkning.

til dets brede formål. Problemstillingerne
handler ifølge Biesta om neoliberale
styringsteknologier, markedsgørelse og
accountabilitysystemer og dets betydninger for relationer mellem stat, skole og
borgere i et demokratisk samfund. Disse
problemstillinger er betydningsfulde når vi
taler om uddannelse og får indflydelse på
relationerne mellem lærere, elever, forældre og ledere.
En af Biestas vigtige pointer er, at uddannelse har et formål, som bør relatere sig
til følgende tre domæner, hvoraf ingen af
disse må tage hele opmærksomheden:
-- Qualification: knowledge, skills,
dispositions: becoming qualified
-- Socialisation: becoming part of
traditions (e.g., cultural, professional)
-- Subjectification: the question of the
human person (e.g., autonomy,
judgement)
I min undervisning på Læreruddannelsen
forsøger jeg at få de studerende til at få
øje på ovenstående tre domæner, som
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også er indeholdt i folkeskolens formålsparagraf. Jeg vurderer, at domænerne
nu og i fremtiden er meget værdifulde
pejlemærker for lærere, når der skal træffes didaktiske beslutninger. I nuværende
uddannelsesdiskurs fylder målstyret
undervisning og faglige læringsmål
meget. Men det ændrer ikke på, at alle
tre domæner principielt bør medtænkes i
enhver didaktisk beslutning og handling i
skolen.
Undervisning i skolen kan således både
blive for ensidigt fokuseret på kvalifikationsdomænet og dermed for lidt opmærksom på elevernes sociale og personlige udvikling. Undervisningen kan
omvendt også blive for lidt fokuseret på
kvalifikationsdomænet og for meget personligt navlepilleri. Biesta bidrager efter
min mening med en værdifuld balancetænkning, som enhver, der arbejder med
skole og uddannelse af næste generation,
nødvendigvis bør forholde sig til.
Ingen læring uden dannelse - ingen
dannelse uden læring
Alexander Von Oettingen peger i sin nye
bog på, at der for tiden er alt for skrappe
skel mellem pædagogikkens normative
og empiriske side (Oettingen, 2016, s. 13).
Oettingen påpeger, at der er risiko for, at
den normative position kan tømmes for
empirisk betydning, som ingen vil lytte til.
Omvendt kan den empiriske position blive
til mekanisk teknologi uden normative
referencer.
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Jeg er enig med Oettingen i, at professionelle lærere i dag skal kunne lade sig
informere af viden fra både den normative
og empiriske side af pædagogikken og
evne at forene indsigterne fra begge disse
sider. Det er let at sige, men også udfordrende at oversætte til handling i skolens
undervisning. Det er netop ved at kunne
navigere og handle i disse spændingsfelter og paradoksale indsigter, at den professionelle lærer viser sin professionalitet.
Derfor læser lærerstuderende i dag
angelsaksisk litteratur af for eksempel
John Hattie og øver sig på at have øje for
synlige tegn på læring, nedbryde læringsmål, foretage datainformerede didaktiske
valg og lave egne empiriske undersøgelser. Hermed forberedes de studerende til,
sammen med deres kommende erfarne
kollegaer, at kunne bidrage til at udvikle
disse dimensioner af didaktikken.
Udover angelsaksisk litteratur studeres
også ovennævnte bog af Alexander vor
Oettingen for at give de studerende
mulighed for at tilegne sig viden om skolens paradokser og at der i skolesammenhænge findes et brud mellem det ”at leve”
og det ”at lære”. Bogen peger på, at skolen
har en ”kunstig” disciplinerende dimension, en undervisnings-dimension samt en
vejledende dimension, som alle har til hensigt at understøtte det enkelte subjekts
frihed til at bestemme dets eksistens og
sameksistens.

På læreruddannelsen bidrager Merete
Wiberg med en interessant artikel: Læring
med eller uden kompas? (Wiberg, 2013).
Denne artikel forsøger at bygge bro
mellem lærings- og dannelsesbegrebet.
Wiberg diskuterer Gert Biestas kritik af
læringsbegrebet. Han kritiserer læringsbegrebet for at være for individualistisk,
procesorienteret, indholdstomt og retningsløst. Han argumenterer for, at der i
skolens undervisning også skal være plads
til det uforudsigelige og ubestemte.
Wiberg peger på, at der i tiden er tendens til, at begreber om både dannelse og
læring anvendes for reduktionistisk i det
offentlige og politiske rum.
Hendes hovedpointe er, at det er vigtigt at
forstå læring som nødvendig for at dannelse overhovedet kan finde sted. Dannelsesbegreberne bidrager med begrundelser
af læringsindholdet og til mediering mellem det almene og det individuelle (Wiberg,
2013, s. 22). Med Læring uden kompas
bliver det tydeligt: Ingen læring uden dannelse - ingen dannelse uden læring.

Begreber om både
dannelse og læring
anvendes for
reduktionistisk.
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Didaktisk øvelse: Den store fest
Nedenstående øvelse har til hensigt at
invitere de studerende ind i forståelser af
didaktikkens grundkategorier samt skabe
opmærksomhed på at planlægningsmodeller ikke er værdineutrale.
Jeg beder et hold studerende om at overveje, hvad der skal være styr på, for at en
stor bryllupsfest med mindst 100 gæster
lykkes. På fem minutter er der mindst 30
ord på tavlen.
Nu er første pointe klar. Til en stor fest,
som symbol på didaktikken, er der tusind
ting, der er værd at tænke over, for at projektet lykkes.
Herefter får de studerende tid i grupper til
at udarbejde en festmodel, som kan være
behjælpelig i planlægning, gennemførelse
og efterbearbejdning af festen. Typisk
kommer der mange forskellige festmodeller på tavlen, som grupperne skal
begrunde. Følgende spørgsmål danner
udgangspunkt for samtalen på holdet:
-- Hvorfor mener I, at modellen er god?
-- Forholder modellen sig til hele festen
eller er det eksempelvis mere en 		
før-festmodel, bespisningsmodel, samarbejdsmodel?
-- Hvad skjuler der sig bag de forskellige
kategorier?
-- Hvornår bliver en model for uoverskuelig?
-- Er der nogle af modellerne, der inkluderer en opmærksomhed på formålet
med brylluppet?
Herefter er anden pointe klar. Forskellige
fest/didaktiske modeller trækker forskel-
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lige fokuspunkter frem i lyset. Bag dette
lys gælder det om også at få øje på og
medtænke alle de andre fest/didaktiske
spørgsmål, der stadig er vigtige.
Øvelsen viser desuden, at modeller ikke er
værdineutrale.
Som tydeligt eksempel i en festmodel
vises, at hvis jeg fx var bryllupsfotografen,
så ville jeg gerne have fotografering til at
være en hovedkategori. Der er magt og
interesser på spil i konstruktion af modeller.
Forskellige planlægningsmodeller giver
smal eller bred opmærksomhed
Nedenstående angelsaksisk-inspirerede
model fra Undervisningsministeriet har
fokus på læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring samt evaluering.
Dygtige professionelle lærere ved godt, at
disse fire kategorier er udvalgt af nogen.
De vil sikkert følge Lars Henriks Schmidts
råd, som citeres i starten af denne artikel:
”Man skal aldrig forkaste ny viden …… og så
gælder det om, at få denne nye viden integreret i alt det, vi allerede ved i forvejen.

Der må udvikles broer
mellem pædagogikkens
empiriske og normative
sider.
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Læringsmål

Evaluering

Undervisningsaktiviteter

Tegn på læring
Undervisningsministeriet, 2017

Læringsforudsætninger

Vurdering/Evaluering

Rammefaktorer

Læreprocessen

Mål

Indhold
Didaktisk relationsmodel (Hiim & Hippe, 2004)

Nye og evt. også erfarne lærere kan efter min
mening have glæde af Hiim og Hippes didaktiske model. Den trækker ganske enkelt flere
væsentlige didaktiske kategorier frem i lyset.
Jeg vil argumentere for, at modellen blandt
andet viser, at mål altid har været en del af
didaktikkens spørgsmål.

Det er også en kvalitet ved Hiim og Hippes
model, at en så afgørende vigtig didaktisk
kategori som indhold er trukket frem i lyset.
Det hjælper til at holde kontakt til skolens
hvorfor-spørgsmål, som både Wiberg, Oettingen og Biesta peger på er helt centrale. Endelig hjælper stregerne i modellen med at vise,
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at der er komplekse sammenhænge på spil
i det didaktiske felt, og at rammefaktorer
også har betydning. Jeg tror for eksempel
ikke, at alle gode didaktiske ideer starter i
kategorien mål.
Kommende lærere skal kritisk konstruktivt kunne bidrage med at gennemføre og
udvikle skolens undervisning i et forhåbentligt langt, interessant og engageret
lærerliv. Derfor skal de eksempelvis være
vidende om, at der findes mange forskellige
didaktiske positioner (Qvortrup & Wiberg,
2013).

Ti kendetegn for god undervisning
Som eksempel på resultater, som den
empiriske forskning har frembragt, præsenteres lærerstuderende for Hilbert
Meyer. Han påviser eksempelvis i bogen
Hvad er god undervisning? at der ikke

(Meyer, 2005, s. 23)
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empirisk entydigt kan vises nogen form for
undervisningskoncepters overlegenhed i
forhold til hinanden (Meyer, 2005, s. 8).
Til gengæld beskriver han, at den empiriske forskning viser, at lærere med fordel
kan rette opmærksomheden mod nedenstående ti kendetegn for god undervisning, som puslespilsbrikkerne i Meyers
model viser.
Kategorierne som indgår i modellen er 1)
Klar strukturering af undervisningen, 2) En
betydelig mængde læringstid, 3) Læringsfremmende arbejdsklima, 4) Indholdsmæssig klarhed, 5) Meningsdannende
kommunikation, 6) Metodemangfoldighed,
7) Individuelle hensyn, 8) Intelligent træning, 9) Transparente præstationsforventninger, 10) Stimulerende læringsmiljø.

VIA University College

93

En professionel lærer bør kunne sætte
forskellige vidensformer i spil
I studieguiden for bachelorprojektet på
Læreruddannelsen i Århus defineres den
professionelle lærer således:

afgørende vigtigt for udvikling af læreres
praksisviden, at de formår at være opfindsomme, foretagsomme og have didaktisk
fantasi (Tangaard, 2014) . Men praksisviden, tavs såvel som eksplicit, er ikke nok.

Den professionelle lærer forstås som en
fagligt funderet og didaktisk kompetent,
reflekteret praktiker, der kan planlægge,
gennemføre og evaluere undervisning på
grundlag af videnskabelig viden, praksisviden og professionsviden, og som kan
reflektere over og udvikle denne praksis.

Lærere skal også kunne lade sig informere
af forskningsviden og professionsviden
for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skolens undervisning.
Derfor benytter jeg i undervisningen
af de lærerstuderende nedenstående
model, der indeholder de tre ligeværdige
vidensformer. Modellen bygger på en
Luhmann-tænkning, som opererer med
lukkede systemer. Det betyder, at hver
vidensform opererer med forskellige
koder. Praksisviden har koden virker/virker
ikke, professionsviden har koden vejledende/ikke vejledende og forskningsviden
har koden sandt/falsk.

Som erfaren lærer og underviser på
Læreruddannelsen vurderer jeg, at det
er en rigtig interessant definition, fordi
den didaktisk kompetente lærer skal
være informeret af viden fra tre vidensformer. Jeg bemærker, at praksisviden er
en vidensform, som anerkendes. Det er
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Professionsviden
Kob
les

les
Kob

Praksisviden

Forskningsviden
es
Kobl

Kilde (Kruse, Elholm, & Rasmussen, 2008)
Modellen gør det muligt at få øje på
forskelle mellem vidensformerne samt
risikoen for, at der blot udvikles tre vidensformer, som aldrig kritisk konstruktivt
kommer i kontakt med hinanden. Men
modellen viser også mulighederne i at
lade de tre vidensformer være i udfordrende kontakt med hinanden, så de hver
især bliver betydningsfulde for didaktiske
handlinger og refleksioner, der foregår
blandt professionelle i skolen.
Læring med kompas
Som underviser på læreruddannelsen
er mit håb, at lærere ikke vil forkaste ny
viden, men være nysgerrige, kritiske og
konstruktive, så denne nye viden kan integreres i det, man i forvejen ved.

Desuden er mit ønske at didaktikkens
genstandsfelt kan bevares som et bredt
og komplekst område. Anglesaksisk
didaktik har tilført den danske didaktik nye elementer, men kan langt fra stå
alene. Der må udvikles broer mellem
pædagogikkens empiriske og normative
sider. Desuden må det understøttes, at
professionelle lærere kobler forskellige
vidensformer, og elevernes læring reflekteres i dannelsesovervejelser. Det må
tilstræbes, at elevernes læring i skolen har
en ønskværdig retning i et demokratisk
samfund. Kort sagt - der er brug for læring
med kompas.
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Vi bliver ved med at have problemer med en stor ungdomsrestgruppe
i Danmark.
Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2016) viser en stigning
i den såkaldte restgruppe af unge på kanten af samfundet. Alt for
mange af dem dropper ud af uddannelsessystemet (og arbejdsmarkedet) og ender i arbejdsløshed og overførselsindkomst og værre
endnu: misbrug, dårligt helbred, psykiske problemer, kriminalitet
eller ligefrem radikalisering. Der er tale om spild af liv og talent og en
personlig krise for disse unge og deres familier – og oveni det, kan
man anskue det som en samfundsmæssig katastrofe, at vi ikke kan
finde ud af at løse dette problem efter at have forsøgt i årtier.

Tallene fra denne og andre tilsvarende
undersøgelser viser, at der indenfor restgruppen er tale om en overvægt af drenge,
især drenge med anden etnisk baggrund,
men også pigerne har fået deres egne
nye (bl.a. stress-relaterede) problemer.
Samtidig viser andre undersøgelser, at
mange talenter indenfor det såkaldte
STEM-område dvs. Science, Technology,
Engineering og Math, i praksis det tek-

nisk-naturvidenskabelige-IT-og håndværksmæssige område går tabt i vores
uddannelsessystem (Ørsted Andersen,
2015). Både mine egne og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelser viser
desuden, at vi i stigende omfang mangler
netop disse kompetencer i det danske
samfund og måske om få år vil mangle
et meget stor antal uddannede unge her.
Altså et vaskægte paradoks: unge dropper
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P-tech står for” Pathways
to technology”.

ud i stort tal samtidig med at vi en oplever
stigende mangel på faguddannede. Kunne
man løse det paradoks i ét hug? Måske –
de har i hvert fald prøvet i USA.
Denne artikel handler om lige nøjagtig det.
En ny skoleform, den såkaldte ”P-tech”,
har set dagens lys i USA. P-tech står for
”Pathways to technology”. Den tænker
helt ud af boksen og ophæver de traditionelle skillelinjer mellem folkeskole,
erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og videregående uddannelse og kan
måske ophæve det nævnte paradoks med
sin helt særlige tilgang.
Baggrunden for artiklen her er case studier foretaget på P-tech skoler i Chicago
og New York i efteråret 2016 i tilknytning
til DPU-projektet, ”Pædagogik på kanten”
(Ørsted Andersen, 2015).
Hedt debattema i USA
I USA har de nøjagtig de samme paradoksproblemer, som de netop beskrevne,
blot er de langt værre og mere indædte.
Restgruppeproblemet er vedvarende et
voldsomt debattema derovre og var det
også i præsidentvalget (og de mange delstatsvalg, der fandt sted samtidig) i 2016.
Og i årtier har man diskuteret STEM-pro-
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blematikken i USA: Uddannelsessystemet
får ikke rigtig fat i landets egen talentmasse – i stedet må man i stort omfang
hente ingeniører, teknikere, robotudviklere, IT-folk, håndværkere, osv. uden for
landets grænser. Det samme problem ses
i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Frankrig, mv.
Jeg var i oktober-november 2016 i USA
for at undersøge førnævnte spændende
nyskabelse, der har vist sig at have held
med (ser det foreløbig ud til) at løse det
omtalte ”dobbelte problem” (restgruppe/
frafald og mangel/ STEM-problemet) i
ét hug, nemlig de såkaldte P-tech skoler.
Måske kunne de være til inspiration for
skole-Danmark? Der er i hvert fald tiltag
på vej herhjemme, der kunne tyde på det.
Newburgh P-tech i New York
Lad mig nævne de to P-tech-skoler i New
York- og Chicago områderne, som jeg
besøgte. Der er ca. 50 P-tech skoler over
hele USA, flere er på vej. Den første, jeg
besøgte, var P-tech i byen Newburgh, 50
km nord for New York City. Et trist område
med masser af arbejdsløshed og kriminalitet. Byen er et skræmmeeksempel på
hvor galt det kan gå, når der ikke kommer
gang i omstillingen oven på store gamle
industriarbejdspladsers lukning.
Få dage før jeg kom derop blev to gymnasiepiger piger myrdet og flere andre såret
ved skyderier til et Halloween party i Newburgh. P-tech skolen i byen afspejler den
etniske sammensætning i kommunen, der
er en af de mest belastede i staten New
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York. Der er 50 % hispanics, 35 % blacks
og så 15 % whites/asians, både i byen og
på skolen. Det er en by domineret
af arbejderklassen – men de traditionelle
industriarbejdspladser er væk og arbejdsløsheden og mistrivslen er tårnhøj. Politikere, embedsmænd, arbejdsgivere og
fagforeninger har hidtil ikke været i stand
til at finde løsninger, der kunne skabe ny
fremgang og optimisme i byen.
Men der er et paradoks, for selv her er
der faktisk mangel på uddannet arbejdskraft inden for fx IT, regnskab og hi-tech
i det hele taget. De job har byens mange
arbejdsløse og unge bare slet ikke en
chance for at kunne få, medmindre de
altså får noget passende uddannelse.
Samtidig går der også unge STEM-talenter
rundt – unge, der ikke nødvendigvis er ”på
kanten”, men som de almindelige skoler
ikke rigtig får udfordret på deres talentområde.
Her er det, at byens nye P-tech skole kommer ind i billedet, for den har løsninger
på disse problemer. P-tech skolen bliver
dermed et konkret bud på mønsterbrud
for unge med baggrund i ghetto-områder,
etniske minoriteter, fattigdom, osv. – og
samtidig en ny mulighed for oversete
STEM-talenter.
P-tech er et banebrydende pædagogisk
eksperiment, idet man har tænkt ”ud
af boksen” og væk fra den traditionelle
kassetækning med folkeskole, gymnasial
uddannelse, erhvervsrettet ungdomsuddannelse og videregående uddannelse i
forskellige adskilte systemer. Lidt af det,

99

vi herhjemme i mindre skala vil med EUX
(gymnasiale fag på erhvervsrettede ungdomsuddannelser).
De unge i Newburgh (såvel som alle de
andre byer, hvor der er P-tech) kommer
direkte ind på P-tech skolen efter 7. klasse
– ikke på baggrund af karakterer og test
(så kunne mange af dem slet ikke komme
ind), men efter ansøgning, lodtrækning
og efterfølgende samtale. Lodtrækning er
blevet nødvendig, fordi der er mange flere
ansøgere end uddannelsespladser.
”I optager altså ikke kun de dygtigste?”
spurgte jeg en af lærerne. ”Nej, men det
bliver de når de går her!” svarede han.
Der er tale om 4-5-6-årige programmer, der alle er kompetencegivende og
omhandler såkaldt ”dual enrollment” dvs.
man, når man går på P-tech skolen, på
én gang er indskrevet på high school og
college, altså en sammensmeltning af folkeskolens overbygning, erhvervsrettet og/
eller gymnasial ungdomsuddannelse og
bachelorniveau. Det foregår helt konkret
sådan, at P-tech i Newburgh er indrettet som en særlig linje med egne lokaler,
faciliteter og lærergruppe, placeret på en
af de lokale high schools (High School er
i USA en overbygningsskole, hvor man
deltager i gratis, obligatorisk skolegang,
der svarer til folkeskolens overbygning og
alment gymnasium i Danmark). Fordelen ved denne model er at de unge på
P-tech, der jo kun udgør ét spor (svarer
nogenlunde til hvad vi i Danmark ville
kalde én klasse pr. årgang i 8.-13. årgang)
får tilknytning til en normal skole og alle
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dens sociale, idrætsmæssige og kulturelle
tilbud.
Gennemfører man uddannelsen, forsøger skolen at sikre job- og løngaranti
(ca. 4000 $ om måneden, altså ca. 27.000
kr. til en 18-20 årig, som jo ikke er dårligt!).
Det kan variere i forhold til hvor omfattende et program, man tager. Job- og løngarantien er mulig fordi en række firmaer,
der efterspørger den omtalte STEMarbejdskraft, på forskellig vis støtter,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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sponsorerer og samarbejder med P-tech,
der her som alle andre steder er fuldt ud
offentligt ejet, finansieret og styret.
Uddannelserne på P-tech har ikke fokus
på prøver, test og karakterer, men på problembaseret undervisning og lærerne følger eleverne tæt i mange år. Man kan sige,
at skolen kører i to spor, som man bruger
rigtig meget krudt på: et fagligt og et personligt/socialt. Helt præcist gør man brug
af bl.a. følgende tiltag:

mentordninger alle år (i princippet samme mentor hele perioden på P-tech)
coaching-programmer (der fx udføres af lærere, der har taget kursus i det)
en udpræget grad af projektorientering
elevcentrerede tilgange: eleverne udtænker problemer, spørgsmål og interessefelter,
som undervisningen i høj grad baseres på
erhvervspraktik og arbejdspladsbesøg i stigende omfang op gennem uddannelsen
gruppearbejde (normalt ikke så udpræget i amerikanske skoler som på danske)
flipped class room som supplement
en usædvanlig fagrække, som både omfatter traditionelle fag som engelsk, historie,
osv.) samt specielle for P-tech: IT-fag, robotics, engineering, osv.

Mentorerne kommer primært fra de
arbejdspladser, man i flere og lange
omgange skal i praktik på, og de tilknyttes
de unge fra starten af.
Flipped class room betyder at lærerens
tavleundervisning og andre faglige indslag
filmes og lægges på nettet, så eleverne
kan se det hjemme. I stedet kan skoletiden bruges på øvelser, forsøg, hands-on
aktiviteter, projekter, vejledning, opgaveløsning, coaching og diskussioner. Skolen
koster ikke noget for eleverne (finansieres

af det offentlige og af erhvervslivet), og
alle elever får gratis udleveret IT-udstyr.
Der er løn i praktikperioderne.
Fagrækken er som antydet meget teknologi- og IT-orienteret: eleverne lærer
fx at programmere, lave regnskaber og
statistik med avanceret software, etablere cybersikkerhed og digitale netværk.
Desuden er der undervisning i robot- og
dronefremstilling og programmering.
P-tech eleverne har også helt almindelige
skolefag som engelsk, historie, samfunds-
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fag og matematik, idet denne P-tech
såvel som alle andre P-tech skoler er fuldt
integreret i det offentlige skolesystem,
dog med undtagelser af fx karakter- og
testsystemer.
Der bliver dog evalueret på alle niveauer
og når eleverne forlader skolen, er de i
princippet sikret job i en af de virksomheder skolen samarbejder med, og hvor de
har været i praktik mange gange. ”I princippet” fordi en privat virksomhed jo aldrig
kan være 100% sikker på at kunne klare
sig/ overleve. Men så kan andre virksomheder træde til, og samtidig kan uddannelsen meriteres, således at eleverne kan
overføre alt, de har gennemført på P-tech
uddannelsen, til andre uddannelser, de
måtte vælge eller ”springe over” til senere.
De er altså ikke låst fast, heller ikke til en
STEM-karriere. Dermed er der tale om en
virkelig markant nyskabelse.
De fleste af eleverne på skolen kommer
fra familier med meget ringe socioøkonomiske baggrundsfaktorer som fx
dårlig uddannelse, lav indkomst, kriminalitet, høj sygelighed, misbrug, ringe
bolig, osv… Som en af eleverne sagde til
mig: ”Boy, do my family have problems”.
Men som før nævnt er der ikke tale om, at
P-tech er et ”specialpædagogisk” tiltag.
Der stilles store krav, P-techs ambitioner
er tårnhøje og den pædagogiske tænkning
og tilgang er anderledes og rummer også
en talent- og elitedimension. Der er nemlig
tale om at man prøver at ramme en helt
anden elev-type, end den ”traditionelle

ghetto-kid”: de ”oversete” STEM-talenter,
”nørderne” som her ser en mulighed for at
få foldet et ellers hengemt potentiale ud.
Et andet vigtigt element på P-tech skolerne er det omfattende fokus på elevernes alsidige personlige udvikling. Man
kunne måske tro, når man hører navnet
”P-tech”, at det hele er meget strømlinet
i forhold til ”teknologi”, men sådan er det
ikke: skolerne lægger også stor vægt på
at støtte eleverne i retning af det, vi på
dansk kalder ”livsduelighed.”
Dette aspekt var i særlig grad i fokus på
min undersøgelse af P-tech skolen i South
Side Chicago.
South Side Chicago P-tech
Den første person, der henvender sig til
mig på South Side Chicago P-tech, er ”Mr.
J”, som han kaldes. Han er skolens ”alsidige
pædagog”, både socialrådgiver, specialpædagog og lærings- og AKT-vejleder i
samme funktion, og han arbejder fuldtid
med elevernes mange forskellige problemer. Efter bare at have talt med ham i få
minutter, formulerer han den pædagogiske
pointe, han brænder mest for: ”Hvis du
vil lykkes med de her elever, skal du

P-tech har fokus
på problembaseret
undervisning.
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adressere deres socio-emotionelle problemer lige med det samme” siger han med
stor intensitet. Det hører med til billedet,
at Mr. J mest arbejder med de traditionelle
risikounge, ikke så meget de ”oversete”
STEM-talenter, men i virkeligheden flyder
de to kategorier nogle gange sammen.
Distriktet og problemerne ligner dem jeg
så i Newburgh, blot i større skala. Mr. J
forklarer, at området de senere år har set
en uhyggelig stigning i kriminaliteten –
og at det bl.a. har at gøre med mange af
de normale folkeskolers ”no tolerance”
tilgang. Det betyder omfattende brug af
”suspension” (hjemsendelse) på skolerne i
Chicago South Side.
”De bliver sendt hjem bare fordi skjorten
hænger uden for bukserne”, siger han.
”Det er gået helt over gevind med vi-finder-os ikke-i-noget-som-helst tilgangen”
fortsætter han. De unge fra problematiske
familier oplever dermed, at skolen ikke
vil dem – og så snart de bliver sendt på
gaden, er banderne parat til at tage over.
”På skolen er de uønskede, i banderne får
de status, penge og succes!” siger han.
Han peger direkte på dette som årsag
til bandernes vækst, eller som han siger
det ”no school, no chance” og fortsætter
”crime is going up because schools are
failing”.
Men P-tech skolen i South Side Chicago
har en helt anden tilgang overfor disse
unge, som altså går i samme klasser som
en del STEM-talenter, som jeg også får
talt med. Sidstnævnte er fx unge, hvis forældre er skolelærere i distriktet eller har
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nogle gode jobs længere inde i Chicago. I
forhold til de disciplinære problemer med
især drengene, peger Mr. J på alternativer
til ”suspension” (hjemsendelse) nemlig
”detention & consultation”. Hvis en elev er
helt umulig i en undervisningstime, kan
læreren sende ham ned til Mr. J (”detention”), der tager en lang snak med vedkommende (”consultation”). Han prøver at
finde frem til de bagvedliggende problemer og få dem behandlet – og det handler
typisk om forhold derhjemme, misbrug,
dårlige søvn- og kostvaner, kærestesorger
eller om mobning.
Et andet meget vigtigt ”håndtag”, som
Mr. J har mulighed for at dreje på, er det
førnævnte mentorprogram, der betyder at
alle elever har tilknyttet en mentor i de 4-6
år, de går på skolen. Ligesom i Newburgh
starter mentorordningen også her dag 1.
De gode relationer mellem mentorerne og
eleverne har en uvurderlig positiv betydning for elevernes skolegang, understreger
Mr. J, der rådgiver både eleverne, lærerne,
mentorerne og forældrene i forhold til de
problemer, han finder frem til.
Mr. J undervurderer dog ikke de problemer,
som lærerne kan opleve i klasserummet.
”Many of these boys can be extremely disruptive and explosive in the class rooms,
so the detention option is necessary,”
siger han og understreger at han bruger rigtig meget tid på førnævnte model
“detention + consultaton”. Vi har i øvrigt
haft noget tilsvarende i danske skoler
(måske findes det endnu nogle steder),
nemlig det vi på dansk kan kalde en
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”observationsklasse”, hvor urolige elever
eller elever i konflikt kan få en pause i et
andet lokale hos en lærer/ pædagog, der
tager en snak om problemerne – og evt.
laver en handleplan.
Mr. J siger selv, at denne tilgang ser ud til
at hjælpe. I hvert fald falder de fleste af
disse drenge efterhånden til på skolen, der
har meget lidt drop-out.
På mange af de andre skoler i South Side
distriktet kører ”no tolerance” tilgangen
videre, siger Mr. J. Han hører ofte bydelens
andre lærere sige: “Nothing can cure these
guys. The only thing to do is to throw
them out of school”.
Men det er præcis den tilgang, der skaber
den eksplosive situation på gaden i Chicago South Side eller ”Murder City USA”,
som området også kaldes. Historierne om
bandeopgør, kriminalitet og skyderier i
South Side når i øvrigt af og til også frem
til danske medier.
Mr. J fortsætter med at sige: ”Forældrene
kan ikke løse disse drenges problemer
for de har ofte selv massive problemer,
de sidder fast i. De sociale myndigheder
har givet op. Politiet og fængslerne gør
ofte det hele værre. Den eneste løsning
er skolen. Vi ved, at skolen kan trække de

unge ud af problemerne, men det kræver
ekstraordinære indsatser og løsninger”.
Og P-tech South Side er lige præcis en
sådan ekstraordinær løsning.
Barack Obama støtter P-tech
Obama har støttet P-tech ideen helhjertet
lige fra starten af sin præsidentperiode, og
man håber, han vil fortsætte med dette i
hans videre karriere. Da den første P-tech
skole så dagens lys i New York i 2013 holdt
Obama tale og sagde:
”This country should be doing everything
it can to give more kids the chance to go
to schools like this”.
Der er heldigvis ikke noget, der tyder på
at Trump kan eller vil forsøge at stikke en
kæp i hjulet på P-tech. Obama har ikke
brugt føderale midler på skolerne, der som
tidligere nævnt er fuldt integrerede i de
delstatslige og kommunale uddannelsessystemer. De ekstra midler til skolernes
drift kommer fra de involverede firmaer
samt i nogle tilfælde fra lotto-midler.
Man kan læse mere om P-tech i min bog
”Pædagogik på kanten” (forlaget Mindspace, 2015) og på min blog på
www.folkeskolen.dk
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The School
Effectiveness
Framework
Herunder følger et oversat uddrag af det School Effectiveness
Framework fra 2013, som i Ontario anvendes til at støtte skoleudvikling med det formål at øge elevernes læringsudbytte.

Lederskab i
skole og
klasseundervisning

3.4 Eleverne udviser et bredt udvalg af færdigheder, som kan overføres
til andre områder, såsom teamwork, engagement, lederskab og globalt
borgerskab.

3.3 Eleverne er partnere i dialog og diskussioner, der kvalificerer programmer og aktiviteter i klasseundervisningen og skolen, som repræsenterer elevbestandens mangfoldighed, behov og interesser.

3.2 Elevernes erklærede prioriteter, som afspejler elevbestandens mangfoldighed, behov og interesser, er integreret i skoleudviklingsplanerne
(School Improvement Plans, SIP).

Elevengagement
Partnerskaber
i hjem, skole og
lokalsamfund

6.4 Der tilbydes læringsmuligheder, ressourcer og støttemuligheder for at
hjælpe forældrene med at understøtte elevernes læring og sikre en produktiv løbende dialog mellem forældre, undervisere og elever.

6.3 Skolen og lokalsamfundet opbygger partnerskaber for at forbedre
elevernes læringsmuligheder og trivsel.

6.2 Elever, forældre og medlemmer af lokalsamfundet involveres
og hilses velkommen som anerkendte, værdsatte partnere i indsatsen for elevernes læring.

Partnerskaber i hjem, skole og lokalsamfund
6.1 Skolebestyrelsen spiller en meningsfyldt rolle gennem
at understøtte elevernes læring, trivsel og faglige niveau.

5.4 Eleverne bygger deres læring på oplevelser
i og uden for skolen for derigennem yderligere
at udforske og reflektere over deres interesser,
styrker, færdigheder og uddannelse samt karriere-/
livsambitioner.

5.3 Elever, forældre, familier og undervisere
forstår det fulde udbud af forløb, programmer,
muligheder og støttefaciliteter, som er til
rådighed.

5.2 Der findes muligheder for autentiske
læringsoplevelser og erfaringsbaseret læring i
alle undervisningslokaler, skoler og aktiviteter i
lokalsamfundet.

Forløbsplanlægning og -programmering
5.1 Omfattende programmer for undervisning og
karriere-/livsplanlægning opfylder alle elevers
læringsbehov, interesser og ambitioner.

4.7 En rettidig, gradueret intervention, som støttes af en
teambaseret tilgang, tjener til at opfylde hver enkelt elevs
behov for læring og generel velfærd.

4.6 Ressourcerne, der stilles til rådighed for eleverne, er relevante,
aktuelle, tilgængelige, inkluderende og undersøgt for fordomme.

Forløbsplanlægning og
-programmering

Læseplan,
undervisning
og læring

Professionel
læring

NÅR UD
TIL HVER
ENKELT

Individualisering

Præcision

Evaluering
for, som og
af læring

Systemtænkning

4.5 Undervisning og evaluering differentieres efter elevernes styrker, behov
og tidligere læring.

4.4 Læringen styrkes i dybden gennem autentiske, relevante og meningsfyldte elevundersøgelser.

4.3 Undervisning og læring i det 21. århundrede er samarbejdsbaseret,
innovativ og kreativ inden for en global kontekst.

4.2 En klar prioritering af et højt fagligt niveau inden for læse- og regnefærdigheder er tydelig over hele skolen.

Læseplan, undervisning og læring
4.1 En kultur med et højt forventningsniveau understøtter ideen om, at alle
elever kan lære, gøre fremskridt og opnå resultater.
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Elevengagement
3.1 Undervisnings- og læringsmiljøet er inkluderende, fremmer alle
elevers intellektuelle engagement og afspejler de enkelte elevers styrker,
behov, læringspræferencer og kulturelle perspektiver.

2.5 Medarbejdere, elever, forældre og skolesamfundet som helhed
fremmer og sikrer elevernes generelle velfærd og positive adfærd i
et sikkert, anerkendende, inkluderende og sundt læringsmiljø.

2.4 Jobrelateret og undersøgelsesbaseret faglig læring
opbygger kapacitet, kvalificerer den undervisningsmæssige
praksis og bidrager til skabelse af en læringskultur.

2.3 De organisatoriske strukturer er sammenhængende,
fleksible og imødekommende over for elevernes behov.

2.2 Processer og praksis er udformet til at sikre en dybere
forståelse af læseplanen og tilpasse undervisningen for at
øge elevernes læring og faglige udbytte.

Lederskab i skole og klasseundervisning
2.1 Samarbejdsbaseret lederskab i undervisningen opbygger kapacitet til at styrke og forbedre undervisning
og læring.

1.7 Der er etableret løbende kommunikation om læringen for
at sætte elever, undervisere og forældre i stand til at følge
op på og støtte elevernes læring.

ring
sty

1.6 Evaluering af læring giver relevant og betydningsfuld evidens
til at evaluere kvaliteten af elevernes faglige udbytte ved eller
nær afslutningen på et læringsforløb og til at fastlægge de
næste trin.

1.5 Eleverne undervises eksplicit i og bruger jævnligt selvevalueringsfærdigheder til at følge op på, forbedre og formidle deres egen læring
inden for rammerne af læseplanen for Ontario og/eller den individuelle
undervisningsplan (IEP).

1.4 I læringsprocessen skaffes aktuel, løbende, beskrivende feedback om
elevernes fremskridt på basis af elevernes aktivitet og de fælles udviklede
succeskriterier.
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1.3 Elever og undervisere opbygger en fælles forståelse af, hvad eleverne
lærer ved at identificere, dele og afklare læringsmål og succeskriterier.

1.2 Forskellige relevante og meningsfyldte evalueringsdata bruges af elever
og undervisere til løbende at følge op på læringen, kvalificere vejledningen
og fastlægge de næste trin.
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Framework

ngen
isni
erv
nd
iu

et
er
as

d
ghe
arli
sv
An

ab

Evaluering for, som og af læring
1.1 Evalueringen er knyttet til læseplanen, er udviklet i fællesskab af undervisere og bruges til at kvalificere de næste lærings- og vejledningstrin.

VIA University College
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The School Effectiveness Framework
(SEF K-12) understøtter Ontarios Undervisningsministeriums kerneprioriteter:
-- bedre fagligt udbytte blandt eleverne
-- færre forskelle på elevernes faglige
udbytte
-- øget offentlig tillid til offentlig
finansieret uddannelse.
SEF K-12 er blevet anvendt i hele Ontario-provinsen i de sidste 5 år som led i
skolernes selvevalueringsproces.
SEF K-12 er en dynamisk ledelsesmodel
baseret på praksis og research. Værktøjet
understøtter undervisere i deres fortsatte
stræben efter bedre fagligt udbytte og
trivsel blandt deres elever og er desuden
et værktøj, som kan benyttes til refleksiv
og kvalificeret pædagogik og forbedringsplanlægning på skoler inden for et
trygt, imødekommende og inkluderende
læringsmiljø.
Denne opdatering af det oprindelige
School Effectiveness Framework fra 2010
er en videreførsel, som afspejler feedback
fra undervisere i hele provinsen og som
inkluderer nyere forskning, den eksterne
evaluering af SEF og input med relation til
Undervisningsministeriets nuværende initiativer, politikker, processer og praksisser.
Vigtige formål med School Effectiveness
Framework (K-12)
SEF K-12 er et selvevalueringsværktøj for
skoler, som:
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- hjælper undervisere med at identificere
stærke sider, områder som kræver forbedringer, og hvad der dernæst skal
gøres.
- fungerer som en katalysator for fælles
undervisningslederskab gennem samarbejde med fokus på høj læring blandt
eleverne og dermed bedre fagligt 		
udbytte.
- fremmer fokus på elevernes læring,
faglige udbytte og trivsel samt effektiv
undervisning og læringspraksisser/
-strategier.
- hjælper undervisere med at træffe 		
eksplicitte, bevidste og præcise beslutninger om planlægning af forbedringer
på baggrund af opsyn og feedback 		
med henblik på løbende forbedringer og
fremtidig planlægning med det formål
at forbedre elevernes læring, deres
faglige udbytte og trivsel.
- sikrer kommunikation med interessenter med det formål at øge offentlighedens tillid til skolernes effektivitet.
- skaber sammenhæng inden for og på
tværs af skoler og distrikter.
Modellens design
School Effectiveness Framework-modellen
skitserer indbyrdes afhængige forhold,
som skal overvejes, hvis der skal opnås
forbedringer for eleverne på skolerne. Den
bibringer sammenhæng – ensartethed
mht. praksisser og en fælles forståelse til
alle underviseres arbejde.
Brugen af SEF K-12 som et værktøj, der
skal understøtte en reflekterende praksis
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og planlægning af forbedringer, gør det
muligt for skoleteams at integrere ministerielle initiativer og politikker, forbedre
undervisning og læring og påvirke elevernes faglige udbytte, deres engagement og
trivsel.
Eleverne er i centrum i modellen. Der er
store forventninger mht. læring og faglige
udbytte. Denne model identificerer praksisser, som kan understøtte undervisere,
så de kan nå alle elever og fjerne diskriminerende fordomme og systematiske
barrierer.

Den første af de koncentriske cirkler i
SEF-modellen afspejler de ting, som sker
i skolen. Individualisering sætter eleven
i centrum ved at sørge for evalueringer
og vejledning, som er skræddersyet til
elevens særlige læringsbehov. Præcision
kobler evaluering for, som og af læring
sammen med evidensbaseret styring for
på den måde at imødekomme læringsbehovene hos hver enkelt elev. Fokuseret,
løbende, praksisnær professionel læring
til undervisere understøtter den perfekte
blanding af styring og evaluering.

Systemtænkning
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Partnerskaber
i hjem, skole og
lokalsamfund
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Den næste cirkel identificerer de seks
komponenter i SEF-modellen, som er med
til at sørge for vejledende praksisser, programmering og faglig læring, og som fører
til fokuseret styring og evaluering af hver
enkelt elev. En række effektive praksisindikatorer og beviser på selvsamme effektivitet er inkluderet i nærværende dokument.
Den yderste cirkel af modellen er det store
overblik over skolen, som alt personale
skal have in mente, når de fastholder
en lærings- og samarbejdskultur. Det
indbyrdes forhold mellem elementerne i
den yderste cirkel og den måde, hvorpå
elementerne fungerer sammen, bidrager
direkte til kvaliteten af elevernes læring.
For at fastholde en kultur, hvor elevernes
læring, trivsel og faglige udbytte er i højsædet, skal alt personale:

- deltage aktivt i systemtænkning, så de
både personligt og inden for systemet
som helhed kan søge efter forbindelser,
som kan hjælpe dem med at maksimere
organisatorisk effektivitet.
- acceptere ansvarlighed for
elevernes læring og deres faglige 		
udbytte og deltage aktivt i løbende
forbedringer.
- påtage sig et fælles ansvar for 		
instruerende lederskab.
- reflektere over og tilpasse sig 		
skolens evidensbaserede styring
baseret på elevernes læringsbehov.
- bidrage til et trygt, imødekommende
og inkluderende læringsmiljø.

Statsminister/Undervisningsminister
Skoleleder/Administrativt Personale
KERNE
PRIORITETER
LEDERSKAB I
REGERINGEN

Lederskab i
skoledistriktet

Politik, Støtte
og Stressfaktorer

Skoleudvalg/
Lokalsamfund

Skoleinspektør/Lærere
SKOLEBESTYRELSENS
FORBEDRINGSPLAN
LEDERSKAB I
SKOLEDISTRIKTERNE
Programmer
og Praksisser

Lærer
SKOLENS FORBEDRINGSPLAN
LEDERSKAB
I SKOLEN

Forældre/Skolefællesskab

SEF

LEDELSESOPGAVE

OVERORDNET LEDELSE:
LEDERSKAB I
KLASSEVÆRELSET

Elev

Læseplan
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”Tobleronemodellen”/Prismen illustrerer:
- hvordan provinsiel styring, 		
distriktsprioriteter, skolers bestræbelser
på at forbedre sig og alle læringsmiljøer
eksisterer med det formål at støtte
elevernes faglige udbytte og deres
trivsel.
- hvordan fokus og energi på den 		
overordnede ledelse er nøglen til undervisning, læring og lederskab i Ontario
- hvordan både kvalitative og
kvantitative klasseværelsesdata fører til
skoleplanlægning, som til gengæld
informerer distriktet og provinsen om
elevernes læringsbehov og trivsel.
- nødvendigheden af sammenhæng
mellem politik, programmer,
implementering og faglig læring.
Evaluering af skolers effektivitet er en
løbende undersøgelsesproces, som er
medvirkende til forbedringer i skoler og i
klasseværelserne. SEF-modellen skitserer en
række evidensbaserede kriterier for skolers
selvevaluering, som kan danne baggrund for
skolernes forbedringsplaner.
Denne proces skal give anledning til refleksion og skal ikke ses som en tjekliste. Det
er en måde, hvorpå man kan identificere
strategier, som vil føre til forbedringer og
være medvirkende til skolers planlægning af
forbedringer mht. elevernes faglige udbytte.
Alle skolernes og deres personales deltagelse
i en årlig selvevalueringsproces vil forbedre
skolernes effektivitet, opbygge kapacitet og
støtte eleverne, så de får et forbedret fagligt
udbytte og større trivsel generelt.
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Tilknytning til Ontario Leadership
Framework 2012
Ontario Leadership Framework (OLF)
2012 og District Effectiveness Framework
(DEF) taler for den højeste standard af
lederskabspraksis og er ressourcer, som
kan hjælpe undervisere med at opbygge
sammenhæng og afstemme lederskabspraksisser på tværs af skoler og distrikter.
OLF og DEF fastsætter styringen for det
system, den skole og de klasseværelsesledere, der er repræsenteret i SEF K-12.
Disse omfattende ressourcer forenes af
deres fælles kamp for de mest betydningsfulde evidensbaserede lederskabspraksisser – dem, som gør den mest positive forskel for elevernes faglige udbytte
og deres generelle velfærd.
Sådan forbindes skolens selvevaluering
og dens planlægning af forbedringer:
- gennemgå anbefalinger fra skolens
tidligere selvevalueringer og feedback
fra distriktsprocessen (hvis dette er 		
relevant).
- gennemfør skolens selvevaluering for
det igangværende år som et led i en
behovsvurdering.
- gennemgå komponenterne og indikatorerne i SEF K-12 med det formål
at fastslå, hvilke områder der kræver
opmærksomhed med henblik på udvikling af skolens forbedringsplan.
- fastslå, hvilke data der skal indsamles
og anvendes som beviser på succes.
- fastslå, hvordan opsyn vil finde sted.
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- udveksl resultaterne af skolens selvevaluering og skolens forbedringsplan i
overensstemmelse med skolebestyrelses protokoller.
- implementér og justér handlinger som
svar på data og beviser indsamlet i
forbindelse med opsynet.
Dataindsamling og –analyse:
- gennemgå og analysér alle
evalueringssdata (elevernes faglige
udbytte, demografiske data og lign).
- vælg, revidér og forbedr målene 		
for elevernes faglige udbytte. (Skolens
forbedringsplan eller indsatsområder
kan eventuelt indikere et overordnet
mål med relation til det område, hvor
eleverne har størst behov og afdelinger,
underafdelinger og klassetrin kan
dernæst vælge et aspekt af målet,
specifikt baseret på data, som et
fokusområde).
- identificér forventning til læseplan/
Mål identificeret
i skolens
forbedringsplan

1.
2.
3.

Indikator
fra modellen med
relation til
målene

Hvor er vi
nu?

Hvor vil
vi gerne
være?

læring, som har relation til målet.
- undersøg de indikatorer i SEF-modellen,
som kræver opmærksomhed. Vælg
indikatorer, som vil have en direkte
indvirkning på elevernes læringsmål.
- udfyld skemaet nedenfor, som
afspejler forholdet mellem støtten til
skolens udvikling og skolens planlægning af forbedringer.
- gå over til handlinger med henblik
på at nå målene, fastsæt målsætninger
for elevernes læringsudbytte og deres
generelle trivsel og planlæg vejledninger.
- implementér strategier for
mobilisering af planen og støtte til
praksisser i klasseværelserne.

Hvilket
elevarbejde/
hvilke
beviser vil
fortælle
os, at vi
har nået
vores
mål?

Hvad
skal vi
lære og/
eller gøre
anderledes for at
nå målet?

Hvem kan
hjælpe
os?

Hvem
holder
opsyn?
Hvornår?
Hvordan?
Hvad
holdes
der opsyn
med?
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Kommende temaer
Nr. 2 - 2017
Professionelle læringsfællesskaber
Professionelle læringsfællesskaber, PLF, er
grupper af lærere, der arbejder sammen i
kollaborative team med det formål at øge
elevernes læring.
Forskning dokumenterer stor effekt på elevers læring, når en gruppe professionelle i en
organisatorisk ramme og struktur over længere tid arbejder med pædagogisk udvikling
og centrale didaktiske spørgsmål som bl.a.:
Hvad er det, eleverne skal vide? Hvordan kan
vi vide, om de lærer noget? Hvad skal vi gøre,
når de ikke lærer noget?
Den grundlæggende ide er, at fokus i disse
professionelle fællesskaber skal rettes
meget direkte og vedvarende på elevers
læring og trivsel. Det betyder fx at der kan
tages eksempler på elevarbejde med til disse
teammøder, at eksemplerne vurderes ud fra
givne kriterier, at der arbejdes med afsæt i
data eller at man overvejer hvilke læringsstrategier der skal arbejdes med fx på en
årgang eller i et fag.
Liv i Skolen ser nærmere på begrebet professionelle læringsfællesskaber og inddrager
forskellige perspektiver, så det bliver tydeligt,
hvad et PLF kan, både for eleven, for lærerne
og for ledelserne på de danske skoler.

Nr. 3 - 2017
21 st Century Learning Skills
Dette nummer af Liv i Skolen åbner op for
en værdidiskussion og sætter fokus på 21 st
Century Learning Skills.
For hvad indeholder de, hvordan kan og skal
vi på skolerne arbejde med at udvikle de
kompetencer hos eleverne og hvilke spørgsmål rejser der sig?
Betyder de fx at vi skal gentænke undervisningens indhold, form og mål?
På hvilken måde, og hvordan kommer det til
at berøre forståelser af fagets indhold og det
ønskede fokus på at styre efter læringsmål?
Hvordan kan de nye kompetencer, som til
dels trækker på en innovations- og kreativitetsdagsorden, fungere i samspil med
den evaluerings- og vurderingskultur som
langt om længe er ved at være bygget op på
mange skoler?
Kan vi overhovedet blive enige om nogle
transnationale pejlinger, er der tale om en
konkurrencestats-ideologi, hvem kan spå om
fremtiden, er kompetencerne overhovedet nye
og hvordan spiller de sammen med formålet for en dansk skole og vores kulturelle og
nationale egenart? Spørgsmålene er mange
og vi håber i med dette nummer bliver klogere på det næste århundreders kompetencer.

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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Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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