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Velkommen til Liv i skolen
I dette nummer markerer vi, at den store skolereform fra 2014 nu har fem år på bagen.
Hvis man læser den nyligt udkomne rapport fra VIVE (Det nationale forsknings- og
analysecenter for velfærd) om ”Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen
i folkeskolen” (2020), tegner der sig et billede af en reform, der ikke helt har slået
igennem.
I rapporten konkluderes bl.a. ”…overordnet set er der ingen tydelige ændringer i
elevernes faglige præstationer, som kan tilskrives forandringer i perioden efter
reformen”, ”ved afgangsprøverne i 9. klasse har der været stabilitet i både dansk
og matematikresultaterne frem til 2016, men i 2018 er der tegn på et lille fald”,
”deltagelse i klassediskussioner…mindre”, ”mindre aktivitet i gruppearbejde” og
”trivslen daler også”.
Rapporten efterlader unægteligt et lidt dystert billede af en reform, der har skruet på
så mange ”knapper” direkte ind i skolens handlerum. Men virker reformer? Og hvad
mener vi egentlig, når vi bruger ordet ”virker” i den sammenhæng? På trods af
undersøgelsens resultater har mange skoler og kommuner arbejdet intenst på at udvikle
svar på, hvordan reformens intentioner kan omsættes til praksis. Som f.eks. i Horsens
Kommune, hvor forvaltning, ledere, lærere og pædagoger arbejder systematisk med at
løfte i flok, udvikle undervisningen og inddrage data i deres rygsæk. Et arbejde der har
båret frugt og hvor der kan påvises øget faglighed og trivsel på skolerne.
Måske handler det ikke kun om, hvad reformen kan gøre for skolen, men hvad skolen,
eller et skolevæsen, kan gøre ved reformen? Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen, redaktør
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6 Det går nogenlunde, som det plejer
Skolereformen fra 2014 har ikke ændret
alverden ved den almindelige praksis i
klasseværelserne eller ved, hvad eleverne
får ud af at gå i skole. Debatten om
reformen har været præget af illusoriske
forestillinger om, at skoleudvikling
kan og bør gå hurtigt. De historiske
erfaringer taler imidlertid deres tydelige
sprog: Skoleudvikling går langsomt.
Af Per Fibæk Laursen, professor
14 Reformering af skole
og undervisning – indblik og fremblik
Den danske skolereform blev, stærkt
inspireret af skolereformen i Ontario
Canada, rammesat ud fra målene om,
at alle elever skal udfordres, så de bliver
så dygtige, som de kan/ betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater skal mindskes/ og tilliden til
skolesystemet og lærerne skal styrkes.
Disse målkompositioner indvarslede en
læringsdagsorden med et stærkt fokus på
at fremme alle elevers læring og dermed
en særlig opmærksomhed på at fremme
den sociale og uddannelsesmæssige
mobilitet.
Af Torben Kirkegaard, leder
22 Vi står ikke alene,
når det handler om børnene
”Det handler om børnene” og ”Vi løfter
i flok” er stålfaste værdier og ledetråde
vi bruger til at rammesætte vores fælles
opgave i skolen. De fastholder fokus og
retning på en læringskultur, der skaber
læring på alle niveauer i organisationen,
så vi kan levere de stærkeste resultater.

4
Dette fordrer, at alle påtager sig personligt, professionelt og kollektivt ansvar
for løbende forbedringer og succes for
hinanden og ikke mindst for alle børn.
Af Anne Krøger, udviklingskonsulent
og Flemming Skaarup, skolechef
34 Stærkere Læringsfællesskaber
I bestræbelserne på at udvikle den bedste
skole for alle børn samt styrke de professionelles samarbejde peger forskningen
på, at forvaltningen spiller en afgørende
rolle. Men hvilken rolle bør forvaltningen
indtage? I denne artikel vil vi give et indblik i, hvordan man som Børn og Unge
forvaltning i Aarhus Kommune forsøger at
understøtte udviklingen af den kollegiale
organisering i læringsfællesskaber.
Af Anette Brandt Bjørnskov, læringspartner og Rasmus Godsk, læringspartner
44 Fra kulturkamp til lærerlockout
“Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater”. Sådan lyder en af de tre centrale målsætninger i folkeskolereformen.
Det er et flot mål – også i internationalt
perspektiv – men tillige yderst tiltrængt.
Forældrenes socialklasse betyder rigtig
meget for børnenes resultater. Klasse
forskellene er tydelige allerede ved
testene i 3.klasse, og ved afgangsprøven
i 9.klasse er skellet markant.
Af Lars Olsen, journalist, kommentator,
forfatter og foredragsholder
54 Langt fra tæt på
Jeg vil i denne artikel forsøge at forklare,
hvordan det at komme tæt på undervis-
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ningen har positiv betydning for både elevers og fagprofessionelles mulighed
for læring og udvikling. På skuldrene af
denne præmis vil jeg præsentere greb
som professionelle læringsfællesskaber
(PLF) og professionel læringscirkel
(PLC) som afgørende strukturer i
bestræbelserne på at komme tæt på.
Af Ina Rathmann, praksisudvikler
70 Læringscirklen
– læring af refleksion og aktion
Her fem år efter skolereformen står en
del skoler og kommuner med op til fem
års erfaringer med indsatser for udvikling
af professionelle læringsfællesskaber.
Mange skoler har gjort sig erfaringer med
at udvikle en mere lærende skole- og
teamkultur. Dette teamlæringsfokus ses
som et middel til at øge den professionelle
dømmekraft og kontinuerligt at udvikle
den pædagogiske praksis, og derved
styrke elevernes læring og trivsel. Og som
afledt effekt forventes også, at tilliden
til de fagprofessionelle derved øges.
Af Kirsten Osbæck Mogensen, lektor
82 En datainformeret praksis
handler ikke kun om data
Den løbende udvikling af professionel
praksis i folkeskolen har sat fokus på,
hvordan en datainformeret praksis
gennem reflekteret og systematisk
anvendelse af data kan styrke den pro
fessionelle dømmekraft og dermed i
sidste ende elevernes læring. Denne
artikel giver et praksisorienteret bud på,
hvorfor og hvordan en datainformeret
praksis er en vigtig ingrediens i en professionel læringskultur, og vi ser på, hvilke
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faktorer ledere og ressourcepersoner kan
være opmærksomme på i deres understøttelse og udvikling af en datainformeret praksis, som ikke kun handler om data.
Af Lise Bjerg Mølgaard, adjunkt og
Rasmus Godsk, læringspartner
90 Mål med mening, målklogskab
og implementeringsfaglighed i skolen
I 2018 redigerede Per Fibæk Laursen
bogen ”Mål med mening – mellem
dannelse og målstyring”. Her bliver det
dokumenteret, med inddragelse af både
normative og empiriske forskningsstudier,
at Undervisningsministeriets projekt om
målstyring i 2013 for ensidigt lagde vægten på, at målene skulle være egnede som
styrings- og effektiviseringsinstrumenter.
Trods dette bliver der i bogen samtidig
argumenteret for, at mål ikke skal
undlades i skolens didaktik. Det gælder
i stedet om, at arbejdet med mål knyttes
til meningsfulde sammenhænge.
Af Leif Vibild, lektor
98 ”Hvor er det snyd,
vi ikke skal ha’ det i 4. klasse!”
En nyopfindelse med folkeskolereformen
i 2014 var den understøttende undervisning. Som forældre og læreruddannere
har vi oplevet mange bud på, hvordan den
understøttende undervisning skal realiseres. Skoler har fundet på forskellige måder
at løse udfordringen på. I værste fald
er der bare blevet mere af det samme:
lektiecafe og mere fagundervisning; i
bedste fald er der blevet arbejdet med
bevægelse og trivselsøvelser.
Af Lærke Groth, lektor og
Dorete Kallesøe, lektor
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Per Fibæk Laursen er ph.d. i pædagogik og professor på DPU, Aarhus Universitet

Skolereformen fra 2014 har ikke ændret alverden ved den almindelige
praksis i klasseværelserne eller ved, hvad eleverne får ud af at gå i skole.
Debatten om reformen har været præget af illusoriske forestillinger om,
at skoleudvikling kan og bør gå hurtigt. De historiske erfaringer taler
imidlertid deres tydelige sprog: Skoleudvikling går langsomt.

Hvordan går det egentlig i folkeskolen,
nu 5½ år efter at 2014-reformen trådte i
kraft? Jo, det går såmænd nogenlunde
på samme måde, som det gik før reformen. Praksis er på mange måder uændret,
og resultaterne er også nogenlunde de
samme, som de var før reformen. Ganske
vist har lærere og elever fået flere undervisningstimer, og der er blevet indført
understøttende undervisning, men praksis
i klasseværelserne og elevernes udbytte
af skolen er uændret.

Det svar vil sikkert overraske mange.
Diskussioner om skolepolitikken har jo
i høj grad handlet om, hvorvidt de små
udsving i de statistiske opgørelser over
bl.a. elevernes trivsel, deres præstationer
ved de nationale test og mængden af
bevægelse i undervisningen kunne tages
til indtægt for, at reformen har været en
succes eller det modsatte. Har elevernes
præstationer løftet sig en smule i matematik i de nationale test, har reform
tilhængerne prompte reageret: Her har
vi beviset på reformens succes.
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Tilsvarende har reformmodstanderne
konkluderet, at reformen er en fiasko, når
andelen af lærere, der bruger bevægelse
i undervisningen er faldet et par procentpoint.
Ser man på helhedsbilledet, er der imidlertid ingen tvivl om, at folkeskolereformen ikke har haft de store effekter. Det
fremgår bl.a. af den Statusredegørelse
for folkeskolens udvikling 2018/2019,
som Undervisningsministeriet udsendte
i efteråret. Ingen af målene for reformen
er nået.
Debatten om reformen har afsløret nogle
helt illusoriske forventninger til, hvad
reformer fra oven kan udrette – både hos
tilhængere og modstandere. Da skolerne
åbnede i august 2014, var aviserne præget
af overskrifter om, at nu møder eleverne
en ny skole. Det gjorde de naturligvis ikke.
De mødte den gode, gamle og velkendte
skole. De skulle blot gå der nogle flere
timer og undervises af lærere, der var
dårligere forberedte. Ellers var alt andet
stort set ved det gamle.
Jeg vil i det følgende lancere nogle elementer til en mere korrekt opfattelse af
skoleudvikling end forestillingen om, at
en ny lov med ét kan skabe en ny skole.
Pointerne bliver uddybet i en bog,
Didaktiske revolutioner, som udkommer
i år – eller måske først i 2021.
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Reformer kan ændre regler og strukturer,
men ikke daglig praksis
Øgning af timetallet og den formindskede
tid til forberedelse er naturligvis vigtige
aspekter af reformen. Der er indført
understøttende undervisning, engelsk
i 1. klasse og enkelte andre konkrete
ændringer. Strukturer og rammer som fx
fagrække, timetal, prøver, antal lærere på
skolerne og antal elever i klasserne kan
ændres af Folketing, ministerium og
kommune. Og det påvirker naturligvis også dagligdagen – jf. den udbredte
utilfredshed hos både lærere og elever
med den forlængede skoledag. Men de
foreløbige erfaringer med skolereformen
tyder på, at det næppe ændrer det store,
når man ser på, hvad der kommer ud af
det hele.
Skolereformer fra oven har svært ved
at ændre mere ’bløde’ forhold omkring
selve undervisningen. 2014-reformen
havde som mål at få mere bevægelse ind i
undervisningen og få en mere åben skole
med højere grad af samarbejde med lokalsamfundet. Begge dele ændrer sig kun
meget langsomt, hvis overhovedet, selv
om det var tendenser, der så småt var på
vej, allerede inden reformen blev vedtaget.
En tredje ambition hos reformpolitikerne
var at få lærerne til i højere grad at bruge
Fælles Mål i det daglige, og derfor blev
mål og læseplaner revideret og søgt forenklet. Resultat: svagt faldende tendens i
lærernes brug af Fælles Mål.
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Heller ikke elevernes resultater har
reformen ændret nævneværdigt ved. Det
fremgår af både nationale test, elevernes
prøvekarakterer, deres trivsel og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse –
det hele er stort set uændret. Det samme
er den indflydelse, som elevernes sociale
baggrund øver på, hvordan det går dem i
skolen.
Daglig praksis ændres af lærerne
At skolereformen ikke har ændret den
daglige praksis, må ikke lede til den
opfattelse, at folkeskolen er gået i stå.
Hvis man som jeg har sin egen elevtid på
nogle årtiers afstand og sammenligner
den med, hvordan undervisningen foregår
i dag, er det iøjnefaldende, at der er sket
store ændringer: Undervisningsformerne
er mere varierede, der er mindre klasseundervisning og mindre overhøring af, om
eleverne har lavet deres hjemmearbejde.
Tilgangen til det faglige er blevet mere
undersøgende og producerende og mere
orienteret mod den aktuelle omverden
uden for skolen. Omgangsformerne er
blevet friere og mere uformelle, der bliver
talt mere med og mindre til eleverne. Og
så er der naturligvis kommet computere,
og eftersidning og andre ydmygende
straffe er forsvundet.
Alt dette er hovedsagelig gennemført af
lærerne selv. De har bestræbt sig på at
gøre deres undervisning bedre, de har
aflæst elevernes reaktioner og lært af
kollegernes erfaringer. Der har ganske

vist været slået en del skævere undervejs.
Modebølger, som nogle lærere er hoppet
med på, har vist sig ikke at kunne leve
op til tilhængernes løfter. Læringsstile,
intelligensprofiler, Cooperative Learning
og Synlig Læring. De er alle dampet af
som modebølger, men har dog trods alt
bidraget med små varige forbedringer.
Måden, lærerne udvikler deres under
visning på, minder om en darwinistisk
udviklingslogik. Mange nye ideer, ofte
hentet fra udlandet, dukker op og bliver
afprøvet i praksis. Mange viser sig ikke
at fungere godt i praksis og sætter sig
kun små spor. Mens andet fungerer godt
og bliver til varige forbedringer. Det er
vanskeligt på forhånd at regne ud, om en
nydannelse vil fungere i danske skoler.
Fx var der gode teoretiske argumenter
for alle de nævnte fire modebølgeagtige
tendenser. Alligevel ændrede de ikke
alverden.
Praksis er baseret på tavs viden
En af grundene til at en ny skolelov eller
en ny didaktisk ide ikke uden videre
skaber en ny praksis i klasseværelset er
simpelthen, at praksis ikke er styret af

Praksis er ikke styret
af love eller didaktiske
ideer.
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love eller didaktiske ideer. Eller i hvert fald
kun er det i begrænset omfang. Der er
mange andre forhold, der præger måden,
lærere underviser på, og de fleste af dem
er ikke eksplicitte. Lærerens egne ind
arbejdede og kropsligt funderede rutiner
for, hvordan hun optræder i klasserummet, bevæger sig rundt og henvender
sig til eleverne er ét aspekt. Tilsvarende
rutiner hos eleverne er et andet. Læremidlerne, klasserummets indretning,
skolens kultur og normer, forældrenes
forventninger, prøver og test er nogle af
de andre forhold, der påvirker undervisningen. De allerfleste af disse forhold blev
ikke ændret af 2014-loven, men fortsatte
uændret. Eller rettere: de fortsatte med
langsomt at udvikle og forandre sig i
samspil med alle de andre aspekter af
skolen og undervisningen.
Når jeg sammenfatter alle de mange
forhold, der påvirker undervisningen,
under betegnelsen ’tavs viden’, skyldes
det, at de er udtryk for erfaringsbaseret
kunnen. Tag fx den enkelte lærers
bevægelsesmønster i klassen. Det er
resultat af, at læreren efterhånden har
udviklet en måde at optræde på, som
passer vedkommende godt, og som
fungerer i undervisningen. Det kan være
svært at præcisere, hvad denne kunnen
består i. Men man kan se forskellen, hvis
man sammenligner en studerende i sin
første praktik med en rutineret lærer.
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Reformer må tilpasse sig virkeligheden
– før eller efter deres vedtagelse
Sammenlignet med tidligere store
skolereformer, var det karakteristisk for
2014-reformen, at forarbejdet gik lyn
hurtigt. Der var ikke megen offentlig
debat inden vedtagelsen, og der var
ikke noget systematisk og målrettet
udviklingsarbejde, selv om der var
enkeltstående forsøg med helhedsskole.
Manglen på forudgående debat og udviklingsarbejde gør 2014-reformen markant
anderledes end tidligere store skole
reformer fra 1958, -75 og -93. Forud for
1958-reformen var der en flerårig livlig
debat, hvor mange forskellige aktører
deltog enten individuelt eller som
organisationer. Det, som Folketinget
gjorde til folkeskoleloven af 1958, var
langt hen ad vejen det udkrystalliserede
resultat af debatten. Forud for reformerne
i 1975 og -93 var der gået flere års målrettet og omfattende udviklingsarbejde
rundt om i landet, hvis resultater var
blevet evalueret og offentliggjort. Selv
følgelig var der ikke opnået konsensus om
de tidligere reformer, men både i -58, -75
og -93 var Folketingets vedtagelse for en
stor del kodificering af udviklinger,
der allerede var godt i gang, og hvis fortsættelse der var bred støtte til i skole
verdenen, og som derfor forløb i god ro og
orden.

VIA University College

Ved 2014-reformen blev rækkefølgen
vendt om: Regering og Folketing
begyndte med at gribe ind i arbejdstidsforhandlingerne mellem Danmarks
Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Hurtigt derefter vedtog man en
ny skolelov, finansieret ved hjælp af de nye
arbejdstidsregler, der gjorde det muligt at
pålægge lærerne flere undervisningstimer.
Tilpasning til virkeligheden i skolens
verden og til holdningerne hos lærere
slap regering og Folketing imidlertid kun
delvist fri for. Den kritiske debat har som
bekendt været intens efter reformens
vedtagelse, loven har måttet justeres i
2017 og -19, og DLF og KL er med arbejdstidskommissionens input gået i gang med
projekt ’Ny start’. Hvis ikke regering og
Folketing tilpasser reformerne til virkelighedens verden, inden de bliver vedtaget,
må de åbenbart gøre det efterfølgende.
Med mere uro og ballade som resultat.
Pædagogisk udvikling går langsomt
Mange af debattørerne af 2014-reformen
lider af den vrangforestilling, at skoleudvikling kan og bør gå hurtigt, men de
historiske erfaringer viser tydeligt, at de
allerfleste væsentlige forandringer i skolen går langsomt.
Et godt eksempel på udviklingens tempo
er klasseundervisningen, der var skolens
dominerende undervisningsform gennem
det meste af 1900-tallet. Den blev introduceret af gymnasielæreren Ernst Kaper
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i en bog fra 1903 inspireret af besøg i
de andre skandinaviske lande. Klasseundervisning afløste ganske langsomt
enkeltmandsoverhøring som den alminde
lige undervisningsform og fra midten af
århundredet og nogle årtier frem, var den
skolens dominerende undervisningsform.
I dag er den stadig meget almindelig, men
dog langsomt på retur i forhold til dens
dominerende rolle for 50 år siden.
Fra klasseundervisningen blev introduceret, gik der cirka 50 år, til den nåede sin
maksimale udbredelse, og efter yderligere
omkring 50 år er den stadig en af skolens
mest brugte undervisningsformer. Men
går det ikke meget hurtigere nu om dage,
i den digitale tidsalder? Nej, det tror jeg
ikke. Jeg kan huske, at diskussionerne
om computernes rolle i undervisningen
var godt i gang allerede i begyndelsen
af 1970’erne, og de mest teknologi
begejstrede troede, at teknologien ville
revolutionere undervisningen og måske
endda gøre læreren overflødig. Nu, cirka
50 år efter, spiller it-teknologien ganske
vist en væsentlig rolle, men revolutioneret
undervisningen og erstattet læreren har
den på ingen måde. Også computernes

Skolereformer skal
laves i samarbejde med
lærerne.
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indtog i undervisningen er gået ganske
langsomt.
Men ville det ikke være bedre, hvis det gik
noget hurtigere? Nej, det tror jeg heller
ikke. Det tager tid at gøre sig erfaringer
med, hvad der fungerer godt i skolen.
Mange ideer om computere i undervis
ningen fra 1970’erne var elendige:
computerstyret undervisning, programmeret undervisning, alle lærere skal kunne
programmere i COMAL 80 – for blot at
nævne nogle stykker. Det havde været et
gigantisk spild af ressourcer, hvis disse
ideer var blevet gennemført i en fart.
Det er en populær antagelse, at samfundsudviklingen i almindelighed ikke blot
går hurtigt, men også går hurtigere og
hurtigere, og at det gamle overflødiggøres
af ’disruption’. Det gælder i hvert fald
ikke skoleudvikling. Her går det ganske
langsomt – og det skal vi være glade for.
Hvad gør en skolereform vellykket?
De store skolereformer i sidste halvdel
af 1900-tallet var stort set vellykkede.
Reformerne i 1958, -75 og -93 har alle fået
et godt eftermæle, fordi de gav rammer
for nyudviklinger: Forskellen mellem
landsby- og købstadskoler blev ophævet,
delingen af eleverne blev gradvist udskudt
og ophævet, undervisningsindholdet blev
fornyet og dagligdagen og undervisningen
blev moderniseret i reformpædagogisk
retning.

12

Foreløbig tegner 2014-reformens eftermæle anderledes negativt. Hvorfor gik det
godt med de tre tidligere store reformer,
men skidt med 2014-reformen? Her er
mine bud:
Skolereformer skal laves i samarbejde
med lærerne.
De tre store skolereformer i forrige
århundrede blev lavet i tæt samarbejde
med lærerne, og Danmarks Lærerforening
var en central aktør i forberedelserne.
2014-reformen og særligt det forudgående indgreb i arbejdstidsforhandlingerne
havde derimod karakter af et massivt
angreb på lærerne og deres organisation.
KL, regering og Folketing tog et massivt
kampskridt mod lærerne i 2013 og forventede i 2014 en aktiv og engageret indsats
fra lærerne i virkeliggørelsen af reformens
ideer. Det holdt selvfølgelig ikke.
Men, kunne man spørge, må det ikke
være sådan i et demokratisk samfund, at
regering og Folketing vedtager skoleloven,
og så må lærerne værsgo at rette ind?
Jo, men for det første afhænger lærernes engagement naturligvis af, hvordan
de føler sig behandlet. Og for det andet
krævede virkeliggørelse af reformideerne
øget forberedelse af lærerne, men virkeligheden var, at deres forberedelsestid blev
reduceret væsentligt.

VIA University College

Skolereformer kræver adskillige års
forberedelse.
Når 2014-reformen blev gennemført i
lyntempo, var det formodentlig, fordi
regeringen vurderede, at den havde behov
for at gennemføre en stor reform, der var
populær hos vælgerne, for at vinde valget
i 2015. Måden det efterfølgende gik på,
bekræfter de historiske erfaringer: Skal en
stor skolereform blive en succes, kræver
det årelang forberedelse.
Skolereformer skal have bred folkelig
opbakning.
Hvorfor gik regeringens forventninger
om, at 2014-reformen blev en folkelig
succes, ikke i opfyldelse? I modsætning
til reformerne i 1900-tallet manglede
2014-reformen et stort projekt med
bred opbakning. I 1958 afskaffede man
opdelingen i landsby- og købstadordnede
skolevæsener. Alle kunne se, at det var en
tiltrængt modernisering. Både i -58 og
-75 åbnede Folketinget mulighed for, at
kommunerne kunne vælge at udskyde
delingen af eleverne. Muligheden blev i
løbet af få år benyttet af de allerfleste
– der var bred opbakning i befolkningen.
Det var der også, da man i forlængelse
heraf helt ophævede delingen af eleverne
i 1993.
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Socialdemokratiets tanker bag
2014-reformen var i forlængelse af
partiets klassiske uddannelsespolitiske
tænkning. Antagelsen var, at jo mere
eleverne går i skole uden at blive sorteret,
jo mere vil de blive frigjort fra den sociale
arv, og uddannelsessystemet vil dermed
blive mere socialt retfærdigt. Udvidelse
af undervisningspligten og udskydelse
af delingen i 2013-14 var udtømt som
muligheder, men man valgte en anden
løsning i forlængelse af partiets klassiske
uddannelsespolitik: Man udvidede det
ugentlige timetal med det mål, at elevernes ’skæbne’ i uddannelsessystemet i
mindre grad skulle bestemmes af deres
sociale baggrund.
Problemet var blot, at dette projekt i
modsætning til 1900-tallets store reformer manglede folkelig opbakning. Det er
ikke blot lærerne, der er kritiske over for
det øgede timetal. Det møder heller ikke
nogen begejstring hos elever eller for
ældre. 2014-reformen har haft det svært,
ikke blot fordi mange var imod den, men
også fordi der ikke var mange, der var
rigtigt begejstrede for den. Det havde den
daværende regering måske opdaget, hvis
man havde brugt længere tid på forberedelserne.
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Reformering af
skole og undervisning
– indblik og fremblik
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Om et kort øjeblik når vi ser tilbage på årtiet, der gik, og byder et nyt
år og årtis trends velkommen i den danske grundskole, vil vi naturligt
spejle og diskutere nye undervisning- og skolestrømninger i lyset af
den folkeskolereform, der blev årtiets mest definerende begivenhed
for skolen.
I forbindelse med aftalen om et fagligt
løft af folkeskolen af 7. juni 2013 blev der
opstillet tre overordnede nationale mål for
faglighed, social baggrund og trivsel, som
er operationaliseret i fire resultatmål for
folkeskolens faglige- og trivselsmæssige
udvikling.
Således blev den danske skolereform,
stærkt inspireret af skolereformen i
Ontario Canada, rammesat ud fra målene
om, at alle elever skal udfordres, så de
bliver så dygtige, som de kan/ betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater skal mindskes/ og

tilliden til skolesystemet og lærerne skal
styrkes. Dette tilsvarende hovedmålene
i forløberen i Canada. Disse målkompositioner indvarslede en læringsdags
orden med et stærkt fokus på at fremme
alle elevers læring og dermed en særlig
opmærksomhed på at fremme den sociale
og uddannelsesmæssige mobilitet.
Ud af reformmålene kan der aflæses en
beundringsværdig ambition om, at også
de elever, der fra opvæksten er ramt af
chanceulighed, kan bevæge sig opad i det
sociale hierarki uagtet baggrund og fra
barns ben tildelte kapitalformer i form af
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En større prioritering
af udvikling af under
visningen i skolen.

økonomi, adgang til sociale koder, viden,
fællesskaber, kulturelle ressourcer mv. Af
reformmålene kan værdien en social og
uddannelsesmæssig frigørelse læses som
en absolut værdi ud af teksten, hvor det
at give mulighed for at bryde grænserne,
både de sociale, mentale og læringsmæssige cementeres som et særligt ærinde for
skolen.
I modsætning til reformprocessen i
Canada blev reformmålene samtidig
akkompagneret af et kludetæppe af initiativer som motion og bevægelse, den åbne
skole, lektiehjælp og faglig fordybelse, den
længere skoledag, lærersamarbejde og
lærer-pædagogsamarbejde, digitalisering,
nye fælles mål, understøttende under
visning mfl. Reforminitiativer, der alle
skygger for en reel vurdering af udbyttet
af reformen og som i omfang og kompleksitet bryder med forskningserfaringer
med andre større skolereformer bl.a. i
Ontario Canada. Her fremtræder værdien
af ro, stabilitet og få dybe initiativer herunder særligt udvikling af professionelle læringsfælleskaber - som væsentlige
faktorer for reel reformsucces.
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Dertil kommer, at de internationale forskningserfaringer tilsiger, at virkningerne
fra skolereformen først kan aflæses efter
en periode på mellem 5 og 15 år (Thullberg, 2013). Samtidig knytter der sig en
række utilsigtede forhold, som slører for
en ordentlig vurdering af reformelementernes betydning for elevernes trivsel og
faglige udvikling. Fx skolernes stadige
arbejde med at omstille til en øget
inklusion, der tog sin begyndelse inden
reformen og ikke mindst den konfliktfyldte og parallelle proces med indførelse
af nye arbejdstidsregler med L 409.
Det siger sig selv, at politisering, regulering og uenighed ikke optræder som
vidundermidler i at udvikle skolesystemer,
hvorfor læringen ind i det nye årti må være
at fremtidige reforminitiativer læner sig
dels op ad den omfattende forskningslitteratur om skoleudvikling, men også
undgår at danne scene for en politisk (og
fagpolitisk) kampplads, hvor alt fra en
mangfoldighed af foreninger og interesseorganisationer til enkeltpersoner fra flere
politiske fløje kæmper deres egne kampe
med blikket rettet lang væk fra skolens
elever. Ingen nævnt - ingen glemt.
Hvorfor og hvordan reformere skolen?
Skole og undervisning er en historie om
menneskelig udvikling, idealer og opbyggelighed, hvor ansvaret for at uddanne
fremtidens generation af unge mennesker i væsentlig grad ligger i hænderne
på skolens professionelle. Dertil er skolen
en al for vigtig samfundsinstitution til

17

VIA University College

at lade økonomiske modelberegninger,
lægmands og/eller markedslogikker være
definerende for skolens retning. Desuagtet at målene i udgangspunktet er nok så
relevante og noble.
Når reformer ikke kræver dyb ændring
i praksis eller omfattende kapacitets
opbygning, kan de være mere tilbøjelige
til at få succes (Cohen og Mehta 2017),
mens mange komplekse og modsat
rettede reforminitiativer kan resultere
i oppositionskultur, hvor skolens lærere
og ledere holder sig til mere traditionelle
modeller for skolegang og undervisning.
Reformering af skolen gennem nye undervisningsformer efterlader lærerne med
den svære opgave at undervise elever på
måder, de ikke selv har oplevet og uden
konkret viden og værktøjer til implementering, hvorfor skolens medarbejdere og
ledere bliver bedt om at lære, tænke og
tendentielt set forme deres identiteter
på en ny måde – at være andre mennesker
og praktikere end tidligere.
I et reformperspektiv er det væsentligt, at
ledere og lærere tilbydes praksisløsninger
på aktuelle lokale udfordringer og oplyses
om en særlig praksistilgang i implementeringen af reformer (Cohen og Mehta
2017). Derfor er det også afgørende, at der
rettes opmærksomhed mod processerne
i skolen og undervisning. De virksomme
drivkræfter i skoleudvikling samler sig i
vid udstrækning om at skabe afgrænsede
og trygge udviklingsnicher med define-

rede læringsområder og praksisanvendelse med fokus på kerneopgaven; at
styrke elevernes læringsudbytte.
At ændre praksis kalder på et nyt mindset
samt tilegnelse af nye kompetencer. En
tilgang der betyder, at man som lærer
må tænke andeledes i forhold til design
af læringsmiljøer, der ikke nødvendigvis
tillader tidligere skolestrukturers faste
former, men i højere grad kalder på
refleksion over, hvordan undervisningen
kan forbedres til fremtidens elever og
samfund. Her er praksisnær og meningsfuld kompetenceudvikling med deltagelse
af alle skolens aktører fuldstændig
afgørende. Førende uddannelsesforskere
som Andy Hargreaves og Michael Fullan
(2016) understreger vigtigheden af, at
der lokalt iscenesættes muligheder for at
udvikle relationer og samarbejde gennem
handlings og praksisnære tilgange i stedet
for mange nye, hurtige og individuelle
løsninger. Her giver udvikling af en professionel læringskultur med udgangspunkt i
at forbedre og udvikle det eksisterende et
langt større udbytte i form af engagerede
og lærende lærere.
Skoleudvikling i det nye årti
Og hvordan ser den moderne reformerede
skole så ud i det kommende årti – her lidt
over 5 år efter sin begyndelse. Betyder
årtiets nye værdier og politiske vinde at
alting ændrer sig? Ingenlunde. Hvis vi
kigger fremad imod de tendenser, der
repræsenterer nogle af de potentielle nye
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strømninger, der kommer til at påvirke
skolen - så vil de stadig være orienteret
imod at skabe en bedre skole og dygtigere
elever. Der vil givetvis også fortsat være
fokus på professionelt samarbejde og
feedbackkulturer som et væsentligt
element i professionaliseringen.
Men i en tid hvor verden bliver stadig
mindre, hvor grænserne brydes mere og
mere og der stadigt bliver færre og færre
stabile holdepunkter vil der naturligt
opstå et modpres til den flydende modernitet (Bauman, 2006), hvor alting tilsyneladende er i opbrud, hvor alting bevæger
sig hurtigt, intet ligger fast og alting i
princippet kan se anderledes ud i morgen.
Som en modreaktion til den tiltagende
acceleration, forventning om tilgængelighed og hurtige kompetenceskift handler
det i højere grad om dannelse, substans
og om at gøre sig umage. Også i skolen
kommer det til at handle om fordybelse,
bæredygtighed og at ”forbruge” mere
bevidst. I didaktikken kan dette potentielt
set aflæses i en bevægelse hen imod mere
analoge tilgange og fra det online til det
fysiske møde, som fx kommer til udtryk
ved at samles om traditionelle design
processer, det at skrive og tegne i hånden
eller ved at bygge og konstruere modeller
og prototyper af konkrete fysiske materialer.
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Håndværket vil utvivlsomt opleve en
politisk og læringsmæssig genrejsning,
hvor det at udvikle, skabe og realisere
et materiale opleves meningsfuldt og
væsentligt. Dette fx i kontrast til den
digitale og virtuelle verden, der i sin
nuværende form fremtræder uden
materialitet og svage meningsfulde
relationer. Skolen bliver et centrum, der
forbinder mennesker i reel tid og rum,
skaber plads til fordybelse og en bæredygtig væren i verden. Langsomlighed,
fordybelse og materiel sansning bliver
igen væsentlige læringsperspektiver.
Forhåbentlig vil vi i denne senere reformperiode opleve en mere undersøgende
og anvendelsesorienteret undervisning,
hvor eleverne får flere muligheder for at
forholde sig nysgerrigt og skabende til
aktuelle udfordringer på tværs af fag.
Dette fx gennem fokus på natur, samfund
og kultur og en søgen efter autenticitet og
kreative læringsmiljøer i en mere under
søgende og problemløsende undervisning,
der med den bedste rammesætning kan
skabe plads til fordybelse og kreativitet
i en verden, der bevæger sig i et hastigt

Elever der fra
opvæksten er ramt af
chanceulighed.
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tempo med flydende værdier, fælles
skaber og begrænsede ressourcer.
Det er en fælles forpligtelse til pædagogisk præcision og passion for undervisning på måder, der er engagerende og
spændende og informeret af viden og
professionelle erfaringer tilpasset forskellige elevgrupper. Her er etableringen af
ægte samarbejdskulturer, der forbinder
de professionelle med relevant viden og
erfaringer, centrale for at forbedre hele
skolen og alle elevers læring. At dele og
sprede praksis, viden og ekspertise til at
hjælpe kolleger fremtræder her som en
grundæggende forudsætning for værdifuld reformering af skolen.
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Derfor må det nye årtis reformønske være,
at der tillades en større prioritering af
udvikling af undervisningen i skolen
snarere end de mange strukturtiltag,
reformen indledtes med. Dette dog uden
at forglemme de essentielle ambitioner
der er indbygget i reformmålene, der vedkender sig opgaven i at frigøre potentialet
hos alle skolens elever, skabe en større
grad af social mobilitet og reducere den
chanceulighed, der ikke lykkes ved at
fjerne fokus fra de væsentlige reformmål,
der oprindeligt blev annonceret med
skolereformen i det nu tidligere årti.
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Vi står ikke alene,
når det handler
om børnene
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I et stærkt skolesystem står skolerne ikke alene med opgaven og en
enfoldig kamp mellem centralisering og decentralisering er lagt til
side. I Horsens er der fokus på det sammenhængende samarbejde
mellem medarbejdere, skoleledelser, forvaltning og politisk niveau
med rammer, retning og ikke mindst råderum til at bedrive god
skoleledelse.

Hvad er opskriften så på succes i et skole
væsen? Successen skabes ikke gennem
smarte projekter, hurtige løsninger eller
gennem en kommunikations- eller brandingsstrategi på diverse sociale medier.
Ændringer sker ikke gennem snak og
fremvisning, men gennem stærke fælles
værdier, et fælles fokus og en stærk
ledelsesretning på arbejdet. Kvaliteten i
skoleudvikling skabes gennem sammenhængs kraft og ved at holde fast i kursen.

Fælles stærke og dybtfølte værdier
Fem år efter skolereformen og fem år
efter en ændret tankegang i Horsens
Kommunes skolevæsen ser vi tilbage
på det arbejde, som vi har begået og
stædigt holder fast i. En tankegang og
strategi for arbejdet med skolerne, der
er dybt funderet i to værdier og en fælles
retning.
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Skoleudvikling
skabes gennem
sammenhængskraft
og ved at holde fast i
kursen.

Et fem års tilbageblik er en kompliceret
øvelse, når det gælder om at give et bud
på, hvad Horsens Kommunes skolevæsen
er lykkedes med. Vi ser forbedrede resultater på afgangsprøver, hvor karakter
gennemsnittet på syv år er hævet fra
6,3 til 7,1, samt forbedrede resultater i
nationale test og trivselsundersøgelser.
Flere unge begynder på en ungdoms
uddannelse, ligesom vi ser en øget kvalitet
af vores skoleledelse, vores professionelle
læringsfælleskaber, vores dygtige vej
ledere og de enkelte lærere og pædagoger, der hver dag gør en kæmpe indsats
både i klasserummet og i SFO’en.
Samtidig er der en grundfortælling af
stolthed og lyst til at være ansat, og det
er fortællinger, som vi møder både blandt
skoleledelserne, blandt medarbejdere på
skolerne og i forvaltningen. Vi er stolte af
vores indsatser og resultater, og vi vil gøre
det endnu bedre fremadrettet. Dette er
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vores fælles ambition og en stærk drivkraft i vores daglige arbejde.
Vi har i gennem mange år arbejdet med
at fået skabt et fælles sprog og et fælles
fokus gennem især to centrale værdier,
der både kendetegner arbejdet med og
omkring skolerne. De to værdier har begge
flere år på bagen og deres ophav fra
undergrunden i Horsens. Det handler om
børnene er en ledetråd, vi bruger hver dag
i tanke og handling. Den minder os om,
hvad vores prioritet som skolevæsen til
hver en tid skal være, nemlig børnenes
læring og trivsel. Den anden værdi Vi
løfter i flok er samtidig en kommuneværdi,
der også vinder genklang i det stærke
samarbejde i og omkring skolerne. Begge
værdier eksisterer gennem en fortsat
italesættelse på alle niveauer. Helt fra det
politiske niveau, gennem arbejdet i forvaltningen og i samarbejdet med og rundt
på skolerne. Samtidig er begge værdier
skabt i grundfjeldet af vores kommune og
vores arbejde og er således en autentisk
følelse, der eksisterer mellem mennesker.
Den fælles sammenhængende drivkraft
Det handler om børnene og Vi løfter i flok
er stålfaste værdier og ledetråde vi bruger
til at rammesætte vores fælles opgave i
skolen. De fastholder fokus og retning på
en læringskultur, der skaber læring på alle
niveauer i organisationen, så vi kan levere
de stærkeste resultater. Dette fordrer, at
alle påtager sig personligt, professionelt
og kollektivt ansvar for løbende forbedrin-
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ger og succes for hinanden og ikke mindst
for alle børn.
Fælles læring, stærkere resultater, der
er skolevæsenets sammenhængende
strategi til at forbedre skolerne samlet
set, indeholder følgende underliggende
præmisser:
-	Sammenhæng mellem politiske beslutninger og implementering, mellem chefbeslutninger og ledelsens arbejde med
de fagprofessionelle.
-	Koordinerede og fokuserede indsatser,
der vedligeholdes over en længere tidshorisont.
Fælles læring, stærkere resultater er
selve strategien for skoleforbedring for
et samlet skolevæsen med en sammenhængskraft med lokale udfoldelsesmuligheder. Den fælles koordinering og
fokusering på få udvalgte områder er en
forudsætning for skoleforbedringerne i
Horsens Kommune, hvor vi i læringsfællesskaber med viden fra forskning og data
om elevernes læring, lykkes med at forbedre de professionelles praksis. Med en
identificering af nogle nøgleprioriteringer
og ambitionen om at forfølge disse utrætteligt er vi der, hvor vi med vedholdenhed
og kontinuerlige bestræbelser på forbedringer er kommet langt med skolernes
kvalitet i Horsens Kommune.
Dette kræver en strategi, der er koordineret, systematisk og kollektiv indsatsbase-
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ret, og ikke mindst designet til at udvikle
personalets og ledernes kollektive evne
til at opfylde elevernes behov. Denne
strategi, som er baseret på opbygning af
en kollektiv kapacitet, betragter lederne
og medarbejderne som helt centrale løsningsagenter på de komplekse problemer skolesystemer står i. Dette kræver
tid sammen og ikke hver for sig. Det er
vigtigt, at den enkelte skole og kommune
søger at bringe egne værdier frem i fællesskabet som et stærkt DNA for arbejdet med at skabe kvalitet på skolerne. Vi
stjæler med stil netop for at finde egne
værdier og ikke overtage eller kopiere et
quick fix fra andre.
Sætte retning og holde fokus
Samarbejdet mellem det politiske niveau,
forvaltningen og skolerne fremmes ved,
at der sættes ambitiøse langsigtede mål
og ved at fastholde disse igennem en
væsentlig tidsperiode.
Alle bør have deres opmærksomhed på, at
det er værd at investere i kvalitetsundervisning og kapacitetsopbygning, snarere
end at bruge øjeblikkelige fix-løsninger
og menings- og kvalitetsforstyrrende
branding eller overtagelse af andres gode
handlinger uden en kritisk oversættelse
til egen kommunens ånd, virkelighed og
rammer.
Forvaltningens fokus bør være at sikre
kvalitet og lighed for alle børn i skolerne.
Bevidste, omhyggeligt designede og
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systematisk implementerede politikker
og praksis på alle niveauer for alle medarbejdere – og her spiller samarbejdet
mellem skoleledelsen og forvaltningens
support-systemer en central rolle. Alle
niveauer af ledelse-tæt-på er nødvendige,
da vores skolesystemer er for langsomt
forandrende og ikke-selvtransformerende.
For at transformere, opbygge og videreudvikle laves klare fælles strategier og
effektive fællesskaber med professionelle
normer for det gode samarbejde og de
gode indsatser og handlinger i det fælles
arbejde.
At sætte retning er en sund tilgang for
arbejdet med at sikre kvaliteten af skolernes arbejde, hvor lederne med retning
og ramme har friheden og ikke mindst
opgaven med at bedrive god, professionel ledelse. Der er lige nu megen debat
om, hvor initiativer til dette arbejde med
forbedringer og kvalitetssikring bør starte.
Udfordringen er at balancere mellem
to ydre punkter. At en sådan kvalitetsog kapacitetsudbygning af kommunes
skoler ikke kan skabes alene fra toppen,
hvilket fører til overfladegennemførelse,
og modsat, at det heller ikke kan bygges
udelukkende fra bunden, hvilket fører til
tilfældighedsgennemførelse. Det er en
både-og-tilgang, der præger arbejdet, hvor
den fælles indsats på alle niveauer er med
til at løfte den fælles opgave. Det politiske
system kan ikke forny aktiviteterne i
klasseværelset, men de kan hjælpe med
at formidle sagen for forandring og for-
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bedring, hvor forvaltningen tager over
med en understøttende tilgang i sam
arbejdet med skolerne.
En helt central ledelsesmæssig opgave
har været at sætte retning for arbejdet de
sidste fem år. Der er både sendt nationalog lokalpolitiske markeringer om, hvorledes der skal bedrives skole i Horsens.
Dette har vi loyalt og systematisk arbejdet
med i respekt for vores demokratiske
system, hvor fire elementer har været helt
centrale i det fælles fundament:
-	Overordnede målsætninger og fælles
retning
-	Kapacitetsopbygning og udvikling af
kollektive kulturer
-	Brug af kvantitative og kvalitative data
for at forbedre praksis
-	Forskningsinformeret pædagogisk
praksis
I kvalitets- og kapacitetsopbygning,
der virker, er ledelse på alle niveauer
afgørende for at vi trækker i samme
retning.
Vores forbedringsinitiativer på ledelses
niveau sigter på at styrke den profes
sionelle kapital gennem en langsigtet
og bæredygtig investering, så ledelsen
formår at gøre en markant forskel for
elevernes læring, trivsel og dannelse.
Vi fokuserer på at skabe bedre betingelser
for at forbedre og udvikle ledernes
professionelle praksis ved at opbygge
deres kollektive kapacitet, så de er klar
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til at møde den udfordring, de står overfor.
Denne kollektive kapacitet er afgørende
for en reel skoleforbedring, fordi ”det
sætter almindelige mennesker i stand til
at udrette fremragende ting” (DuFour &
Marzano, 2015).
Det er i dette arbejde, at forvaltningens
og ikke mindst fagchefens særlige rolle
opstår, når opgaven er at sikre en fælles
læringskultur, hvor også de professionelle
læringsfællesskaber praktiseres på ledelsesniveau, og hvor kontinuerlig læring
for alle er i centrum. Der er ledelsesautonomi, men ikke frihed til at give sig selv,
lederteamet og hinanden lov til at arbejde
isoleret.
Her ses den fælles ramme og retning.
At alle ikke nødvendigvis skal gøre det
sammen, men vi står på et fælles fundament, hvor der løbende følges op på mål
og progression i vores fælles indsatser.
Løsningen er således ikke grænseløs
frihed og autonomi til skolerne – ej heller
at navngivne eller bestemme konkrete
indsatser centralt fra. I stedet vælger vi
den fælles stærkere vej. Skole, ledelser og
forvaltning i et fællesskab med et fælles
fokus.
Et fælles læringsfokus
Vi var for fem år siden inspireret af, hvordan de højst præsterende skolesystemer
i verden løftede kvaliteten af skolernes
arbejde. Efter en inspirations- og vidensrejse til Ontario i 2014 udarbejdede skole-
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ledere og forvaltning sammen strategien
Fælles læring - stærkere resultater. Indholdet af denne strategi arbejder vi stadig
med fem år. efter Vi har holdt fast i en tro
på, at stærk, kompetent ledelse, arbejdet i
de professionelle læringsfællesskaber og
alles arbejde med mål og feedback samt
data- og forskningsinformeret viden er
vejen frem. Vi har holdt fast i troen på,
at gennem et professionelt og kollektivt
ansvar, er det muligt i fællesskab at rykke
på både elevernes læring og trivsel og ikke
mindst skabe kapacitetsudvikling hos
lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsmedarbejdere. Det har blandt andet
betydet, at der i Horsens Kommune arbejdes med at mindske kvalitetsforskellen
mellem naboskoler, fx ved at gennemgå
data sammen i en ”klynge” på tre skoler.
De bedst præsterende skolesystemer
anerkender, at den eneste måde at
forbedre resultaterne på er at forbedre
undervisningen (Marzano & Waters, 2017).
Her bliver interventioner således et middel, som gør det muligt for lærerne at lære
af hinanden, når vejledning af klasserumspraksis flyttes ind i klasserummet. I den
danske folkeskole har vi dygtige lærere og
pædagoger, men vi skal arbejde systema
tisk med alle børn. For det er helt ude
i klasserummet, at elevernes læring og
trivsel for alvor kan øges. Denne ambition
er i Horsens Kommune blevet bearbejdet
gennem support både lokalt og fra forvaltningen fx ved aktionslæring, supervision,
co-learning og gennem fælles tilgange i
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arbejde med forskellige faglige standarder
for arbejdet.
Den enkelte lærer og pædagog er
afgørende for elevens udbytte af undervisningen, og derfor bør intet overlades
til tilfældighederne. Variation mellem
skolers kvalitet skal mindskes, så alle
elever er sikret de bedste muligheder
for læring, trivsel og udvikling. Vi skal
altså løfte barren, og dette skal ske i
samarbejde med teamet, skolens ledelse
og understøttes af kollegaer med særlig
viden og ved forvaltningens indsatser
og tilgange.
Vi skal arbejde systematisk – og i et
stærkt fællesskab - med alle undervisere,
så vi løfter undervisningen i en fælles
indsats. Derfor skal kompetenceudviklingen også foregå ude i klasserummet,
hvor eleverne er, samt i de professionelle
læringsfællesskaber. Med denne viden
og tilgang har vi fokus på, at det sammenhængende skolesystem og de fælles
interventioner har markant indflydelse
på skolernes kvalitet. Lige præcis denne
grundforståelse er Fælles læring –
stærkere resultater bygget op omkring;
nemlig fællesskab og professionel
metodeansvarlighed.
De professionelle læringsfællesskaber
At skabe et kommunalt skolefællesskab
og professionelle læringsfællesskaber er
grundfundamentet for en god skole. Det
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er vores vaccine mod konstante forandringer og metoder til konstante forbedringer.
Forvaltningsmæssigt støtter vi og insisterer alt, hvad vi kan. Ingen kan vælge, at de
dér professionelle læringsfællesskaber er
ikke lige os. Det er alle mand, der er med.
Vi er ikke sat i verden for at give hinanden
frihed uden ansvar for kvaliteten.
”The challenge is to build on the expertise
of our teachers and school leaders and
enlist them in the design of superior
policies and practices.…This is not
accomplished just by letting a thousand
flowers bloom”, skriver Andreas Schleicher
(2018) i OECDs bud på, hvordan højt
præsterende skolesystemer lykkes. Ingen
lærer, leder eller skole bliver bedre af at
være efterladt eller være alene hjemme,
ligesom det ikke giver mening, at skolerne
udlever deres frihed uden sammenhæng
og blik for kvalitet for alle børn i hele
kommunen.
Vi er derfor ikke bange for fælles retning.
Fælles retning fjerner bekymring for,
hvor vi skal hen, og vi oplever, at ledere
og lærere engagerer og forpligter sig.
Vi får ikke kvalitet for alle børn i skole
væsenet ved at give alt frit og lade
tusinde blomster blomstre. De blomstrer
ikke altid af sig selv. Der er nødt til at være
nogle hegnspæle og et system – altså
en ramme og nogle mål – rundt om
blomstermarken, som lærere, pædagoger,
ledere og støttefunktionerne kan navigere i.
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Vi bør have kontinuerligt fokus på
systematisk opbygning af forvaltningens,
ledelsens og personalets kollektive
kapacitet og dømmekraft i hverdagen.
Ellers bliver det hele alt for tilfældigt.
I Horsens har vi systematiseret kraftigere
end i andre skolevæsener. Hvis du arbejder i Horsens, er du en del af et fællesskab med supervision og feedback, hvor
din praksis er åben for både kolleger og
ledelse, og vi er heller ikke bange for at
give skolerne få, men betydningsfulde
skabeloner og standarder fra centralt
hold. For år siden udarbejdede forvaltningen en række standarder for blandt
andet arbejdet i professionelle læringsfællesskaber, mødedagsordener, logbøger
og datacirkler målrettet lærere, vejledere
og skoleledere. Elementerne fra standarderne er stadig en del af arbejdet på alle
vores skoler. I starten fulgte skolerne
standarderne ret minutiøst, og nu har
de gjort dem til deres egne – med lokale
nuancer, selvfølgelig.
Rammer frisætter skriver Tanggaard
(2019). Det så vi allerede for 4-5 år
siden, og vi havde modet til at arbejde
med denne indsigt og holde fast i den.
Alle skal have plads til at bruge deres
professionelle dømmekraft, men det er
en muskel, der skal trænes, støttes og
informeres af evidens, data, videndeling
og kollegial feedback i de professionelle
læringsfællesskaber. At følge systematisk op som kollega, som leder eller som
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forvaltning handler ikke om, at alle skal
gå i takt. Men det handler om at have et
fælles DNA og en måde sammen at være
professionelle på.
Vi forelsker os ikke i alle projekter
En vigtig reminder til alle niveauer er ikke
at forelske sig i alle mulige projekter og
tiltag. Ikke mindst hos forvaltningen! Og
netop den tankegang præger alle tiltag
på skoleområdet i Horsens, hvor man kun
siger ja til indsatser og initiativer, der taler
direkte ind i den overordnede strategi.
Vi forelsker os ikke i alle mulige projekter.
Vi er hverken projektmagere eller lider af
profilerings- eller brandingmani. Vi fokuserer på enkelte, store projekter, som taler
ind i vores strategi og de mål, vi har aftalt.
Dem arbejder vi til gengæld grundigt med.
Et eksempel på et større projekt er
kommunens arbejde gennem fire år med
Program for Læringsledelse. Her omsættes strategien Fælles læring – stærkere
resultater til udviklingstiltag. Her tilpasser
vi en ekstern inspiration ved at supplere
det med fælles indsatser, som vi ind
arbejder på alle niveauer, f.eks. gennem
ledelsesseminarer, ledelsesmæssig
opfølgning ift. arbejdet med professionelle læringsfællesskaber på skolerne,
faglige standarder, forvaltningens
understøttelse på alle niveauer mv.
Filosofien er, at forvaltningen skal være
serviceorgan for skolerne. Den skal ikke
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Skole, ledelser og
forvaltning med
et fælles fokus.

opfinde og producere opgaver til skolerne,
men hjælpe skolerne med at løse deres
opgaver. Forvaltningen skal have ressourcer og vilje til at tackle problemerne
i samarbejde med medarbejderne og
skoleledelsen og ikke bare lade en skole
være i opgaven selv.
Forvaltningens fokus er på understøttelse
af enten implementering af national lovgivning, lokalpolitiske ønsker til skolernes
udvikling, til kvalitetssikring og forbedring
af de enkelte skoler indsatser/resultater
eller projekter, der har rod i enten ønsker
direkte fra enkeltstående skoler eller
ønsker om fælles indsatser i det samlede
skolevæsen.
Vores opskrift på strategisk skoleudvikling er således at holde fast i det aftalte,
og have fokus på elevernes læring og
trivsel og den positive progression i
dette. Vi skal være et sammenhængende
system, og så går det ikke, at man skifter
fokus og ændrer retning hele tiden med
forskellige projekter. Vi er vedholdende
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og insisterende, og det bliver vi nødt til
at være. Vi skal tænke langsigtet, og alt
hvad vi gør, gør vi med børnenes læring
og trivsel for øje – ikke af hensyn til et
projekt eller profilering.
Vi vil noget med vores skolevæsen
i Horsens
Med ovenstående som et DNA for god
skoleudvikling gives der fortsat mulighed
for at skærpe effekten af vores indsatser.
Vi skal fortsætte fremad og med en
utrættelig stræben efter at gøre det
endnu bedre. Det er fordi, der ligger en
kæmpe indbygget fare i at se sig selv
og organisationen som udlærte, og at
ingen kan give os yderligere indsigt. Det
må være en reminder til alle niveauer
af ledelse og personale, at semiprofessionelle ledere, pædagoger, lærere osv.
betragter sig selv som nogen, der allerede
ved alt, hvad de har brug for at vide,
hvorimod stærkt professionelle ser sig
selv som nogen, der konstant lærer noget
om, hvordan de kan blive bedre. Desuden
anerkender de, at den dybeste læring
kommer af handling, af at lære ved at gøre
dette sammen med andre – både i handlingerne i klasserummet, men også i mere
strukturerede processer i samarbejde
f.eks. i forståelsen af at være et profes
sionelt læringsfællesskab.
Vi vil fortsætte med at videreudvikle et
skolevæsen med stærke, fælles værdier og
overbevisninger samt med fælles normer
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og standarder for udlevelse af god praksis
på alle niveauer. Med dette skabes en
følelse af tilhørssted og ikke mindst en
stolthed med et partnerskab, der fagligt
og ledelsesmæssigt driver os frem imod
et fælles mål.
Et helt særligt element er et fast besluttet
og engageret lederskab, der er formålsdrevet, fyldt med passion med fokus
på progression i et vist tempo og med
ambitioner, forhåbninger for fremtiden
og høje forventninger til hinanden og
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på elevernes vegne. Energien til dette
arbejde skal findes gennem en kollaborativ kultur kombineret med en massiv
fornemmelse for vigtigheden af dette
arbejde og ambitionen om, at der skal
leveres resultater for alle elever i vores
skoler. For at lykkes med alt dette handler
det om at have noget at kæmpe for. At tro
på, at noget er værd at kæmpe for. Det
kræver indædt beslutsomhed, en enorm
passion og en utrættelig vedholdenhed –
og at vi går ud og tager vores kampe samvittighedsfuldt, ærligt og med hinanden.
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Stærkere
Læringsfællesskaber
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Anette Brandt Bjørnskov, uddannet folkeskolelærer og læringsvejleder og ansat som
læringspartner ved Børn & Unge, Aarhus Kommune og Rasmus Godsk, uddannet folkeskolelærer og læringsvejleder og ansat som læringspartner ved Børn & Unge, Aarhus Kommune.

De valg vi træffer som fagprofessionelle har direkte betydning for
børn og unge mennesker. I bestræbelserne på at udvikle den bedste
skole for alle børn samt styrke de professionelles samarbejde peger
forskningen på, at forvaltningen spiller en afgørende rolle. Men
hvilken rolle bør forvaltningen indtage? I denne artikel vil vi give
et indblik i, hvordan man som Børn og Unge forvaltning i Aarhus
Kommune forsøger at understøtte udviklingen af den kollegiale
organisering i læringsfællesskaber. Fællesskaber som er vertikale
og horisontale i hele organisationen for at styrke de professionelles
dømmekraft i mødet med hinanden og børnene. En proces som
lægger op til, at forvaltningens understøttelse bl.a. sker gennem
læringspartnere i et forpligtende samarbejde, som foregår helt ude
i den lokale praksis.

Stærkere Læringsfællesskaber i Aarhus
Som initiativ og indsats er Stærkere
Læringsfællesskaber støttet med midler
fra bl.a. A.P Møller Fonden. Stærkere
Læringsfællesskaber er en fælles proces,
som handler om at gøre alle medarbejdere

i hele Børn og Unge i stand til at styrke
alle børn og unges læring, udvikling og
trivsel. Når vi taler om både børn og unge
betyder det, at Stærkere Læringsfællesskaber ses i et 0-18 års perspektiv, hvor
de fagprofessionelle samarbejder syste-
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Mulighed for tilkobling
i organisationen.

matisk, vedvarende og struktureret. Da
denne artikel er bragt i et fagblad for
skolefolk, vil vi primært beskæftige os
med at beskrive Stærkere Læringsfællesskaber i en skolekontekst.
Når Børn og Unge i Aarhus Kommune
arbejder med Stærkere Læringsfællesskaber, er vi inspireret af Albrechtsen
(Albrechtsen, 2013) og PLF-litteraturens
beskrivelse af det professionelle læringsfællesskab. Således hviler forståelsen
bag Stærkere Læringsfællesskaber på
et mindset, der karakteriseres af: fælles
værdier og visioner, fokus på børn og
unges læring, udvikling og trivsel, reflekterende dialoger, en professionel sam
arbejdskultur samt et fokus på at udvikle
den professionelle dømmekraft (Børn
og Unge, 2018). Målet bliver at skabe
de bedste betingelser for, at både med
arbejdere og ledere sammen i et 0 – 18
årsperspektiv gennem struktur, systema
tik, datainformerede læringssamtaler,
feedback og fokus på progression fort
løbende kan lære af hinanden, udvikle sig
sammen og vælge de bedste løsninger.
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Løsninger som i sidste ende kvalificerer
det læringsmiljø, som det enkelte barn er
en del af (Børn og Unge, 2018). Stærkere
Læringsfællesskaber bliver ikke et mål
i sig selv men rammen og vejen mod en
samarbejdende læringskultur, hvor det
handler om at løfte alle børn og unges
læring, udvikling og trivsel gennem styrkelse af den professionelle dømmekraft
(EVA, 2018 & Børn og Unge, 2019).
De fleste ledere, lærere og pædagoger
vil nikke genkendende og pege på, at de i
højere eller mindre grad allerede arbejder
med ovenstående elementer. Det har fra
forvaltningens side været kongstanken,
at arbejdet som Stærkere Læringsfællesskaber er en kulturudviklingsproces og
ikke et nyt projekt. Dermed er der ikke
tale om en forandring, men en udviklingsproces af det allerede eksisterende for
at bygge ovenpå og bro til de erfaringer,
som allerede findes i hele Børn og Unge
i Aarhus.
En sådan kulturudviklingsforståelse
kalder på et massivt forarbejde, hvor viden
og kompetencer i hele organisationen
aktivt bringes i spil. Derfor placerede forvaltningen sig observerende og nysgerrigt
på sidelinjen, da ti skoler i kommunen
tilbage i 2015 indgik et samarbejde med
VIA med støtte fra A.P. Møller Fonden
med fokus på udvikling af professionelle
læringsfællesskaber. Hvilke erfaringer
høstede skolerne? Hvad kunne forvaltningen lære af evalueringen (VIVE og

VIA University College

forfatterne, 2018)? Her blev man særligt
opmærksom på to perspektiver. For det
første vigtigheden i at skabe mulighed
for tilkobling i organisationen og for
det andet at fastholde et vedvarende,
nysgerrigt og lærende blik i arbejdet
med at udvikle Stærkere Læringsfælles
skaber. I forarbejdet har ledere, pædagogisk personale, faglige organisationer og
lederforeninger derfor sideløbende været
involveret for at sikre organisationens
tilkobling og været med til at forme den
mest meningsgivende proces på tværs
af niveauer og professioner. Et fireårigt
forarbejde som blev igangsat for alle
ledere i Børn og Unge i oktober 2018
med en stor kick-off konference, og som
kulminerede med starten på et formelt
uddannelsesforløb for alle ledere og
ressourcepersoner på tværs af dagtilbud,
fritid og ungdom (FU), skoler og forvaltning i marts 2019 i bygningerne på en
tidligere skole, Frydenlundskolen.
Med ovenstående har vi forsøgt at give
et indblik i, hvad man forstår ved Stærkere
Læringsfællesskaber i en aarhusiansk
kontekst. I det følgende afsnit vil vi kort
beskrive, hvorfor man som organisation
er optaget af at udvikle Stærkere
Læringsfællesskaber i en whole system
approach forståelse (Brandsen, 2019).
Øvebaner for alle
(…) intet menneske alene har al den viden,
de færdigheder og det talent, der skal
til for at lede et skoledistrikt, forbedre
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en skole eller møde behovene hos hvert
enkelt barn i hans eller hendes klasse
værelse (…) (DuFour & Marzano, 2016)
Det påhviler ikke alene den enkelte at
udvikle en læringskultur, men der er
derimod tale om et kollektivt ansvar,
som kræver et kollaborativt samarbejde.
Derfor er det heller ikke blot den enkelte
afdeling i vuggestuen eller det enkelte
årgangsteam i skolen, som skal videreudvikle deres læringskultur. Det er en
forudsætning, at vi alle sammen øver os
– fra pædagog over sundhedsplejerske til
direktør – på samme tid. Kulturudviklingsprocessen hviler på en helhedsorienteret
tilgang til udvikling, hvor et whole system
approach perspektiv betyder, at alle
niveauerne i organisationen vedvarende
og systematisk arbejder på at opbygge
organisatoriske strukturer og kapaciteten
til, at alle arbejder på at fremme børnenes
læring, udvikling og trivsel (EMU, 2019 &
Brandsen, 2019). Et sådant organisatoriskperspektiv stiller nye krav til, hvordan
forvaltningen skal agere og understøtte
lokalt.
For at undgå at skabe kløfter mellem
strategi og specifikke tiltag i organisationen, bliver Stærkere Læringsfællesskaber
svaret på, hvordan man kan gå fra den
overordnede vision til konkret handling i
praksis (DuFour & Marzano, 2016 & MBU,
2019). Det betyder bl.a., at forvaltningen
også selv skal være og agere som Stærkere Læringsfællesskaber, hvorfor samt-
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lige medarbejdere på forvaltningsniveauet
ligeledes øver sig i at samarbejde i Stærkere
Læringsfællesskaber på tværs af opgaver,
fagligheder og niveauer (Brandsen, 2019).
En forbedret forvaltningspraksis
Forskning peger på, at effektive forvaltninger både er styrende i forhold til at
udarbejde en fælles ramme, formulere
grundlæggende mål og samtidig
anerkende de enkelte enheders unikke
kontekster, som netop danner afsæt for
deres egen undersøgelse af og arbejde
med udvikling af den lokale læringskultur
(Dufour & Marzano, 2016).
I praksis udfolder det sig bl.a. i en tydelig
formuleret ramme. Den indeholder fem
læringsloops, hvor alle skoler hvert halve
år skal afvikle workshops, igangsætte
lokale øvebaner for hele det pædagogiske
personale og skabe rum for løbende
opfølgning og evaluering. Til at understøtte arbejdet med de lokale øvebaner
skal skolerne udpege ressourcepersoner,
som kvalificeres gennem deltagelse i
læringsdage i det formelle uddannelsesforløb. Derfor har arbejdet med Stærkere
Læringsfællesskaber været rammesat i et
formelt og et lokalt spor:
- D
 et formelle spor består bl.a. af læringsog kompetencedage indeholdende
undervisning, læsning af artikler og
bøger samt dialoger omkring betænkeligheder og udfordringer. Sideløbende
afholdes ledelseskonferencer, leder-

teammøder, distriktsseminarer m.m.
Sporet skal sikre en dybere forståelse
af Stærkere Læringsfællesskaber og
iklæde lederne og nøglemedarbejdere
på tværs af organisationen et fælles
sprog og handlemuligheder for at lede
kulturudviklingsprocessen.
-	Det lokale spor foregår på den enkelte
skole, hvor skoleledelsen, ressource
personer og det pædagogiske personale
i samarbejde med en læringspartner
forankret i forvaltningen samskaber
processen for udviklingen af Stærkere
Læringsfællesskaber lokalt.

Det
formelle
spor

Det
lokale
spor

Model 1. Det formelle og lokale spor
Ovenstående beskrivelse peger på, at
det ikke kun er tilstrækkeligt at tilbyde
et formelt uddannelsesspor, men at
det i arbejdet med kulturudvikling er
afgørende, at forvaltningen understøtter
og følger processen lokalt (Dufour og
Marzano, 2016). Hvordan dette lokale spor
kunne se ud i praksis, skabte grobund for
refleksioner som: ”Hvad vil der ske, hvis
forvaltningen i arbejdet med at udvikle

VIA University College
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Meningsgivende proces
på tværs af niveauer og
professioner.

en læringskultur har medarbejdere, der
kan komme helt tæt på praksis og sikre
et vedvarende og insisterende fokus?”
Læringspartneren som funktion
I forlængelse af ovenstående refleksioner
opstod idéen om en læringspartner, der
i understøttelsen af Stærkere Læringsfællesskaber kunne indgå i partnerskab
med de lokale skoler og hjælpe med at
understøtte sammenhængen mellem det
formelle og det lokale spor. Samtidig var
der en opmærksomhed på, at det skulle
være medarbejdere, som havde sin forankring i den lokale praksis med fokus
på fælles læreprocesser gennem nysgerrighed, vedholdenhed, gentagne dialoger
og afprøvning af nye handlemuligheder
(Theut & Grosen, 2019).
Betoningen af begrebet partnerskab
har været afgørende for legaliteten som
læringspartner på forskellige måder. For
det første fordi der grundlæggende hersker en forståelse af, at læreprocesser i
partnerskab skaber den største udvikling
og læring lokalt. For det andet fordi man
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som læringspartner træder ind i unikke
lokale kontekster, som på den ene side
skal anerkendes for deres nuværende
ståsted, mens de på den anden side skal
tilføres løbende tilpasse forstyrrelser.
Slutteligt og måske ikke mindst fordi man
med læringspartnerrollen bevæger sig i et
mellemrum mellem den lokale praksis og
forvaltningen. Læringspartneren forsøger
her at sætte sig i en anden og mere
fremskudt position, hvor man balancerer
i mellemrummet. Alligevel er det væsentligt at være bevidst om, at selvom legali
teten er givet, betyder det ikke, at der
eksisterer legitimitet for læringspartneren
hos de lokale skoler. Legitimiteten fungerer tilkoblende (Andersen, 2014), hvorfor
legitimitet ikke kan installeres fra andre,
men eksisterer kun når samarbejdspartnerne oplever tilkobling (Andersen, 2016).
For at komme helt ud i praksis har hvert
dagtilbud, skole, FU og forvaltning fået
tilknyttet en læringspartner, som på
ugentlig basis har mulighed for at understøtte og følge både ledelse, ressourcepersoner, faglige fyrtårne og pædagogisk
personale ind i det daglige arbejde med
at udvikle og justere den lokale øvebane.
På denne måde er det hensigten at skabe
rum for lokal udvikling, hvor lærings
partneren gennem vedholdenhed
og insisteren hjælper ledelsen og det
pædagogiske personale med at fastholde
fokus. I nedenstående afsnit udfoldes,
hvilke kompetencer og opmærksomheder
læringspartneren skal have.

41

VIA University College

Mellem ekspert og proces
”For at forandring kan ske, skal de involverede have mulighed for at lære, arbejde
og udvikle” (Westmark m.fl., 2016, s. 32).
Læringspartnernes fornemmeste opgave
er således at bidrage til, at der etableres
processer, hvor ledelse, ressource
personer, læringspartner og pædagogiske
personale kan arbejde med og udvikle
Stærkere Læringsfællesskaber sammen.
Rollen som læringspartner fordrer, at
man er nysgerrig på, har respekt for og er
anerkendende overfor de bevægelser og
det arbejde, der allerede er i gang i den
lokale kontekst, som man kan knytte an til
og arbejde videre ud fra. På den ene side
betyder det, at læringspartneren kommer
med en (ekspert)viden om Stærkere
Læringsfællesskaber, mens det på den
anden side betyder, at læringspartneren
skal initiere læreprocesser, som leder frem
mod skolens egen udvikling af Stærkere

Læringsfællesskaber. Således bevæger
læringspartneren sig på et kontinuum
mellem at være ekspert- og procesvejleder.
Læringspartnerens vigtigste redskaber
i bestræbelserne på at skabe tilkobling
lokalt og få viden om, hvordan man skal
positionere sig, sker gennem lytningens
kompleksitet og anvendelsen af spørgsmål som stilladser (Westmark m.fl., 2016).
Som læringspartner kan det kalde på,
at der identificeres et behov for viden,
hvorfor læringspartneren kan indtage
positionen som ekspertvejleder, hvor man
bidrager med ny viden, åbner op for nye
faglige landskaber og kunnen (Petersen,
2014). Omvendt kan den aktive lytning og
spørgsmål belyse, at læringspartneren
skal turde tøve og stille sig nysgerrigt
overfor de handleteorier (Robinson, 2019),
som allerede eksisterer. Hvad gør skolen

Spørgsmål
Procesvejleder

Dialogisk samtalepartner

Svar

Ekspertvejleder
Vejvisning

Vejsøgning

Model 2. Vejledningsrummets forskellige positioner (Petersen, 2014)
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allerede? Hvad har de allerede øje for af
betydningsfulde aspekter ved Stærkere
Læringsfællesskaber? Disse er essentielle spørgsmål for læringspartneren i
mødet med den enkelte skole og dermed
afgørende for at skabe et aktivt partnerskab i det kommende samarbejde. Det er
i navigationen mellem disse positioner,
at samskabelsen om Stærkere Lærings
fællesskaber lokalt finder sted.
I praksis rummer opgaverne i arbejdet
med Stærkere Læringsfællesskaber stor
kompleksitet og forskellighed. Dermed
varierer opgaverne alt efter, hvilken
position læringspartneren skal indtage
for at understøtte. Som ekspertvejlederen varetager læringspartneren opgaver
som oplægsholder ind i et fagligt felt
på fx afdelingsmøder, fagteammøder,
workshops eller på ledelsesmøder. Som
procesvejleder fokuseres på at facilitere
møder, processer og stille spørgsmål, som
fx gør ledelsen og ressourcepersonerne i
stand til at iagttage gennem den andens
perspektiv for at blive klogere på, hvad
de andre tænker (Andersen, 2016 &
Westmark m.fl. 2016). Læringspartneren
bidrager også med sidemandsoplæring, sparring og feedback til ressource
personerne i deres navigation i den nye
rolle. Samtidig bibringes understøttelse
og hjælp til systematik, struktur og
opfølgning for ledelsesteamet i kultur
udviklingsprocessen.
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Der tegner sig dermed et billede af, at
man fra Aarhus Kommunes side med
læringspartnerne har ønsket at spejle
kulturændringen i vejledningsforståelsen
ind i forvaltningens understøttelse af den
lokale praksis (Ibid.). Derudover sikres et
kontinuerligt fokus, idet læringspartneren
er tilknyttet alle niveauer i organisationen
gennem flere år som en organisatorisk
frontmedarbejder, som agerer i mellemrummet (Andersen, 2016).
Epilog
Med intentionerne fra folkeskolereformen
om at udvikle den bedste skole for alle
børn og styrke de professionelles sam
arbejde kan man som kommune og
forvaltning vælge at gå mange forskellige
veje. I Aarhus har man været nysgerrig
på, hvad der i forvejen eksisterede i
organisationen, og det har fra start været
altafgørende, at alle parter lige fra faglige
organisationer, lederforeninger til lærere
og pædagoger har været inddraget.
Ønsker man som samlet organisation at
bevæge sig, fordrer det, at alle niveauer
øver sig på samme tid. Det betyder helt
konkret, at man på forvaltningsniveau
tør gå forrest, vise sine fejl og tage det
kollektive ansvar for at udvikle en læringskultur. Her bliver læringspartneren kittet
mellem at udvikle god pædagogisk praksis
lokalt og visionen om at udvikle Stærkere
Læringsfællesskaber som en kultur
udviklingsproces i hele Børn og Unge.

VIA University College
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Forfatteren Lars Olsen deltog i forarbejdet til folkeskolereformen
i 2013. I denne artikel skitserer han, hvordan der i slutfasen skete
en markant – og skæbnesvanger – ændring af projektet.

Socialdemokratiets Uddannelseskommission 2008-09 blæste til “kulturkamp” for
en mere virkelighedsnær folkeskole. I 2011
foreslog Christine Antorini (S) historiens
største skoleforsøg – 100 heldagsskoler
med en ny skolekultur – men ikke en
hastig reform.

Store sociale skel i skolen
“Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund i forhold til faglige
resultater”. Sådan lyder en af de tre centrale målsætninger i folkeskolereformen.
Det er et flot mål – også i internationalt
perspektiv – men tillige yderst tiltrængt.

Regeringsudspillet og forliget i 2013
var imidlertid langt større: En reform
med 1300 heldagsskoler fra dag ét. En
afgørende drivkraft var Finansministeriet,
der ville presse politikerne til L409 –
indgrebet i lærernes arbejdstid. Folkeskolereformen må “tilbage på sporet”
med fokus på en mere virkelighedsnær
skolekultur.

Forældrenes socialklasse betyder rigtig
meget for børnenes resultater. Klasseforskellene er tydelige allerede ved testene i
3.klasse, og ved afgangsprøven i 9.klasse
er skellet markant. Tag gennemsnittet
i dansk i 2017: Børn af ledere og akademikere får 8,6, mens børn af faglærte og
ufaglærte kun opnår 6,4. Blandt elever
med forældre, der er langvarigt udenfor
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Hvem kender de
akademiske begreber?

arbejdsmarkedet, er snittet helt nede på
5,5. Altså et socialt spænd fra top til bund
på hele tre karakterpoint.
En egentlig analyse af hvorfor falder
udenfor artiklens rammer, så blot et par
bemærkninger. En del af forklaringen er
børns vidt forskellige sproglige og kog
nitive udvikling lige fra de første år – forskelle der i høj grad er bestemt af socialt
miljø. Nok så afgørende er imidlertid faktorer, vi lettere kan gøre noget ved, nemlig
skolens sprog og undervisningsformer.
Lad mig illustrere det med en lille selvoplevet episode. I grundskolens ældste
klasser havde min datter, Pernille, stor
projektopgave, hvor eleverne har undervisningsfri i en uge for at arbejde med et
selvvalgt emne.
Pernilles projekt handlede om at være
ung på en døgninstitution. Hun opsøgte
en institution i en af Københavns forstæder, hvor hun interviewede lederen,
en pædagog og en af de unge. Projektet
skabte stort engagement, fordi det var
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så tæt på hendes hverdag, og jeg læste
interviewene med stor interesse. Pludselig
tog Pernille en seddel op af tasken: Med
til opgaven hørte problemformulering,
redegørelse for emnevalg, redegørelse for
metodeovervejelser og perspektivering af
projektet.
Jeg stirrede målløs på skabelonen. Det var
dén, vejlederen præsenterede mig for, da
jeg skrev speciale på Københavns Universitet. Nu skal elever i 8-10.klasse igennem
samme mølle.
Episoden illustrerer de sproglige og kulturelle koder, der skaber social ulighed:
Hvem kender de akademiske begreber?
Og hvem har i givet fald forældre, der kan
afkode ordene? Hér er der stor forskel
på, om mor er seniorkonsulent i KL eller
sidder ved kassen i Netto. Det samme er
tilfældet, når de unge skal skrive opgave
om Rifbjergs forfatterskab eller sortere i
tusindvis af hits på nettet.
Der skete i 1990’erne og 00’erne en
akademisering af uddannelsessystemet,
hvor sprog og undervisningsformer bredte
sig fra universiteterne til professions
uddannelser og gymnasier og helt ned i
folkeskolen. Akademiseringen bundede
i forestillingen om Danmark som et
“videnssamfund”, hvor vi blev et folk af
symbolanalytikere, mens polakker og
kinesere ordnede alt det, der støjer og
sviner.
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Forestillingen om “videnssamfundet”
skabte et dominerende hovedspor i
uddannelsessystemet: Præstér godt i de
boglige fag i folkeskolen, fortsæt i det
almene gymnasium og tag en akademisk
uddannelse på universiteterne. Konsekvensen er disse års skævhed, hvor alt for
mange går den gymnasiale og akademiske vej, mens vi i stigende grad mangler
erhvervs- og professionsuddannede.
Kulturkamp mod uddannelsessnobberiet
Jeg er ikke medlem af et politisk parti,
men deltog som forfatter i Social
demokratiets Uddannelseskommission
2008-09, der støbte en del af fundamentet for folkeskolereformen. Den senere
undervisningsminister Christine Antorini
sad for bordenden, og Kommissionen
samlede praktikere, forskere og folk fra
fagbevægelsen.
Kommissionens rapport hed ganske
betegnende 13 års uddannelse til alle.
Hovedsigtet var at realisere målet om, at
95 procent af en årgang fik en ungdomsuddannelse. Samtidig skulle uddannelserne reformeres, så de sociale, geografiske og etniske skel blev mindre. Pointerne
trækkes godt op i starten af rapporten:
“Der er brug for en kulturkamp mod det
danske uddannelseshierarki, hvis alle
skal udnytte deres potentiale (…) Det er
ikke tilstrækkeligt at reformere uddannelserne. De mere usynlige kulturelle
barrierer skal fjernes. Der er et skadeligt
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uddannelsessnobberi, hvor det almene
gymnasium uformelt rangerer højere
i prestigehierarkiet end de øvrige uddannelser. Samtidig er der sket en individualisering af pædagogikken og en akademisering på bekostning af det praktiske
og anvendelsesorienterede. De usynlige
kulturelle barrierer fastholder et skævt
søgemønster og et alt for stort frafald”.
Forslagene omkring folkeskolen lå i
forlængelse af denne kulturkamp. Det
kritiseres, at “skoledagen i Danmark er
meget kort og meget boglig”, og at skolen
“på en helt anderledes ambitiøs måde
(skal) tænke boglig og praktisk viden
sammen”. Det skal gøres lettere for kommunerne at etablere heldagsskoler, hvor
der er lektiecafeer og virkelighedsnær
undervisning, men Uddannelseskommissionen foreslår ikke en stor politisk reform
fra oven, der fra dag ét rulles ud over hele
landet.
I 2011 udsendte jeg, i tæt samspil med
Christine Antorini, debatbogen Uddannelse for de mange. Ganske betegnende
havde bogen undertitlen Opskrift på
en kulturrevolution. Christine Antorini
skaffede støtte fra fagbevægelsen, så
jeg rejste rundt i landet i 2010-11 og fandt
gode eksempler på praktisk og anvendel
sesorienteret undervisning. Bogen var
en blanding af analyser og reportager fra
“kulturrevolutionen”.
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Bogen blev udgivet i huj og hast, da der
blev udskrevet valg i september 2011.
Heldigvis var manuskriptet blevet færdigt
kort forinden; i sommerferien sad jeg i et
lille feriehus på Bornholm og ventede
utålmodigt på det sidste: Christine
Antorinis efterord.
Det viste sig at være en 25-siders
uddannelsespolitisk programerklæring,
som Antorini skrev sammen med Nanna
Westerby fra SF (Socialdemokratiet og
SF gik til valg i tæt alliance). Den primære
pennefører var Christine Antorini, der
hentede inspiration fra de store ændringer af uddannelsessystemet i 1960’erne.
Det var dengang, socialdemokratiske
undervisningsministre stod i spidsen for
oprettelsen af det nye hf og skabte EFG
(Erhvervs Faglige Grunduddannelser). Nok
så vigtig var imidlertid Den Blå Betænkning fra 1961, der i detaljen skitserede nye
undervisningsformer og markerede overgangen fra “den sorte skole” til nutidens
folkeskole. Betænkningens skitse til
kulturændringer har haft mindst lige
så stor betydning for folkeskolen som
skiftende politiske reformer.
Jeg gjorde i bogen en del ud af Den Blå
Betænkning, og Antorini & Westerby
fulgte op: De foreslog simpelthen en Blå
Betænkning II. Samtidig skitserede de et
forsøgsprogram med nye undervisningsformer, blandt andet 100 heldagsskoler
med “de bedste rammer for en virkelighedsnær undervisning, der for eksempel
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også kan inddrage det lokale erhvervsliv
og idrætsforeninger”.
Efterordet lancerede også Ny Nordisk
Skole (NNS) som “den ramme, hvor en
reformregering indbyder til et sam
arbejde” med undervisere, skoleledere,
elever, forældre og kommuner. NNS blev
virkelighed nogle måneder senere, da
Christine Antorini blev undervisnings
minister. NNS havde en del gengangere
fra Socialdemokratiets Uddannelses
kommission, heriblandt undertegnede.
Den ene af de to formænd var dog ny:
Dorte Lange, næstformand i Danmarks
Lærerforening – tankevækkende i lyset af
de senere begivenheder.
For at opsummere: Politikudviklingen
2008-11 havde fokus på kulturændringer
i undervisningen – de kunne fremmes
gennem lovgivning og politiske ved
tagelser, men en omfattende reform af
folkeskolen lå ikke for. Forestillingen var
en længere årrække, hvor forsøg, nye
erfaringer og partnerskab mellem skolens
aktører spillede tæt sammen. Derimod
blev der lagt op til en egentlig politisk
reform med en ny fleksuddannelse, som
skulle være en ny og bedre uddannelsesvej efter grundskolen til skoletrætte unge.
Finansministeriet tager over
I december 2012 fremsatte S-R-SFregeringen udspillet Gør en god skole
bedre. Det var dette udspil om folke
skolereformen, som året efter førte til
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den brede politiske aftale med Venstre,
Dansk Folkeparti og et stykke af vejen De
Konservative.
På en del områder lå udspillet i forlængelse af forarbejdet i Socialdemokratiet
og til dels SF. Det understreges, at
“Danmark er både videns- og produktions
samfund”, og at erhvervsuddannelser
er lige så afgørende som gymnasiet.
Et tiltrængt opgør med den ensidige
forestilling om “videnssamfundet”.
Udspillet indeholdt også en stribe initia
tiver for at realisere dette skifte. Alle
skoler skal tilbyde lektiehjælp, så alle
elever uanset baggrund kan få støtte
til skolearbejdet. Og nok så vigtigt: En
længere skoledag skulle frem for alt
bruges til nye aktivitetstimer – siden
omdøbt til understøttende undervisning.
Timer med “praktiske projektforløb om
faglige temaer”, besøg på virksomheder
og tættere samarbejdet med foreningsog idrætslivet.
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1300 heldagsskoler fra dag ét, hvor der
også skulle gennemføres et hav af andre
forandringer, for eksempel engelsk fra
1.klasse. For det andet indgrebet i lærernes arbejdstid, L409, der fulgte kort efter.
Læg dertil folkeskolens store opgave med
inklusion af børn, der tidligere modtog
specialundervisning.
Resultatet var, at de gode og tiltrængte
tiltag mange steder druknede i konflikt og
almindeligt kaos.
Folkeskolereformen er uhyre omtalt
og omdiskuteret, men de færreste har
bemærket det nævnte skred undervejs. En
undtagelse er Politikens velinformerede
uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, der
i bogen Den store løgn om uddannelse
hæfter sig ved skiftet fra 100 til 1300
heldagsskoler.

Tiltag som disse er afgørende, hvis skolen
skal mindske betydningen af social baggrund. To tredjedele af eleverne kommer
fra hjem uden længere boglig uddannelse.
Især for dem er det afgørende, at teori
og begreber kobles bedre til praksis, og
at de unge forstår hvorfor de skal lære.

“Grunden til, at et forsøg med 100 skoler
blev til en så omfattende reform, var,
at regeringen havde brug for en stærk
politisk sag, som fik retorisk form med
statsminister Helle Thorning-Schmidts
ord om Emil og hans skolegang,” skriver
Jacob Fuglsang. Hér henvises til statsministerens åbningstale i 2012, hvor den
13-årige Emil var billedet på en afvekslende skoledag, der i højere grad forbinder
teori og praksis.

De nye initiativer fik imidlertid en svær
start. For det første blev reformen langt
større, end det var forudset i 2008-11:

Jacob Fuglsang peger imidlertid også på
en anden og nok så vigtig forklaring:
“Dertil kom, at Finansministeriet og KL
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havde brug for et projekt, som kunne
begrunde nødvendigheden af at afskaffe
lærernes arbejdstidsaftale. Skolereformen blev på den måde et columbusæg
for Finansministeriets udviklingsfilosofi.
Når politikerne ikke ønsker at hente flere
penge gennem øgede skatter, kan folkeskolen og den øvrige velfærdsstat kun
forbedres, hvis de ansatte leverer mere og
bedre organiseret arbejde til samme løn”.
Finansministeriet er en langt stærkere
magtfaktor, end folk udenfor Slotsholmen
er klar over. Ministeriet har for længst
forladt den klassiske rolle som statens
kassemester; det er blevet en politisk
magtfaktor, der i samspil med konsulentfirmaer som McKinsey gennemfører sine
egne projekter for at reformere og trimme
velfærdsstaten. Folkeskolereformen er
ét eksempel, de katastrofale reformer og
nedskæringer på Skat et andet.
Finansministeriet er præget af de mange
år, hvor Venstre-finansministre spillede
tæt sammen med nyliberale embedsmænd. Den socialdemokratiske finansminister 2011-15, Bjarne Corydon, overtog
denne tænkning og var på de indre linjer
en vigtig aktør bag folkeskolereformen –
han fortsatte siden karrieren hos Mckinsey og er i dag chefredaktør på Børsen.
Den nuværende statsminister, Mette
Frederiksen, vil gøre op med New Public
Management; et af de kommende års
store spørgsmål bliver, om den nye
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regering formår at sætte Finansministeriet under demokratisk kontrol?
Opgøret med lærernes arbejdstid i 2013
var gennem flere år forberedt af Finansministeriet og KL. En stor og udgiftstung
folkeskolereform leverede den perfekte
legitimering, der tvang politikerne til at
gennemføre lockouten og senere ind
grebet med L409. De oprindelige ideer
om kulturkamp, partnerskaber og gradvise
forandringer passede slet og ret ikke ind i
Finansministeriets strategi.
Med til billedet hører, at Danmarks Lærerforening (DLF) var notorisk upopulære
på Christiansborg. Lærerne har ellers
haft en stærk stilling i dansk skolepolitik
– 1900-tallets skolereformer blev typisk
gennemført af Socialdemokratiet og
Venstre med DLF som vigtig medspiller.
I 00erne var dette fortid, selv i Social
demokratiet og SF blev DLF’s Anders
Bondo Christensen kaldt “nejhatten”.
Med en ukonstruktiv opposition satte
DLF årtiers politisk velvilje over styr, og
Finansministeriet og KL fik lærerstanden
serveret på et sølvfad.

Eleverne skal forberedes
til både videns- og
produktionssamfund.
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Reformen må tilbage på sporet
Forhåbentlig bliver der i de kommende år
mere ro om folkeskolen. Med processen
omkring Lærerkommissionen søger KL
og DLF at etablere en ny start, så skolen
omsider kan lægge den destruktive konflikt i 2013 bag sig. Og det nye flertal på
Christiansborg smører processen. Aftalen
om finansloven for 2020 afsætter i de
næste år ekstra midler til folkeskolen,
så der kan ansættes flere lærere og ske
et kvalitetsløft i den understøttende
undervisning.
Begge dele er tiltrængt. Der er rundt
omkring i landet spændende initiativer
til en mere anvendelsesorienteret og
praksisnær undervisning, men de nye
initiativer sættes ikke i system og breder
sig kun langsomt. Lærerne er pressede
og rådvilde, og de savner den nødvendige
støtte fra Undervisningsministeriet og
kommunerne.
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Nogle steder fungerer “den åbne skole”
og “skolen i virkeligheden” rigtig godt,
men al for mange steder er der ikke sket
ret meget – skolen er stadig snævert
boglig og lever i sin egen osteklokke.
De nye undervisningsformer er druknet
i de al for mange andre forandringer, der
blev sat i gang på én gang.
De kommende års skolepolitiske opgave
ligger således lige for – folkeskole
reformen må tilbage på sporet.
Der må stilles skarpt på de kultur
ændringer, som oprindelig var afsættet
for folkeskolereformen.
Der må gøres op med den snævert
gymnasieforberedende skole, så eleverne
forberedes til både videns- og produk
tionssamfund.
Ja, folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund – der er stadig brug
for en kulturrevolution.
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ansat i Center for Praksisudvikling

Inspireret af det canadiske skolesystem er den professionelle
læringscirkel (PLC) det pædagogiske redskab, som flere skoler
bruger i et forsøg på at komme tættere på undervisningen. Da jeg
som facilitator første gang møder Team 9, var ”zapper-kultur” og en
udpræget individualisme blandt unge de umiddelbare forklaringer på,
hvorfor en gruppe drenge ødelagde eller ligefrem meldte sig ud af
undervisningen. Ganske sikkert plausible forklaringer, men lærerne
hentede deres årsagsforståelse i generelle betragtninger langt fra
den konkrete undervisning. Gennem en PLC-proces kom lærerne tæt
på egen undervisning, og pludselig voksede forklaringer frem, som
hentede deres forståelser tæt på – nemlig i den konkrete undervisning,
som lå lige foran dem. For høje krav og uafklarede forventninger
til drengene gjorde det vanskeligt for drengene at deltage i
undervisningen.

Som facilitator vil jeg gerne afmontere
troen på, at et pædagogisk redskab som
læringscirklen alene bringer os tættere på
undervisningen. Afgørende er det, hvordan vi løber ind og rundt i denne mirakelkarrusel.

Jeg vil i denne artikel forsøge at forklare,
hvordan det at komme tæt på undervisningen har positiv betydning for både
elevers og fagprofessionelles mulighed for
læring og udvikling. På skuldrene af denne
præmis vil jeg præsentere greb som pro-
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fessionelle læringsfællesskaber (PLF)
og professionel læringscirkel (PLC) som
afgørende strukturer i bestræbelserne
på at komme tæt på. Afslutningsvist vil
jeg igennem en case belyse, hvordan
underlæggende læringsforståelser har
betydning for, hvordan vi løber ind og
rundt i den professionelle læringscirkel.
Min påstand er, at kognitive læringsforståelser legaliserer en frakobling af den
konkrete praksis, når vi arbejder i cirklen.
Derved bliver det tilladt at drive væk fra
undervisningen. På den baggrund efter
lades vi i generelle og abstrakte betragtninger i vores bestræbelser på at forstå
og udvikle på den konkrete undervisningspraksis.
Det er indledningsvist vigtigt for mig at
understrege, at denne artikel ikke skal ses
som generel kritik af kognitive lærings
teorier eller af kompetenceudvikling
gennem traditionel uddannelse. Artiklen
er derimod et ønske om at bidrage til
refleksion og drøftelser af, hvordan vi
kommer tættere på undervisningen, og
derved åbner for nye eller andre mulig
heder for professionel læring og udvikling
af praksis til fordel for børnene.
Hvad tog vi med hjem fra Canada?
Fem år efter tør jeg godt indrømme, at
jeg i 2015 kom tilbage fra en studietur
til Canada med nysgerrighed og dyb
fascination af den undervisning, jeg så
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udspillet for øjnene af mig. Bl.a. over
værede jeg en undervisning, hvor en lærer
på fornem vis skabte de fineste læringsmuligheder for eleverne i klassen. Og
her mener jeg mulighed for ALLE elever.
Der var 25-28 elever i klasserummet og
tilmed børn med særlige behov. Imponeret spurgte jeg efterfølgende til hendes
pædagogiske overvejelser. Selvfølgelig
talte hun om mål. Hun sagde: ”Jeg er altid
bevidst om, hvad børnene skal lære”,
hvilket var tydeligt visualiseret gennem
de omdiskuterede læringsmål på tavlen.
Men hun talte også om noget andet, som
måske i virkeligheden var langt vigtigere.
Hun sagde: ”På trods af mine mål kender
jeg aldrig vejen, som viser sig”. Udarbejdelse af mål og valg af didaktiske metoder
er i det canadiske skolesystem som
udgangspunkt produceret på baggrund af
data. Data indhentet gennem vedvarende
undersøgelser af børnenes responser på
den undervisning, som foregår i rummet.
Jeg tog tanken om tydelige mål med hjem,
men det nye var ikke målene som sådan,
men den pragmatiske læringsforståelse,
som lå bag brugen af dem.
Hvorfor er det vigtigt at være tæt på?
Umiddelbart kan mit møde med den canadiske lærer lyde genkendeligt – som en
fortælling fra et dansk klasserum. For så
vidt ja, men for mig var der noget nyt og
fascinerende i den konkrete fremgangsmåde, som kendetegnede både lærerens handlinger og hendes beskrivelser
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af undervisningen. Læreren var tæt på
undervisningen, tæt på elevernes forudsætninger, tæt på kollegaerne i dialoger
om konkret undervisning (hvad gør vi)
og hun var hele tiden undersøgende på
effekten af den (hvad betyder det, vi gør
for elevernes mulighed for læring). Hun var
optaget af at justere og afprøve for hele
tiden at sætte de bedste betingelser for
børnenes muligheder for læring. Fascinerende var det, hvordan hun hele tiden
forklarede og koblede hendes muligheder
for dygtiggørelse og udvikling af praksis
til de konkrete børn og den konkrete
undervisning, som lå foran hende. Kom
petenceudvikling af fagprofessionelle
forgik derfor i høj grad i den konkrete
praksis med udgangspunkt i egen praksis
og ikke væk fra praksis på et kursus eller
et efter – og videreuddannelsesforløb.
Et forskningsprojekt (Harbo L.J., 2015),
som jeg sammen med to kollegaer var
i gang med at afslutte på daværende
tidspunkt, viste, at fagprofessionelle i
en dansk skolekontekst forholdt sig lagt
mere generelt og abstrakt til egen praksisudvikling (Rathmann & Harbo, 2014).
Når praksis ikke fungerede, var deres
forklaring, at de generelt ikke var dygtige
nok. De oplevede, at undervisnings
opgaven i relation til inklusionsopgaven
var for omfattende i forhold til deres
nuværende viden og kompetencer (ibid.).
Når vi spurgte, hvordan denne viden og
disse kompetencer kunne tilegnes, var

57

deres svar i første omgang hjælp fra
eksperter og/eller mere efter – og videre
uddannelse (ibid.). Deres forståelse af
”best practice” var, at man på forhånd
kender svar og løsninger på en pædagogisk udfordring. ”Second best” var at
prøve sig frem, undersøge hvad der virker
og gennem praksisafprøvelser finde frem
til den gode undervisning (ibid.).
En interessant forskel træder frem.
Hvordan dygtiggør vi os som fagprofes
sionelle? Dygtiggør vi os igennem praksisi
eller foregår det væk fra praksis på et
kursus eller på et supervisionsmøde
ved siden af vores praksis? Jeg mener
på ingen måder, at dette spørgsmål kan
reduceres til et enten eller, men det er
interessant, at forholde sig til, hvordan
vi i en dansk skolekontekst arbejder
med udvikling af undervisningen og ikke
mindst individuel kompetenceudvikling af
fagprofessionelle.

Kognitive
læringsforståelser kan
legalisere en frakobling
af den konkrete praksis.
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Bente Elkjær, som er professor i lærings
teori med særligt fokus på læring i
organisationer og arbejdsliv, siger følgende (2015): ”Vi laver ofte refleksioner
over praksis efter en praksis, og det kan
være ok, men hvis refleksionerne ligger
i refleksionsbaner udenfor praksis eller
ved siden af, så vil læringen for altid være
noget, som ligger ved siden af, og den vil
ikke grundfæste sig i kerneopgaven”.
Bente Elkjær argumenterer med afsæt
i John Deweys læringsforståelse for, at
læringen forgår i praksis igennem praksis.
Elkjær (2007:53): Pragmatismen foreslår,
at læringen sættes i gang, når eksisterende vaner og betydninger kommer
til kort, hvorved der opstår en usikker
situation, der giver anledning til at sætte
udforskning, kritisk eller refleksiv tænkning i gang. Heri indgår begreber og
teorier, der kan informere, men ikke determinere handlingen, hvilket er baggrunden for at forene handling og tænkning
som ”Tænkning-i-handling” frem for at
betragte tænkning som a priori betingelse for handling, eller som værende i
opposition til eller udelukket fra praksis”
I beskrivelserne af mit møde med den
canadiske praksis er det tydeligt at se, at
der arbejdes pragmatisk. Læreren var hele
tiden tæt på undervisningen for at undersøge, hvor eksisterende vaner og betydninger kom til kort. Mål og indhentning af
data var ikke i sig selv målet.
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Det var alt sammen vigtige elementer
i forhold til at vurdere, hvor og hvornår
der var tale om uhensigtsmæssige vaner
og eksisterende betydninger. Når data
i form af observation, samtaler og test
viste mistrivsel eller manglende progression hos børnene, gav det anledning til at
sætte udforskning, kritisk eller refleksiv
tænkning i gang med det ene formål at
skabe forbedringer for de børn, de stod til
rådighed for. Læreren grundfæstede sin
læring i kerneopgaven og derved direkte
til børnenes betingelser for læring.
Inspireret af den canadiske skolekulturs
pragmatiske tilgang til forbedring af
undervisningen og fagprofessionelles
mulighed for læring taler vi nu i en dansk
skolekontakt om ”at være tæt på undervisningen”. Ikke nødvendigvis som modsætning til efter – og videreuddannelse,
men i et forsøg på at tillægge den viden,
der produceres i og igennem praksis, som
værende lige så betydningsfuld som den,
man kan tilegne sig gennem bøger og
uddannelse. Jeg kan ikke tro på, at god
undervisning alene kan udvikles gennem
et traditionelt uddannelsesforløb. Man kan
tilegne sig kompetencer og viden på et
sådan forløb, men omsætningen til praksis
sker i praksis og igennem praksis. Derimod kan man i praksis både tilegne sig
viden og kompetencer og samtidig
kvalificere kerneopgaven (Elkjær, 2005).
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Professionelle lærende fællesskaber
som struktur for undersøgelse og
udvikling af pædagogisk praksis
I det canadiske skolesystem er profes
sionelle læringsfællesskaber (PLF) en
struktur, hvori skolefolk har forpligtet
sig på at samarbejde i vedvarende fælles
spørgeprocesser og aktionsprocesser
for at opnå bedre resultater for de elever,
de står til rådighed for (Dufour, 2008:14).
Ganske sikkert inspireret af denne
organisering arbejder man i dag på en
lang række skoler i Danmark i professionelle læringsfællesskaber. Desværre
viser rapporten ”Professionelle lærings
fællesskaber – tættere på undervisningen”
udarbejdet af Eva i 2018, at vi på trods
af inspiration fra Canada og strukturelle
ændringer endnu ikke har taget arbejdsformen til os. Muligvis har vi reorganiseret os, men det har ikke ændret på den
kulturelle praksis – vi kommer ikke tæt
nok på. Bl.a. står der i rapporten (2018:8):
En tredje udfordring er typisk, at den
fælles didaktiske refleksion ikke kommer
tæt nok på den konkrete undervisning.
Selvom teamet reflekterer over undervisningen i fællesskab, er den ofte på et
mere overordnet niveau, mens konkrete
forhold som specifikke undervisningsforløb, elevopgaver eller håndtering af
aktuelle faglige udfordringer ikke fylder
meget.
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Den professionelle læringscirkel som
struktur, der bringer os tættere på
Ligeledes inspireret af Canada arbejder
man på flere skoler med en ”professionel
læringscirkel”ii (PLC). Ifølge Vivian Robertsen (2018:30) er argumentet netop, at
denne strukturerede arbejdsform skal
etablere sig i de professionelle lærings
fællesskaber (PLF), fordi en PLF-organisering ikke alene kan bryde med den
kulturelle mødepraksis.
Ligger hele svaret så i denne cirkel?
Næppe, men efter fem års arbejde og
undersøgelse af både PLF og PLC vil jeg
argumentere for deres relevans i pædagogisk praksis. Jeg mener ikke, vi kan måle
eller styre læring og udvikling gennem
organisering og modeller – hverken
børnenes eller de fagprofessionelles
læring. Men jeg mener, at vi forpligter os
på at undersøge, hvorvidt vores pædagogiske handlinger reelt skaber gode
betingelser for børnene, eller om der er
behov for udvikling og professionel læring.
Derfor giver det mening at finde strukturer og metoder, hvori denne undersøgelse
og eventuelle udvikling kan forgå bevidst
reflekteret og i samarbejde med kollegaer.
PLF-organiseringen og PLC-modellen
har til formål at facilitere og fastholde
undersøgelsen gennem pædagogiske og
didaktiske spørgsmål. Formålet er ikke at
frembringe ”konceptundervisning” eller
normative antagelser om god praksis.
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På trods af denne teoretiske meningsfuldhed er der tydeligvis noget, som ikke fungerer, når strukturerne slippes løs i praksis
(EVA, 2018).
Pragmatisme versus kognitivisme
Interessant er det derfor at undersøge
med hvilken logik, man løber ind i strukturerne. I det følgende vil jeg udfolde to
læringsforståelser, og beskrive hvordan
disse to logikker teoretisk set kan få
betydning for et PLC-arbejde.
Jeg vil teoretisk udfolde, hvordan kognitive læringsforståelser kan legalisere en
frakobling af den konkrete praksis, når vi
arbejder i cirklen. Derved bliver det tilladt
at drive væk fra undervisningen. På den
baggrund efterlades vi i generelle og
abstrakte betragtninger i vores bestræbelser på at forstå og udvikle på den
konkrete undervisningspraksis.
I kognitivismen er læring et individuelt
anlæggende (Kyllingsbæk mf., 2007).
Kognitive processer i individets bevidsthed fører til læring og udvikling (ibid.). Dvs.
subjektet og læringen forstås som adskilt
fra omverdenen. Læringen foregår kognitivt løsrevet fra handling. Dog ikke som
uafhængig af omverdenen, da igangsættelsen af den indre individuelle kognitive
proces stimuleres af sansninger og indtryk fra omverden (ibid.). På baggrund af
indtryk fra omverdenen konstrueres ny
viden gennem kognitive processer (ibid.).
Ny viden som kan overføres til omverde-

Kompleksiteten kan
trække os i mange
retninger.

nen – med andre ord vil den rette tænkning føre til den rette viden eller den rette
handling.
Herved opstår særligt tre forskelle, som
er vigtige at forstå, når vi skal indfange,
hvorfor kognitivismen som logik kan
trække os væk fra den konkrete undervisningspraksis. I det følgende vil jeg med
hjælp fra Bente Elkjær (2005, 2007, 2015)
forsøge at folde forskellene ud.
1: Tænkning og handling som adskilt eller
som uløseligt forbundet
Bente Elkjær beskriver (2007:52), at hvor
John Dewey taler om integration mellem
handling og tænkning som afgørende for
læringen, så adskilles disse elementer
hos andre læringsteoretikere. Hos bl.a.
David Kolb adskilles netop handlingen
fra tænkningen (ibid.). Denne forskel kan
have afgørende betydning i forhold til
hvordan en PLC-proces vil folde sig ud.
Med kognitivismen som logik vil man ikke
betragte det som problematisk, at refleksionen eller tænkningen frakobles det
gørende (den konkrete praksis), og derved
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opstår faren for at refleksionerne ligger i
refleksionsbaner udenfor eller ved siden
af undervisningen, som Elkjær beskriver
det (2015).
2: Læring som en individuel proces eller
som en transaktionsproces mellem
subjekt og omverden
Dewey betragter læring som en trans
aktionsproces mellem subjekt og verden
(Elkjær, 2005, 2007), og ifølge Elkjær
(2007:54) ville Dewey kritisere Kolb for, at
hans erfaringsbaserede læringsforståelse
lukker sig om individet. Her opstår igen en
interessant forskel i forhold til at komme
tæt på den konkrete undervisning, for hvis
læringen forstås som et individuelt indre
projekt i modsætningen til en situeret
forståelse, hvor læring er en transaktionsproces mellem subjektet og verden, vil
den konkrete situation tillægges mindre
betydning. Den fagprofessionelles læring
vil ikke i samme omfang forstås som
indlejret og tæt på den konkrete undervisning.
3: Aktivering af læringen i praksis eller
væk fra praksis
Tænkning og handling (læringen) aktiveres
ifølge Dewey ved mødet med eksisterende
vaner og betydninger, der kommer til kort
(Elkjær, 2005). Derfor vil den konkrete
praksis foran os være afgørende i en
pragmatiske læringsforståelse, for det
er her læringen aktiveres, det er her
motivationen for den fagprofessionelles
læring skabes og forankres. Jf. oven
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stående tillægges den konkrete praksis
ikke den samme vigtige betydning for
motiveringen af læring, og man vil derfor
med kognitivismen som logik kunne
argumentere for, at en PLC-proces kan
have sit afsæt udenfor, ved siden af eller
langt væk fra den konkrete praksis. Den
kognitive proces aktiveres ikke nødvendigvis af den konkrete situation, men
kunne derimod igangsættes af indtryk
udefra (f.eks. forskning eller pædagogiske
holdninger til praksis i almindelighed).
CASE beskrivelse:
Et indløb i den professionelle
læringscirkel
Jeg vil i nedenstående case beskrive,
hvordan den ovenstående teoretiske
fremstilling kan folde sig ud i praksis.
Jeg vil beskrive, hvordan underlæggende
læringsforståelser har betydning for,
hvordan de fagprofessionelle løber ind
og rundt i cirklen, og hvordan det sætter
betingelser for deres mulighed for at
komme tæt på, og derved forankre deres
læring i kerneopgaven.
Som visualiseret på figur 1 er modellen
kendetegnet ved fire overordnede faser:
plan, handling, respons og refleksion.
Nå jeg faciliterer arbejdet med cirklen er
afsættet pragmatisk, men vi udfordres
og trækkes ofte væk, hvis vi ikke bevidst
anvender og bruger cirklens strukturelle
greb.
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Med afsæt i et udvalgt tema (pkt. 1.0 fig. 1)
igangsættes en screeningsproces (pkt. 1.1
fig. 1), hvor temaet undersøges nærmere.
På baggrund af screeningen sættes et
læringsfokus (pkt. 1.2 fig. 1). Når indløbet
i cirklen er pragmatisk, vil et tema altid
rejse sig ”nedefra” dvs. med afsæt i
eksisterende vaner og betydninger, som
er begrænsende for elevernes mulighed
for læring i den konkrete undervisning.

Figur 1:
Eksempel på en læringscirkel

63

Viden udefra eller indefra
Hos Team 9 var PLC-modellen vores
fælles afsæt, da vi tager fat på temaet
”En gruppe urolige drenge”. Gennem
en screening var følgende kortlagt: En
gruppe drenge er forstyrrende i undervisningen, de er umotiverede og til tider er de
truende. På den baggrund havde teamet
opstillet følgende læringsfokus: Drengene
skal lære at deltage i undervisningen.
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Temaet var tydeligvis rejst nedefra og
læringsfokusset koblede sig direkte til
eleverne og den konkrete praksis, men
derimod hentede teamet deres årsagsforklaringer udefra. Lærerne bevægede
sig ud i refleksionsbaner ved siden af den
konkrete praksis, da jeg stillede spørgsmål
til årsagen til drengenes adfærd. Lærerne
var optagede af ”zapperkultur” og individualisering som forklaringer på udfordringerne i undervisningen. Forklaringer som
kunne forankres direkte til teori og artikler
på området og på sin vis jo ganske plau
sible forklaringer. Jf. ovenstående beskrivelser af forskelle på pragmatisme og
kognitivisme vil man med et kognitivistisk
afsæt kunne forstå og forklare situationen
udelukkende informeret udefra. I en pragmatisk tilgang vil man også lade sig informere udefra, men i højre grad orientere
sig direkte mod den konkrete praksis og
lade sig informere indefra. Noget tydede
på, at lærerne i Team 9 ubevidst trak
på kognitivismen i deres forståelser af,
hvordan de som fagprofessionelle kunne
forklare og udvikle praksis.
Dette indløb i cirklen skabte problemer
for lærernes mulighed for at få øje på
den viden, som lå gemt i egen praksis.
En viden som er mere afgørende end den,
der kan hentes udefra, hvis læringen skal
grundfæste sig i den konkrete situation
omkring kerneopgaven. I et forsøg på at få
en mere pragmatisk tilgang i spil (og derved komme tættere på undervisningen),
opstillede vi konkrete undersøgelses
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spørgsmål som bærende for en ny
screeningsfase: Hvem er drengene?
Er det altid de samme drenge? I hvilke
situationer opstår uroen og den truende
adfærd? Hvad gør drengene konkret i
de situationer? Hvordan agerer vi som
voksne, når situationerne opstår?
Drengene ville gerne deltage – men
muligheden var ikke tilgængelig
Umiddelbart ændrede screeningen ikke på
teamets opfattelse af, at eleverne skulle
lære at deltage i undervisningen, men
gennem en mere fokuseret screeningsfase opstod ny og vigtig viden. Lærerne
opdagende nemlig, at drengene faktisk
gerne ville deltage i undervisningen, men
manglende forudsætninger og utydelighed fra lærerens side gjorde det vanske
ligt for drengene at deltage. Konkret
undersøgelse viste, at uro og truende
adfærd opstod omkring krav. Ved nærmere undersøgelse af kravsituationer
blev det klart for lærerne, at modstanden
var særlig udpræget, når kravene ikke
var afstemt drengens forudsætninger.
Eksempelvis nægtede to af drengene at
omskrive eventyret ”Klodshans” til en
moderne rapsang. Det udløste en diskussion med drengene, hvor drengene
fastholdt, at en rapsang på ingen måder
kunne handle om Klodshans. Ved at gå
tæt på denne situation blev det klart,
at drengene ganske enkelt ikke forstod
opgaven. At omskrive ”Klodshans” til en
rapsang forudsætter:
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1.	at man forstår opgaveformuleringen
2. 	at man kender genretræk for både
eventyr og rap
3. 	at man forstår budskabet i ”Klodshans”
4. 	at man kan bringe budskabet fra
”Klodshans” ind i en ny ramme.
Muligvis havde de forståelse for de overordnede genretræk, men deres forståelse
for budskabet i ”Klodshans” og hele opgaveformuleringen omkring omskrivning var
ganske enkelt ikke til stede, og derfor var
det umuligt for drengene at løse opgaven.
På trods af manglede forudsætninger
brugte drengene energi på at diskutere
med lærerne, hvilket fra lærernes side,
nu i et nyt lys, blev tolket som et forsøg
på at deltage på trods af manglende forudsætninger. Det blev tydeligt for lærerne,
at deres undervisning ikke matchede
drengens niveau. Dels var lærerens
formidling af opgavebeskrivelsen for
utydelig, og dels var drengens fortolkningskompetencer for dårlige.
Den professionelle læring
– et dobbeltlæringsperspektiv
Teamet stod nu overfor en svær differentieringsopgave, som krævede en ander
ledes undervisning med større faglig
spredning og mere guidning. Hermed
opstod et dobbelt læringsperspektiv.
Det dobbelte læringsperspektiv fastholdes strukturelt i cirklens punkt 1.2 og 1.3.
Læringsfokusset (pkt. 1.2 fig.1) beskriver,
hvad eleverne skal lære, hvorimod den
professionelle læring (pkt. 1.3 fig. 1) retter
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sig mod lærerne. Disse to punkter er i
cirklens pragmatiske forståelse tæt forbundet. Dvs. hvis drengene skulle lære
at deltage i undervisningen, så skulle
lærerne lære at arbejde langt mere differentieret i forhold til det fagliglige niveau,
og i opgavebeskrivelserne skulle de lære
at guide og facilitere i langt højre grad
end hidtil. De fagprofessionelles læring
koblede sig derfor nu direkte til elevernes
læring og den konkrete undervisning.
Kunsten at skabe god undervisning
På baggrund af det opstillede læringsfokus og intentionen om den professionelle
læring tog vi hul på cirklens fase 2
(handling). Igen var lærernes umiddelbare reaktion at søge ud og væk fra den
konkrete praksis. En lærer sagde direkte
til mig:
”Du er jo praksisudvikler, du må have
svaret på, hvordan man løser sådan en
opgave”. Som facilitator er min erfaring,
at de fagfolk, som har mest erfaring og
viden om konkrete undervisningsmetoder
er underviserne selv. I mit perspektiv er
den eneste udfordring i den sammenhæng, at underviserne ofte trækker på
kognitivismen, hvorved underviserne kan
være tilbøjelige til at underkende deres
egen viden som ”second best” (Rathmann
& Harbo 2014).
Da teamet købte den præmis, rejste der
sig til lærerens store begejstring vanvittigt spændende pædagogiske og didaktiske diskussioner. Og ud af drøftelserne
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voksede følgende undervisningsprincipper frem:
1.	Vi skal være tydelige i vores opgavefremstillinger. En mundtlig gennemgang er ikke tilstrækkelig, der skal
udarbejdes arbejdsark med tydelige
guidninger gennem processen. Vi
må ikke anvende sætningen: ”Det er
gennemgået, men du fulgte ikke med”
2.	Vi skal sikre os, at opgavens indhold
er afstemt drengenes faglige niveau.
Vi skal bestræbe os på at rammen
zonen for nærmeste udvikling.
3.	Når modstand opstår, skal vi forholde
os nysgerrige – ikke fordømmende
og forhåndsindtaget.
Uanset fag så skulle undervisningen
funderes i disse principper.
Det virkede, men tålmodighed er en
dyd – særligt for ambitiøse lærere
”Han er begyndt at løse helt konkrete
opgaver, som vi ligger foran ham. Han
brokker sig, men jeg føler mig ikke længere truet” var bl.a. en respons, da teamet
efter en prøveperiode indleder cirklens
3. fase. Konkrete responser på et konkret
pædagogisk arbejde kunne bevidne om
en konkret forskel hos en gruppe drenge.
På trods af ”zapperkultur” og udpræget
individualiseringskultur var drengene
pludselig deltagende i store dele af undervisningen.
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Med afsæt i PLCs sidste fase var der
mange refleksioner over, hvorfor de som
team på 14 dage havde formået at skabe
en forskel. Udkrystalliseringen af den
professionelle læring forankrede sig i
følgende sætning: ”Når vi flytter os, så
flytter de sig også”. Endvidere var begreber som tålmodighed, nysgerrighed og
dialog afgørende for deres arbejde med
at skabe en differentieret undervisning.
Drengene var langt fra det forventede
faglige niveau i 9 klasse, hvilket for
ambitiøse lærere var svært at acceptere, men den store forskel var nu, at der
igennem et stykke konkret pædagogisk
arbejde var skabt mulighed for deltagelse
og derved mulighed for læring – for alle.
Metodeansvar
Langt de fleste pædagogiske praksisser
er forbundet med stor kompleksitet,
hvilket casen med tydelighed kan understøtte. Derfor vil jeg stå fast på, at en så
kompliceret pædagogisk praksis som
undervisning umuligt kan reduceres til en
lineær kausalitetsforståelse struktureret
gennem metoder og modeller. På den
anden side kan kompleksiteten trække os
i mange retninger. Som praktiker informeres man mange steder fra. Bl.a. teori,
forskning, medier, politiker, leder, forældre
mv., men vores vigtigste informanter er
og bliver børnene. Hvis vi ikke i en eller
anden form lægger en struktur for den
pædagogiske proces, hvori den konkrete
praksis fastholdes og konstrueres til for-
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del for børnene, så er der stor risiko for, at
den forsvinder ud mellem hænderne på
os, afledt af alverdens andre informanter.
Som beskrevet i artiklen kan strukturen
desværre ikke alene gøre forskellen, og
uanset hvilken en struktur eller metode
vi får i hænderne, kalder praksis altid på
professionelt metodeansvar (Harbo, 2019).
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Den professionelle læringscirkel kan være
den mirakelkarrusel, som kan hjælpe os
tæt på undervisningen. Men den kan også
være alt mulig andet – også det benspænd, som bringer os langt fra tæt på.
Det kræver fokusering, konkretisering,
refleksion og de rette strukturelle greb,
hvis vi skal holde os tæt på det, som det
hele handler om – nemlig undervisningen
og børnenes mulighed for trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
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I denne artikel betragtes en læres praksis som ”at konstruere og afvikle undervisningen”.
Undervisning er kerenopgaven
Læringscirklen ses i forskellige variationer. I Center for Praksisudvikling betegnes den PLC
(professionel læringscirkel) og er visualiseret på fig. 1.Det afgørende element i denne cirkel ligger
i punkt 1.2 og 1.3, hvor det dobbeltlæringsperspektiv eksplicit italesættes. Dette dobbeltforhold
trækker ”brugeren” af cirklen ind i en pragmatisk forståelse af det pædagogiske arbejde, idet disse
to punkter kobler den professionelle læring direkte til børnenes læring og den konkrete praksis,
som ligger foran os.
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Læringscirklen
– læring af refleksion og aktion
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I forbindelse med skolereformen er fænomenet professionelle
læringsfællesskaber (PLF) i høj grad blevet et svar på skoleudvikling
og intentionerne om styrkelse af den pædagogiske og didaktiske
praksis. PLF er et mangefacetteret begreb, men en læringscirkel
er ofte indbefattet i den læringsforståelse – og pædagogiske
udviklingsforståelse, der kommer til udtryk i et professionelt
lærende fællesskab.

Her fem år efter skolereformen står en
del skoler og kommuner med op til fem
års erfaringer med indsatser for udvikling
af professionelle læringsfællesskaber.
Mange skoler har gjort sig erfaringer med
at udvikle en mere lærende skole- og
teamkultur. Dette teamlæringsfokus ses
som et middel til at øge den professionelle
dømmekraft og kontinuerligt at udvikle
den pædagogiske praksis, og derved
styrke elevernes læring og trivsel. Og som
afledt effekt forventes også, at tilliden til
de fagprofessionelle derved øges.

Et redskab eller en tænkning ind i dette
udviklingsarbejde er på mange skoler en
læringscirkel, også kaldet PLC-cirklen,
learning cycle, PLF-cirklen, læringsspiralen mm. Rundt om er der kommet mange
forskellige udgaver af læringscirkler i brug,
men uanset udgaven beskriver de alle en
vekselvirkning mellem aktion og refleksion. Men hvad der er en enkel model for
læringskultur på papiret ser ud til at være
langt sværere at få greb om i praksis og
at få til at udfolde sig i teamets hverdag.
Kompleksiteten er høj, når hverdagens
rammer skal spille sammen med sam-

Liv i Skolen • 1/2020

LÆRINGSCIRKLEN – LÆRING AF REFLEKSION OG AKTION

En vekselvirkning
mellem aktion og
refleksion.

menhængene mellem proceselementerne,
som læringscirklerne beskriver, såsom
dataindsamling, analyse og refleksion,
beslutning om handling, afprøvning og
evaluering. At det er svært at få greb om
handler dels om den uforudsigelige og
komplekse hverdag. Men det handler for
mange i høj grad også om, at forståelsen
af læringscirklen og transformationen af
den til handlinger og strukturer i praksis er
kompleks. I denne artikel er det formålet
at skabe forståelse for denne kompleksitet og på den baggrund understøtte
kvalificerede beslutninger om brugen
af en læringscirkel som indgang til
praksisudvikling. Først indkredses
læringscirklernes læringsperspektiv i
forhold til tænkningen om professionelle
læringsfællesskaber som bestående af de
fem søjler (Albrechtsen, 2013). Herefter
beskriver jeg, hvordan jeg ser lærings
cirklen folde sig ud rundt om på skoler
og hvilke spørgsmål, det afføder til videre
praksis for teamlæring. Som baggrund
herfor har jeg foretaget et observationsstudie af 8 teammøder, og jeg vil i artiklen
inddrage praksisfortællinger, jeg hører
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til sparring og undervisning relateret til
PLF-indsatser og diplomundervisning.
Læringskulturen som fundament for
læringscirklen
Professionelle læringsfællesskaber er
i teorien et praksisfællesskab, der er
optaget af egen læring. I centrum for
samarbejdet er både de professionelles
egen læring og læring med fokus på at
udvikle børn og unges læring, udvikling,
trivsel og dannelse. Der er dermed i professionelle læringsfællesskaber dette
dobbeltperspektiv: Vi er professionelt
lærende sammen, og omdrejningspunktet
for vores læring er vores elever, børn og
unges læring (Mogensen, 2019).

Profes
sionelles
læring

Børn og
unges
læring

Figur 1. Det dobbelte læringsperspektiv
Rundt om dette centrum for professionelle læringsfællesskaber er en kultur, der
er kendetegnet af struktureret, tillidsfuldt
og samskabende samarbejde; deprivatisering med åbenhed og fælles ansvarlighed;
løbende udvikling og udlevelse af fælles
værdier og visioner for god praksis; samt
reflekterende dialoger, der har til formål
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Figur 3.Silkeborg Kommunes illustration af læringscirklen, 2019
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at udvide forståelse og handlemuligheder
og på den måde øge den professionelle
faglige dømmekraft. Disse kulturelle elementer, som betegnes som de fem søjler,
må læringscirklerne ses i sammenhæng
med, når læringscirklerne skal modellere
en undersøgelseskultur kendetegnet af
undersøgelse af eksisterende praksis
med henblik på afprøvning og evaluering
af forbedring af praksis, og hvor data er
en informator og markør i disse under
søgelser.

Liv i Skolen • 1/2020

LÆRINGSCIRKLEN – LÆRING AF REFLEKSION OG AKTION

Det du får bevidstgjort,
kan du gøre noget ved.

Læringscirklerne
Der findes forskellige typer af læringscirkler, men de fleste indeholder elementerne
data, analyse, undersøgelse og refleksion,
beslutning om handling, aktioner i form
af tiltag, afprøvning eller øvebaner samt
opfølgende evaluering.
Der er dermed klart, at ét teammøde ikke
kan indeholde alle elementer – man må
ud af mødelokalet og lære, mens man
afprøver og er i aktion i sin praksis. Som
professionel sker læring dermed både af
refleksion og af aktion.
Hvordan udvælges fokus for de
professionelles læring?
For mange er det en udfordring at indkredse det fokus, teamet har for egen
læring. Hvordan og hvorfra skal dette
fokus indkredses? Kan en given mængde
udvalgt data vise, hvilket fokus der er
relevant? Kommer fokus fra oven og fra
et fælles pædagogisk indsatsområde?
Kommer det fra den enkelte eller teamets
oplevede udfordring eller optagethed?
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Og kan et team selv få øje på forbedringsmuligheder? Der tegner sig i praksis tre
overordnede tilgange til udvælgelse af
læringsfokus:
1.	
Læringsfokus fra datasamtaler:
Inden der udvælges fokus, foretages
en læringssamtale mellem team og
ledelse/ressourceperson, hvor forskellige typer af data analyseres. På denne
databaggrund indkredses et fokus
område, som teamet over en periode
sætter fokus på. Det kan fx være
trivselsmåling og observationer, der
fører til et fokus på elevernes med
bestemmelse. Eller det kan være læse/
skrive-resultater, der fører til et fokus
på faglig læsning og læsestrategier i
alle fag.
2.	Læringsfokus fra ”oven”: På nogle
skoler besluttes et fælles pædagogisk
indsatsområde som overordnet fokus
for læringsfællesskabet. Herfra indkredser det enkelte team specifikke
indsatsområder. Eksempelvis har
nogle skoler fokus på Hilbert Meyers
10 kendetegn på ”god undervisning”,
hvorfra det enkelte team udvælger ét
fokusområde ud fra det, de som team
oplever, deres elever kunne profitere
af (Meyer, 2004). Andre steder er selve
læringskulturen i teamet fokusområdet.
Det kan være team, der øver sig i fx
metoden reflekterende team, hvor
selve indholdet og udviklingen af
elevernes læring ikke er det egentlige
fokus for deres læring i første omgang.

VIA University College

3.	Læringsfokus fra ”neden”: Det enkelte
team eller den enkelte fagprofessionelle bestemmer selv sit læringsfokus ud fra, hvad man er optaget af
eller udfordret af i sin praksis. Der kan
eksempelvis være teams, der vælger
fælles at sætte fokus på opstart af
undervisningstimer, eller at den enkelte
medbringer data i forhold til et selvvalgt fokus.

Læringsfokus

Figur 4. Læringsfokus
Struktureres et individuelt eller kollektivt
ansvar?
Der viser sig i denne skitsering af de tre
indgange til indkredsning af læringsfokus
endnu en dimension at forholde sig til,
nemlig dimensionen mellem det individuelle og det kollektive.
Dataholderen: En tilgang, vi ser mange
har taget til sig, er at strukturere særlige
PLF-dataanalysemøder, der har en fast
dagsorden med data, refleksion og beslutning om handling, og hvor rollen som
dataholder udpeges for hvert møde. Dvs.
teammedlemmerne skiftes til at være
dataholder, der har medbragt data, som
dataholderen ønsker teamets hjælp til at
analyse og vurdere, og hvor dataholderen
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som afslutning på mødet bekendtgør,
hvilke handlinger dette giver anledning
til (Tange, 2019). Uanset hvilken af de tre
tilgange til udvælgelse af læringsfokus,
der er gået forud, er der med rollen som
dataholder en individuel ansvarlighed for
data. I den individuelle tilgang er der én,
dataholderen, der beslutter sit konkrete
læringsfokus. Dataholderen er den primært lærende, der udtaler: ”Jeg vil gerne
have hjælp fra jer til at blive klogere på…”,
imens teamet får rollen som sparringspartner og reflektor. Det betyder sandsynligvis, at der også vil ske medlæring,
refleksion og øget dømmekraft for hele
teamet, men det individuelle illustrerer,
at der er én, der primært er ”på” i teamet
med sit data og fokus. Det vil dermed
ofte være dataholderen, der beslutter sig
for, hvilke aktioner, handlinger eller tiltag
han eller hun efterfølgende skal afprøve.
Et eksempel kan være dansklæreren, der
gerne vil have hjælp til at få øje på sine
egne blinde vinkler i forhold til vurdering
af sine elevers essays, og hvad hun skal
fokusere på, når hun vil øge kvaliteten af
elevernes skriftsprog.
Dataholderne: I modsatte ende af kon
tinuummet mellem kollektiv og individuel
læring og ansvar har teamet et fælles
læringsfokus, som alle er involveret i.
I eksemplet med fokus på opstart af
undervisningstimer vil alle i teamet med
den kollektive tilgang bidrage med data,
eksempelvis data i form af videofilm af en
timeopstart, data fra at have observeret
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en kollegas undervisning, beskrivelse af
sin måde at starte op på, elevinterview
eller registrering af elevernes adfærd osv.
Teamet analyserer sammen deres praksis
og vurderer, hvilke tiltag de vil afprøve
sammen og hver især. Alle er således
både dataholdere og forpligtet på affødte
aktioner.

Individuel

Læringsfokus

Kollektiv

Figur 5: Kontinuum mellem det
individuelle og det kollektive
Læring gennem aktion og refleksion?
Ligesom vi ser to yderpunkter imellem det
individuelle og det kollektive i tilgangen til
anvendelse af læringscirklen, ser vi også
en vægtning mellem det aktionsfokuserede og det reflekterende.
Refleksionsfokuseret læring: I nogle
teams og i nogle dagsordener ser vi, at
teamet primært bevæger sig inden for
dataanalyse og refleksion og med en
relativ uforpligtende beslutningsfase.

Aktion

Læringsfokus

Refleksion

Figur 6: Kontinuum mellem aktion og
refleksion
I den illustrerede læringscirkel fra Silke
borg Kommune ovenfor, vil en sådan
tilgang placere sig i 1. periode. En meget
brugt tilgang er den individuelle tilgang,
hvor dataholderen medbringer data, fx
i form af en case, der behandles med
reflekterende team som metode. Læringsforståelsen, der ligger til grund her, er, at
ved at reflektere over egen (og andres)
praksis, udvikles handleteorier og dermed
muliggøres ændret praksis. Gennem
refleksionens vej til ny forståelse af sin
praksis, åbnes for ny måde at handle på
(Argyris & Schön, 1996; Madsen, 2012a).
Der er tale om at facilitere dobbelt loop
læring, der bygger på den talemåde, at
det, du får bevidstgjort, kan du gøre noget
ved, mens det, du ikke får bevidstgjort, gør
noget ved dig. Refleksion over udfordring
giver ny forståelse, der afføder mulighed
for ny handling. Teamets læring affødes i
denne tilgang af refleksionsprocesserne.
Efter endt refleksionsproces, når mødet
har nået sin afslutning, ser vi, at det oftest
er op til den enkelte, om der skal besluttes konkrete nye handlinger, eller om der
”blot” er sket refleksiv læring, som har
udviklet forståelse, handlemuligheder og
dømmekraft.
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Kollektiv

Figur 7: Refleksionsorienteret læring
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Aktionsfokuseret læring: På den anden
side af dette kontinuum mellem aktion og
refleksion er det team, som starter med
aftaler for handlinger. Det er teams, der
fx er optaget af at planlægge et konkret
tiltag eller et konkret undervisningsforløb,
hvor den enkelte eller teamet har fokus
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at

D
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på at udvikle sin praksis i forhold til det
konkrete læringsfokus. Eksempelvis kan
co-teaching være en metode her, hvor et
fagteam planlægger fælles undervisning,
der skal udvikle teamets kompetence
til at skabe inkluderende læringsfællesskaber, fx ved at have fokus på alle elevers
deltagelsesmuligheder i et romanforløb
(Højholdt, 2017). En sådan tilgang vægter
aktionsfasen højt. Den kaldes, i Silkeborgs illustration, fase 4 og relaterer sig til
learning by doing (Dewey, 1916; Madsen,
2012b).

D

Individuel

1 Data
(10 min.)

Hvilken data er indsamlet? Type, validitet,
sammenhæng? Hvordan analyserer vi data?
Hvad viser data? Hvad tyder disse data på?

2 Refleksion
(15 min.)

Hvordan virker det, vi gør? Hvordan kan vi udfordre vores antagelser?
Hvad hvis vi...? Hvilken erfaring, viden og teori kan vi trække på?

3 Beslutning
(10 min.)

Hvad afprøver vi? Hvilke mål, prøvehandlinger, succeskriterier,
dataindsamling beslutter vi os for?

4 Handling
(5 min.)

Hvem gør nu hvad, hvornår - og hvornår og hvordan følger vi op?

4 Evaluering
(5 min.)

Hvordan gik mødet set i forhold til de fem søjler? Hvad skal vi (ikke)
tage med os til næste gang?

Figur 8: Eksempel på en læringscirkeldagsorden, og illustration af Aarhus Kommunes
læringscirkel, der har øvebane i centrum for faserne data, refleksion, beslutning og
evaluering
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Ofte vil dataindsamlingen først og fremmest komme i spil for denne tilgang efter
beslutnings-/planlægningsfasen.
I forhold til dette eksempel på en dagsordensskabelon vil aktionstilgangen
ofte prioritere punkt 3 højere i teamets
samarbejdstid. Et af teamenes hjælperedskaber kan fx være sm(i)tte-modellen,
SMARTe mål eller forløbsplanlægning
på en læringsplatform. Teamet vil måske
anvende flere teammøder på ”at være
i punkt 3” forud for en periode, hvor
teamet afprøver og udvikler sig i praksis
med løbende refleksion og justering
på baggrund af datainformationer og
iagttagelser undervejs i den aftalte
aktionsperiode. Undervejs i en sådan
aktionsperiode vil teammedlemmerne
kunne finde den illustrerede dagsorden
relevant, fordi den er hjælpsom til
justeringer undervejs i teamets
afprøvningsfase, mens den ikke

opleves anvendelig i beslutnings- eller
planlægningsfasen forud.
Hvordan gør vi så, når vi anvender en
læringscirkel?
Jeg har nu skitseret, hvilke mange forskellige tilgange til anvendelsen af lærings
cirkler, jeg ser folde sig ud i praksis. Den
simpleste måde at starte anvendelsen
af en læringscirkel er for mange at stille
sig i den individuelle refleksionskvadrant.
Her skiftes teammedlemmerne til at
medbringe data, og når mødet er slut, er
aktionsdelen ”svag”. Denne tilgang bliver
således nem at strukturere i en kompleks
hverdag. Frustrationer over ikke at nå at
fuldføre aftaler og tiltag minimeres, når
man lader graden af aktionslæring være
lav, men man får et rum for refleksion,
pædagogiske diskussioner og fælles
behandling af pædagogiske udfordringer.

Individuel
D
at
a

Data

Aktion

Læringsfokus

Refleksion

D

at

a

Refleksion

Kollektiv

Figur 9: Aktionsorienteret læring
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Vurderes denne tilgang i forhold til de
fem søjler og kulturforståelsen af professionelle læringsfællesskaber, mener jeg
afgjort, at denne tilgang har fuld gyldighed. Fordelene her er en enkel struktur, fx
at navngive hver tredje uges møde som et
PLF-møde med en caseholder, et reflekterende team og et individuelt læringsfokus,
der kan behandles og afsluttes inden for
det pågældende møde. Eksemplet med
dansklæreren, der tog elevernes essays
med som data, kan være uafhængig af
fælles aktioner, og dermed nem hånd
terbar i hverdagen.
Ulempen er, at aktionerne og evalueringen deraf, hvorvidt der sker afgørende
og effektfuld udvikling af praksis, hvor
der skabes højere læringsudbytte eller
øget udvikling og trivsel, ofte ikke er
transparent og observerbar. Man oplever
ofte som team, at det er højst eftertragtet, meningsfuldt og givtigt at diskutere
sin pædagogiske praksis og få sparring.
Ved høj kvalitet af anvendelse af denne
tilgang vil den professionelle dømmekraft
udvikles, men i konkret praksis kan det
være svært at få øje på praksisudvikling
og udbyttet, idet afprøvnings- og evalueringsfasen oftest er svagt faciliteret.
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Skal man ”hele vejen rundt” i lærings
cirklen, og vægter man den kollektive
ansvarlighed med fælles aktioner, er
systematikken ofte mere kompleks. Her
vil møderne ikke være enkeltstående og
kunne skæres over samme dagsorden
hver gang, men må være mere dynamiske
og indeholde flere forskellige processer og
dermed også flere forskellige faciliterende
stilladser. Vælger man denne tilgang, har
man ofte valgt at ”al tid er PLF-tid” eller
”til alle vores teammøder har vi PLF”.
Arbejder man med et fælles læringsfokus
på fx læsestrategier, vil dette ofte være et
langsigtet fokus, der involverer flere loops
af aktion og refleksion. Måske sætter man
dette fokus på dagsorden ind imellem,
mens man har andre mindre fokuspunkter
eller driftsopgaver, der fletter sig ind
mellem det langsigtede. Måske teamet
har brug for input fra litteratur og derfor
bruger et møde på at få ny forsknings
viden på området. Som det anes, kalder
det på langt mere overblik og strukturering af, hvad der skal på dagsordenen,
hvornår og hvordan.
Men gevinsten ved at få greb om denne
kompleksitet er, at man kan opnå en
høj grad af dynamik mellem aktion og
refleksion, dybere læringsprocesser med
øget effekt for praksisudvikling samt
se en forankring af den professionelle
læringskultur, hvor læringscirkelforståelsen og ”de fem søjler” er blevet forenet.
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Spørgsmål til egen praksis
Mine anbefalinger er, at man som ledelse,
ressourcepersoner og teams analyserer
sin teampraksis i forhold til kontinuummet
mellem at være individuelt og kollektivt
funderet samt mellem refleksion og aktion.
Spørgsmålene kunne lyde:
-	I hvilken grad ønsker vi en individuel
tilgang over for den kollektive?
-	Er vi først og fremmest optaget af at
udvikle, forberede og udføre konkret
praksis?
-	Eller har vi nærmere brug for et refleksionsrum, hvor vi på afstand af praksis
kan behandle udfordringer fra hver
dagen?
-	Eller er vi optaget af at komme ”hele
vejen rundt i læringscirklen” med lige
vægt på aktion og refleksion?

Individuel

Aktion

Læringsfokus

Refleksion

Kollektiv

Figur 10. Læringsfokus udspændt mellem
det kollektive og det individuelle samt
mellem aktion og refleksion
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Disse spørgsmål må besvares i sammenhæng med analyser af, hvilken kompleksitetsgrad der kan håndteres i hverdagen.
Er det en fast dagsorden, der alene skal
facilitere teamets læringsprocesser,
eller anvendes ressourcepersoner eller
teamkoordinatorer, der faciliterer, skaber
overblik, struktur og fungerer som processtyrere?
Svarene på disse spørgsmål har betydning for, hvilke mødestrukturer der skal
etableres – både strukturer i forhold til det
enkelte møde, strukturer mellem møder
og på tværs af møder. Svarene har betydning for, hvilke metoder og redskaber der
skal facilitere teamets læringsprocesser;
om vi anvender fx reflekterende team,
Karl Tomms spørgehjul, SM(I)TTE-modellen eller Blooms læringstaksonomi.
Svarene har dermed afgørende betydning
for, hvordan læringscirklen og dags
ordenen må udformes for at kunne give
mening og dermed for at kunne være et
hjælpsomt stilladseringsredskab.
I forlængelse af disse analyser og beslutninger skal forvirringer ryddes af vejen:
Hvilke team skal arbejde på denne måde?
Hvornår? Hvad gør man, hvis nogle få
sidder med i flere teams? I praksis ser vi
ofte, at dette strukturerings- og organiseringsfundament giver udfordringer, men
når dét først er på plads, kan meningen
træde i forgrunden: Læringscirklen som
adkomst til faglig, pædagogisk og didaktisk udvikling med kontinuerlige loops
mellem refleksion og aktion.

VIA University College
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En datainformeret
praksis handler
ikke kun om data
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Den løbende udvikling af professionel praksis i folkeskolen
har sat fokus på, hvordan en datainformeret praksis gennem
reflekteret og systematisk anvendelse af data kan styrke den
professionelle dømmekraft og dermed i sidste ende elevernes
læring. Denne artikel giver et praksisorienteret bud på, hvorfor
og hvordan en datainformeret praksis er en vigtig ingrediens i
en professionel læringskultur, og vi ser på, hvilke faktorer ledere
og ressourcepersoner kan være opmærksomme på i deres
understøttelse og udvikling af en datainformeret praksis, som
ikke kun handler om data.

Hvorfor datainformeret praksis?
Med folkeskolereformen er én af ambi
tionerne bl.a. at understøtte og videre
udvikle en datainformeret praksis, som
kan medvirke til at skabe endnu bedre
grundlag for professionelle beslutninger
og prioriteringer i skolen. Derfor har reformen været med til at sætte fokus på en
bevidst anvendelse af data på forskellige
organisatoriske niveauer i skolen fx som

ledelsesteam (Klausen, 2018). Fastholder
vi blikket på ledelsen, peger den nyeste
danske forskning på, at ledelsens arbejde
med data har positiv betydning for
elevernes trivsel og faglighed (VIVE og
forfatterne, 2019). En datainformeret
praksis skal dog ikke udelukkende tage
udgangspunkt i kvantitative datasæt, men
må hvile på en bred forståelse af data
som begreb, hvor kvalitative data også
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analyseres og inddrages som belæg for
pædagogiske argumenter og beslutninger.
Inden vi belyser konkrete opmærksomhedspunkter ved den datainformerede
samtale, vil vi for en stund forholde os til,
hvad man forstår ved en datainformeret
praksis.
Data sammen med viden, erfaring og
dømmekraft
Der er mange forskellige forståelser af,
hvad data er. For nogle kan data understøtte deres pædagogiske praksis og
sammen med en faglig dømmekraft og
erfaring være en vigtig ingrediens i at
skabe kontinuerlig pædagogisk udvikling.
For andre er data et styringsredskab fra
oven og som fagprofessionelle kan være
forbeholdende overfor. Fælles er dog, at
data kan være ”det fælles tredje”, som
et team, en ledelse eller en skole samles
omkring.

Læringskultur

De fag
professionelles
viden øges

Mange skoler har i dag fokus på at skabe
en datakultur, der rammesætter skolens
pædagogiske arbejde, hvor det handler
om, at ”det faktuelle” og det databaserede
erstatter ”synsninger” (VIVE og forfatterne, 2019). Der er også en øget opmærksomhed på, at brugen af data ikke skal stå
alene, men ses som en del, der skal være
med til at kvalificere de fagprofessionelles arbejde sammen med deres professionelle viden, erfaring og dømmekraft.
Netop dette kendetegner en datainformeret praksis, hvor lærere, pædagoger og
ledelse tager udgangspunkt i data, når de
sætter fokus på elevers læring, trivsel og
udvikling. Det kan være lettere sagt end
gjort at skabe en praksis på skolen, som
kontinuerligt lader sig informere af data,
når fokus er rettet mod elevernes læring,
trivsel og udvikling.

Pædagogisk
praksis
forbedres

Elevernes
læring og
trivsel øges
Single loop
- hvordan?

Antagelser
Hvorfor vi gør,
som vi gør?
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Planlægning og forberedelse

Undervisning

Double loop
- hvorfor?

Figur 1. Inspireret af Argyris (2002) og EVA (2018)
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Derfor arbejder mange skoler som professionelle læringsfællesskaber, hvor de
øver sig i at prioritere og systematisere
arbejdet med data med henblik på at øge
de professionelles viden.
I figur 1 har vi forsøgt at visualisere
processen mod skolens kerneopgave:
at styrke elevernes læring, trivsel og
udvikling. Data kan blive den værdifulde
brik, som man bevidst anvender, når man
stopper op.
Gennem spørgsmål og refleksion med
afsæt i data forstyrrer og udvikler vi de
grundlæggende antagelser, som ligger
bag vores handlinger: Hvorfor gør vi, som
vi gør? I sidste ende er denne form for
refleksion med til at kvalificere og videreudvikle den fælles pædagogiske praksis,
som skal komme eleverne til gavn (Møller,
2018, s. 97). Data kan ikke stå alene. For
at data kan blive et værdifuldt element
i udviklingen af en pædagogisk praksis
kræver det, at data i fællesskab bliver
analyseret gennem en reflekteret dialog
tilsat fagprofessionel dømmekraft, erfaring og viden fra den lokale kontekst. I den
forbindelse har vi erfaret nogle opmærksomhedspunkter, som vi i det følgende vil
udfolde.

Opmærksomhedspunkter i den
datainformerede samtale
Når den datainformerede samtale træder
frem i praksis, kan den indtage mange
forskellige skikkelser. Uanset hvilken
figur samtalen har, synes vi at spore
nogle fælles punkter, man som ledelse
og ressourcepersoner kan have for øje.
Med afsæt i tre nærbilleder vil vi i det
følgende udfolde disse erfaringsbaserede
opmærksomhedspunkter. Punkterne kan
anvendes som inspiration og fungere som
en slags kvalitetsmarkører, der kan hjælpe
med at skabe et fælles vokabular for ledelsen og ressourcepersonerne. Et sprog de
sammen kan anvende i bestræbelserne
på at understøtte udviklingen af lokale
datainformerede samtaler.

Der er mange
forskellige forståelser
af, hvad data er.
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Husk et fokus
På bordet mellem mødedeltagerne
ligger en problemstilling, som
Kasper har forberedt og taget med:
”På hvilke måder kan feedbackprocesser stilladseres i arbejdet med skriftlige produkter i dansk, så eleverne
kan understøttes i at give hinanden
feedback?”
Udover problemstillingen har Kasper
også medbragt to forslag til stilladseringer. Teamet drøfter forskellige ting,
og de bliver optaget af, hvordan deres
samarbejde har været med pædagogerne, da de for tiden oplever øget
uro i udskolingen. Da mødet er ved
at nærme sig sin afslutning, bliver
Kasper spurgt, hvordan han har
oplevet mødet? Han har svært ved
at sætte fingeren på noget specifikt,
fortæller han. Han afslutter med at
fortælle, at han ikke blev klogere på,
hvad han kan gøre ift. at stilladsere
elevernes feedbackprocesser.

86

I ovenstående beskrivelse får vi særligt
øje på ét spørgsmål: Hvordan hjælpes det
professionelle læringsfællesskab med at
fastholde fokus på det, som de er fælles
om? I eksemplet har et teammedlem
forberedt en problemstilling og medbragt
data, som vedkommende ønsker refleksion over og sparring i forhold til. En sådan
refleksion opstår ikke nødvendigvis af
sig selv, men kan initieres af en facilitator
med brug af faciliteringsteknikker (Heckmann & Nybo, 2018) og gennem forskellige refleksive processer. Processer som
bringer det professionelle læringsfællesskab i positioner, hvor de får mulighed for
at tænke over, lytte til og tale med hinanden gennem spørgsmål.
Erfaringer fra praksis viser dog, at refleksioner har tendens til at bevæge sig i
mangfoldige retninger. Det kan i nogle
tilfælde åbne op for, at det professionelle
læringsfællesskab sammen kan betræde
nye læringsstier og opdage hidtil usete
potentialer, men andre gange kan samtalen og refleksionerne blive afsporet og
bevæge sig væk fra det fælles aftalte.
Her kan det professionelle læringsfællesskab have behov for understøttelse af
en facilitator, som faciliterer forskellige
processer på mødet og på en anerkendende måde hjælper med at fastholde
fokus på den oprindelige problemstilling.

VIA University College

Brug data til noget
”Kan vi overhovedet udlede noget,
når vi ikke har spurgt alle forældre?
Det er jo kun ti forældre, der er
blevet interviewet. Jeg tænker, at vi
bør spørge alle, før vi kan pege på
noget generelt.” Udtalelserne falder
efter ledelsen sammen med koordi
natorer fra hvert trin på skolen har
præsenteret to undersøgelser, de har
lavet på skolen. Et PowerPoint på
væggen viser resultaterne af en
spørgeskemaundersøgelse, som 114
forældre har besvaret. På bordet
blandt personalet ligger tre sammen
klipsede A4-sider, som indeholder
interviewsvar fra ti forældre.

Data spiller selvfølgelig en afgørende
rolle, hvis bestræbelserne på at udvikle en
datainformeret kultur skal blive til virkelighed i hele organisationen. EVA’s definition
af data (EVA, 2016) har skabt mulighed for
at verbalisere en bred dataforståelse, som
ikke blot omhandler kvantificerbare tal,
men også rummer kvalitative datatyper
som fx interviews og produkter af forskellig art. Men hvad er gode data, og kan vi
være helt sikre på, at vi får alle nuancer
med? Hvornår er det objektivt nok?
Sådanne og lignende spørgsmål bliver
stillet, når data lægges på bordet i praksis.
De bliver stillet med gode intentioner og i
et forsøg på at træffe de bedste beslut-
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ninger for eleverne. Alligevel kan denne
type spørgsmål i nogle tilfælde komme til
at kaste en skygge for den analyse, som
data nødvendigvis må gennemgå for at
blive til viden (Ibid.). Dermed kan målet
for det professionelle læringsfællesskab
blive en endeløs jagt på de mest objektive
data fremfor at bruge de på daværende
tidspunkt tilgængelige data til at videreudvikle den pædagogiske og didaktiske
praksis.
Tilsidesæt egne synsninger
Det reflekterende team har netop
fået ordet efter at dataholderen har
præsenteret formål og tankerne bag
et undervisningsforløb, som skal
afvikles inden jul. Facilitatoren er
nysgerrig efter at vide, hvilke spørgsmål det reflekterende team har til
dataholderen. ”Jeg tror godt nok,
at det bliver en stor mundfuld for
den klasse”, er der en, der siger.
En anden mener, at forløbet bør
afvikles tidligere på året. Hun tror
ikke, at eleverne kan koncentrere
sig i december. Efter nogle minutter
bliver det reflekterende team enige
om, at forløbet bør udskydes.

I en datainformeret samtale er ét af
kendetegnene, at man lader sig informere af, hvad data viser. Dermed bliver
der også tale om, at man som profes
sionelt læringsfællesskab insisterer på at
forholde sig nysgerrigt og åbent og måske

Liv i Skolen • 1/2020

EN DATAINFORMERET PRAKSIS HANDLER IKKE KUN OM DATA

for en stund lader egne antagelser
udfordre. At tilsidesætte egne synsninger
kan være udfordrende i en pædagogisk
verden, hvor der handles på baggrund af
de erfaringer, man har fra praksis. I en
samtaleform hvor data lægges på bordet,
kan man derfor øve sig i at lægge verber
som mener, synes og tror til side og for
i stedet at argumentere med afsæt i de
tilgængelige data. Som eksemplet kort
skitserer, er det reflekterende team så
opslugt, at det for en stund glemmer at
stille spørgsmål med afsæt i det præsenterede data. Det tager i stedet afsæt i
deres egne synsninger.
Samlet set betyder det på et konkret plan,
at man i sin observation og understøttelse
af datainformerede samtaler som ledelse
og ressourcepersoner kan være særligt
opmærksom på:
-	Hvem der hjælper det professionelle
læringsfællesskab med at fastholde
fokus?
-	Hvilket mål det professionelle læringsfællesskab arbejder mod?
-	Hvordan det professionelle lærings
fællesskab spørger og argumenterer
med afsæt i data?
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Træd ind i det professionelle rum
Som det fremgår af ovenstående, er
data en afgørende brik, når man arbejder
som professionelt læringsfællesskab
og derigennem kollaborativt udvikler
praksis. Som vi har beskrevet ud fra et
erfaringsbaseret grundlag, indeholder den
gode datainformerede samtale bl.a. fast
holdelse af fokus og dataanalyse.
Ikke desto mindre er det afgørende, at
man i en læringskultur er professionelle
sammen, hvor man tør at stille og modtage åbne og nysgerrige professionelle
spørgsmål til og om hinandens praksis.
Således hviler en datainformeret praksis
ikke blot på faciliteringsteknikker. Den er
i lige så høj grad funderet på en kulturel
kontekst, hvor bl.a. spørgsmål ses som
veje til fælles læring – hvor man tør træde
ind i det professionelle rum sammen.

VIA University College
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i Århus, VIA University College

Artiklen er et indblik i indhold lærerstuderende møder i min under
visning samt en kritisk konstruktiv kommentar til læringsmåls
styret undervisning. Der fokuseres på mål med mening, lærerens
målklogskab og implementeringsfaglighed som redskaber til læreres
professionelle didaktiske udvikling af undervisning.

Som underviser i didaktik på lærer
uddannelsen i Århus fik jeg for fem år
siden mulighed for at bidrage med en
artikel til Liv i skolen. Artiklen argumenterede dengang for, at læringsmålsstyret
undervisning kunne noget, men at det var
et for smalt didaktisk svar på didaktikkens
mange komplekse problemstillinger.
Derfor kunne læringsmålsstyret undervisning ikke stå alene. I 2014 var det ikke,
som det i højere grad er i dag, et helt
selvfølgeligt synspunkt, fordi læringsmålsdiskursen på dette tidspunkt var
meget påtrængende.

Hvilket indhold er i dag, sammen med
viden om læringsmålsstyret undervisning,
en vigtig del af min didaktikundervisning
på læreruddannelsen?
Mål med mening
I 2018 redigerede Per Fibæk Laursen
bogen ”Mål med mening – mellem
dannelse og målstyring”. Her bliver det
dokumenteret, med inddragelse af både
normative og empiriske forskningsstudier,
at Undervisningsministeriets projekt
om målstyring i 2013 for ensidigt lagde
vægten på, at målene skulle være egnede

Liv i Skolen • 1/2020

MÅL MED MENING, MÅLKLOGSKAB OG...

Her adresseres
værdidimissionen,
dannelsesspørgsmål,
kriterier for god
undervisning, etik m.m.

som styrings- og effektiviseringsinstrumenter. Trods dette bliver der i bogen
samtidig argumenteret for, at mål ikke
skal undlades i skolens didaktik. Det
gælder i stedet om, at arbejdet med mål
knyttes til meningsfulde sammenhænge,
der beskrives således:
-	Formål og mål skal pege på noget, som
netop skolen og dens undervisning har
særlige muligheder for at bidrage med
-	Mål skal handle om noget væsentligt og
værdifuldt, som der er gode grunde til,
at eleverne skal lære eller udvikle
-	Mål skal kunne samle skolens personale
i oplevelsen af at bidrage til en fælles
indsats
-	Mål skal handle om noget, som elever,
forældre og samfundet i øvrigt oplever
som værdifuldt.
Jeg vil argumentere for, at disse fire
betragtninger er værd at rette opmærksomhed mod, da læreres arbejde med
mål nu igen i højere grad skal knytte an
til folkeskolens formål. Desuden skal de
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didaktiske mål bidrage til at udvikle god
undervisning i skolen med elevernes
meningshorisont for øje.
En blandt flere afgørende professionelle
lærerkompetencer er i min optik, at lærere
kan få øje på de styringsrationaler, som
skolen til alle tider vil være indlejret i. Men
det kan også blive en automatreplik, at
lærere kan påberåbe sig at være udsat for
top-downstyring uden at gå nærmere ind
i substansen. I det følgende introduceres
to mulige bud på en professionalisering,
som har til hensigt at kvalificere under
visningen i skolen.
Lærerens målklogskab
Thomas Iskov har på baggrund af sit ph.d.
projekt ”Didaktisk intentionalitet - mod
en udvidelse af den analytiske didaktik” i
førnævnte bog ”Mål med Mening” bidraget
med et afsnit om begrebet læreres målklogskab.
Iskovs empiriske undersøgelse af læreres
planlægning af undervisning viser, at der
er tre didaktiske niveauer i spil. Det drejer
sig om didaktisk begrundelsesniveau,
didaktisk beslutningsniveau og didaktisk
betingelsesniveau. Han konkluderer, at
der er to legitime veje og en illegitim vej
for lærere at pendulere imellem disse tre
niveauer.
Legitim vej 1: Lærere pendulerer først
mellem de to didaktiske niveauer: begrundelse og betingelser. Her undersøges alle
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mulige begrundelser for en given undervisning. Selvsagt inkluderes formålsovervejelser, men også overvejelser over
eksempelvis differentiering, inklusion,
etik og læringsteori. De lovbestemte
betingelser - herunder mål - undersøges
ligeledes samt både nationale og lokale
betingelser. Efter at disse to domæner har
mødt hinanden, så vendes blikket mod det
didaktiske beslutningsfelt. Det betyder,
at læreren træffer didaktiske beslutninger
om indhold, operationelle didaktiske mål,
evalueringer, feedback, tegn på læring
m.m. som undervisningen intentionelt
skal forfølge. Se model 1.
Legitim vej 2: Her sker der det samme,
dog i en anden rækkefølge. Her pen
dulerer lærere først mellem det didaktiske
begrundelsesniveau og beslutningsniveau.
Det betyder, at formål og didaktiske
beslutninger først klarlægges, hvorefter
betingelsesniveauet konsulteres. Hermed
kommer de lovbestemte mål til at spille en
rolle som en slags korrektiv tjekliste. Se
model 2.
Illegitim vej: Iskov påpeger, at det er
illegitimt, hvis lærere tager didaktiske
beslutninger, der tager afsæt i en pendulering mellem beslutningsniveau og
betingelsesniveau. Problemet er, at
undervisningen mister forbindelsen til et
mangfoldigt udgangspunkt for didaktiske
begrundelser og beslutninger, hvilket ikke
giver mening inden for en pædagogisk
professionel horisont.

Didaktisk beslutningsniveau
Operationelle mål

Didaktisk
begrundelsesniveau
Formål
				

Didaktisk
betingelsesniveau
Lovbestemte mål

Model 1: Fra betingelser og begrundelser
til beslutninger (Iskov, 2018)
Didaktisk beslutningsniveau
Operationelle mål

Didaktisk
begrundelsesniveau
Formål

Didaktisk
betingelsesniveau
Lovbestemte mål

Model 2: Fra begrundelser og beslutninger
til betingelser (Iskov, 2018)
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Jeg vil argumentere for at lærere, med
Iskovs bud på de tre niveauer, samt de
forskellige måder hvorpå de kan forbindes,
står i en bedre situation end i 2014. Det
betyder, at der igen er et større råderum
for professionelle og kontekstbundne
didaktiske beslutninger og begrundelser. Det kræver dog, at skolens lærere
har didaktiske kompetencer og vilje til at
udfylde dette rum med professionalitet.
Desuden er det nødvendigt, at der er rimelig tid til forberedelse.
At tid til forberedelse og efterbehandling
af undervisning stadig er et tema i dagens
skoledebat, understøttes af Lærerkommissionsrapporten, som blev udsendt i
december 2019. Her fremgår det på s. 22,
at 84 % af de adspurgte lærere oplever
at have for lidt eller alt for lidt tid til
forberedelse af undervisning. 46 % af
de adspurgte ledere er enige i dette
synspunkt.

Implementeringsfaglighed
Jens Hansen Lund har, sammen med
andre i et projekt, fulgt og analyseret
læreres planlægning af undervisning på
en skole. Efterfølgende har han skrevet
en artikel, ”Case om vidensbasering af
implementeringsprocesser” (2018), som
det følgende bygger på.
Jens Hansen Lunds tænketeknologi, som
vises i nedenstående model, kunne have
været interessant at kende til for fem år
siden. I bakspejlet var der i 2013 både problemer med et for snævert bud på didaktikkens kompleksitet samt med implementeringen af den læringsmålsstyrede
undervisning. I forbindelse med didaktikog bachelorundervisning bruger jeg ofte
modellen, fordi jeg vurderer, den er nyttig,
når studerende skal lære om implementering af nye tiltag i skolen.

Hvad VIL VI?
- Dannelsesopgaven
- Kriterier for god undervisning
Hvad SKAL vi?
- Formelle krav
- Fortolkede krav

Sag
Opgave
Problem

Hvad VED vi?
- Lokal viden
- Global viden
- Grundfaglighed
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Hvad KAN vi?
- Lokale rammer og betingelser
- Kompetencer
Ne

de

fr a

/I

nd

ef

ra

Model 3. Tænketeknologi for organisationsinterne omsætningsprocesser (Lund et al., 2016)
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Kort fortalt er pointen i tænketeknologien,
at der er to trin som professionelle lærere
kan følge i en didaktisk organisation, når
en ny sag, opgave eller problemstilling
skal løses.
Trin 1: Først må der bruges tid og opmærksomhed på at forstå det nye set både
udefra og indefra (bemærk de blå pile).
Pointen er, at nye tiltag udefra ikke blot
ankommer til en organisation som objektive fænomener. Der sker altid en fortolkning fra modtagerens side. Opmærksomhed på både et udefra- og et indefrasyn
giver mulighed for at få øje på nuancer og
bredere forståelser fx automatreaktioner
i egen organisation og egen tænkning.
På dette første trin imødegås ligeledes
læreres ”drift mod rutinisering”. Dette
betyder, at lærere under handletvang let
kommer til at forsimple problemstillinger
for nemmere og hurtigere at kunne finde
en mulig løsning.i
Trin 2: Når problemstillingen er forstået i
trin 1, så skal de fire spørgsmål i modellen
besvares:
-	Hvad skal vi? Dette spørgsmål skaber
forbindelse til de formelle krav og
måden disse krav er blevet fortolket i
organisationen.
-	Hvad vil vi? Her adresseres værdidimissionen, dannelsesspørgsmål, kriterier
for god undervisning, etik m.m. Dette
spørgsmål sikrer, at didaktiske refleksio-
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ner og begrundelser ikke taber forbindelse til formålsovervejelser. Her er det
interessant at indskyde niveauer fx hvad
vil vi med skole i verden og Danmark?
Hvad vil vi på vores lokale skole? Hvad vil
vi i teamet? Hvad vil jeg i min undervisning? Disse niveauer, spændende fra det
globale til den helt konkrete undervisning varetaget af lærere i en klasse, kan
også anvendes i de tre andre spørgsmål.
-	Hvad kan vi? Med dette spørgsmål
kommer betingelsesniveauet i spil, og
lærere får øje på såvel nationale som
lokale rammefaktorer.
-	Hvad ved vi? Læreres erfaringsviden
kommer oftest i spil i planlægning af
undervisning, hvilket også er en helt
central og gyldig vidensform. Men som
en del af lærerfagets professionalitet og
som værn mod deprofessionalisering,
er det vigtigt, at lærere også lader deres
didaktiske begrundelser og refleksioner
informere af andre vidensformer. Her
tænkes bl.a. på empiriske og normative
forskningsresultater, teorier fra de
pædagogiske fag, fagdidaktik samt
evalueringsviden.
Når den næste større reform af skolen
kommer, forestiller jeg mig, at der også til
den tid vil blive krævet store forandringer
på kort tid. Indtil da kan lærere i skolen,
samt undervisere og studerende på læreruddannelsen, øve sig på professionelt at
udvikle undervisningen med implemen-
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teringsfaglighed, mål med mening og
målklogskab.
Derved kvalificeres både skolens nuværende undervisning og lærerprofessionen
kan dermed også bidrage til udviklingen af
fremtidige reformer.
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”Hvor er det snyd,
vi ikke skal ha’ det
i 4. klasse!”
Filosofi med børn som Understøttende Undervisning
i indskolingen på Frederiksberg
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Lærke Groth, lærer og cand. pæd. ansat som lektor i VIA UC og
Dorete Kallesøe, cand.theol. og MA og ansat som lektor i VIA UC

I indskolingen på samtlige ni skoler i Frederiksberg kommune har
børnene filosoferet i den understøttende undervisning siden 2017.
Overskriften er hentet fra en 3. klasses elev, som er ked af, at det
ikke forsætter. Men hvad handler filosofi med børn om, hvordan
praktiserer de det på Frederiksberg og hvilken betydning har det
haft? Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare i denne artikel.

Understøttende undervisning – hvad og
hvordan?
En nyopfindelse med folkeskolereformen
i 2014 var den understøttende undervisning. Som forældre og læreruddannere
har vi oplevet mange bud på, hvordan den
understøttende undervisning skal realiseres. Skoler har fundet på forskellige måder
at løse udfordringen på. I værste fald er
der bare blevet mere af det samme: lektiecafe og mere fagundervisning; i bedste
fald er der blevet arbejdet med bevægelse
og trivselsøvelser. Men findes der undervisning, som er virkelig understøttende,
såvel for faglighed som for trivsel, og som

kan mindske betydningen af social baggrund?
I Frederiksberg kommune besvarede man
i 2017 spørgsmålet ved at indføre Filosofi
med børn en time om ugen i indskolingen
varetaget af skolepædagogerne.
Baggrund og rammer
Grunden til, at man som den (hidtil)
eneste kommune har valgt netop denne
metode til at understøtte den almindelige
undervisning på var, at en række SFOledere sammen med forvaltningen var på
studierejse til England. Her oplevede man,
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Hvad er mest levende:
en sten, en dukke eller
en elektrisk bil?

at børn i indskolingen havde filosofi på
skemaet. Det var en stor oplevelse at
se, hvorledes børnene formulerede sig
om store spørgsmål og talte reflekteret
og respektfuldt sammen. Hertil kom
de forskningsresultater, som netop var
offentliggjort, ifølge hvilke elevernes
faglige standpunkter forbedres som
følge af en times filosofi om ugen
(https://www.sapere.org.uk/about-us/
p4c-research.aspx ).
Frederiksberg kommune kontaktede
undertegnede, Lærke Groth og Dorete
Kallesøe (Læreruddannelsen i VIA og
Filosofipatruljen.dk), fordi vi har uddannet os gennem organisationen SAPERE
(”Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education”) til at varetage filosofisk uddannelse
af lærere og pædagoger. I England uddanner SAPERE i gennemsnit 2500 lærere/
pædagoger om året i at filosofere med
børn (https://www.sapere.org.uk/).
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Hver pædagog fra kommunens ni skoler
fik i alt to kursusdage, og efterfølgende er
der blevet uddannet to ”filosofi-vejledere”
på hver skole til at fastholde implemen
teringen og varetage den fremtidige
udvikling af filosofi på skolerne.
Hvad er filosofi med børn/P4C?
De af læserne, der har læst et tidligere
nummer af Liv i skolen, ”Dannelse i skolen”,
har helt sikkert en forestilling om, hvad
filosofi med børn generelt går ud på,
nemlig at bygge videre på og udfordre
den undren, som børn naturligt har.
Dette praktiseres gennem dialoger om
de store spørgsmål i tilværelsen, hvor
alle deltagere er ligestillede og bliver
opfordret til at begrunde sine udsagn.
Gennem filosofien udvikles kompetencer
såsom empati, argumentation, kreativitet
og samarbejde, foruden den almene
dannelse, som det er at drøfte og reflektere over etiske og eksistentielle spørgsmål, som giver umiddelbart mening for
børnene.
Nu bliver filosofi med børn praktiseret på
mange forskellige måder. Den metodik,
som Frederiksberg kommune har valgt,
lægger sig op ad SAPERES definition af
”P4C” (”Philosophy for Children”). P4C
defineres som fire former for tænkning,
nemlig kritisk tænkning, kreativ tænkning,
kerende tækning og kollaborativ tænkning.
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Kort fortalt er målet, at eleverne lærer at
argumentere og begrunde, hvad de mener;
at de lærer at holde fast i den undren, de
måtte have, som kan føre til nyskabelse
og kreativitet; at de lærer at lytte til andre
og sætte sig ind i andres tanker; at de
lærer at samarbejde og bygge videre på
hinandens tanker i dialog og at de generelt bevidstgøres om deres tænkning.
Herunder illustreret til eleverne:

Figur 1: Tænkehoveder
Filosofi i praksis
Men hvordan filosoferer børnene så i 0-3.
klasse? Filosofipatruljen har udviklet en
række såkaldte ”før-filosofiske aktiviteter”
til børnene, så de kan træne de måder at
tale og tænke sammen på, som kendetegner P4C, bl.a. det at lytte, tage tur, bygge
oven på hinanden i samtalen, skelne,
argumentere, modargumentere, sætte sig
i en andens sted, undre sig og formulere
nye ideer.
Dette kan gøres enten gennem fysiske
aktiviteter, hvor børnene flytter sig efter
deres holdning eller ved at sidde i rundkreds (hvor alle kan se hinanden) og føre
en respektfuld samtale.
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Børnene har deltaget i filosofiske lege,
hvor de skal afgøre, hvilke dyr, der skal
med på Noas ark. De har flyttet sig rundt
i hjørner og argumenteret for, hvilket dyr,
de helst vil være: skildpadde, løve eller
fugl? De har forsøgt at afgøre, hvilke
figurer, der skal inviteres med til fest hos
dronningen og hvilke ikke (Store Stygge
Ulv, Lynet McQueen, Pippi…?). De har
tænkt over, hvad der er mest levende:
en sten, en dukke eller en elektrisk bil.
De har siddet i rundkreds og argumenteret for, hvordan en kage skal deles mest
retfærdigt, og om man selv bestemmer,
hvem man vil være venner med.

Pædagogerne fik udleveret ca. 40 lektionsplaner, som vi havde udviklet med
aktiviteter af denne karakter. To P4Cvejledere, dvs. særligt interesserede
pædagoger fra hver af de 9 skoler, har
efterfølgende været med til at kvalificere
disse til brug for kommende kolleger eller
kommunale projekter. Se evt. Frederiksberg kommunes egen præsentation af
projektet her: https://www.facebook.com/
SpotOnFrederiksberg/videos
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Evaluering af P4C efter 2 års indsats
– hvad siger P4C-piloterne?
Men hvilken effekt har P4C, filosofi med
børn, så haft på eleverne? Har det reelt
understøttet deres læring og/eller trivsel?
Og i hvilken udstrækning er filosofien
blevet implementeret på skolerne? Det
har vi lavet en lille forundersøgelse af ved
at give alle de 18 P4C-piloter et spørgeskema. Ud af 18 har 11 svaret, og det er de
svar, vi bygger følgende evaluering på.
Alle pædagogerne svarer, at de selv er
blevet bedre til at facilitere filosofiske
samtaler med børn. Samtidig er de også
blevet sig mere bevidst, at det ikke er
let at lede en filosofisk dialog, hvor
man som voksen skal holde sine egne
meninger tilbage og alligevel styre ordet,
så samtalen ikke løber af sporet og bliver
til snak.
Pædagogerne på Frederiksberg opfatter
filosofien som deres ”ting” i skolen, hvor
de ellers kan have svært ved at finde
fodfæste efter reformen. En pædagog
udtaler: ”Det har øget min motivation
og lyst og det har været dejligt at have
noget konkret i skoleregi, som man kan
tage ejerskab over”. En anden udtaler,
at P4C er med til at ”skabe mening i
undervisningen”.
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Hvad viser undersøgelsen, at P4C
understøtter?
Den nyeste forskning fra England (Gorard,
2015) (Gorard, 2018), hvor der er mange
skoler, der filosoferer med børn, viser,
at eleverne bliver dygtigere i sprog og
matematik, når de filosoferer. I Danmark
har man ikke de samme hyppige tests,
så man kan følge minutiøst med i elevernes faglige udvikling. Og da det ikke er
børnenes lærere, men pædagogerne, der
har børnene til filosofi, kan de af gode
grunde ikke udtale sig om elevernes
faglige udvikling. Deres lærerkollegers
generelle opfattelse er imidlertid positiv,
ja nogen er endda misundelige over, at det
ikke er dem, der skal varetage filosofien.
Ifølge de engelske undersøgelser har
P4C også effekt på elevernes sociale og
personlige udvikling: Trivslen i klassen
forbedres, og eleverne udvikler mod til at
tale og udtrykke, hvad de mener, og heraf
følgende selvtillid og motivation.
Spørger man pædagogerne på Frederiksberg, er der almindelig enighed om,
at indsatsen har understøttet elevernes
inklusion og evne til at indgå i sociale
fællesskaber. En del af pædagogerne
vurderer også eksplicit, at elevernes
sproglige opmærksomhed og evne til
at indgå i dialog skærpes.
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Hvad siger børnene om P4C?
”Hvornår skal vi ha’ P4C igen?
”Det er mit yndlingsfag!”
En pædagog sammenfatter børnenes
reaktioner: ”De er vilde med det! De siger,
at de bliver klogere på hinanden og lærer
hinanden bedre at kende. De kan lide den
legende tilgang og det, at man ikke har
et facit at leve op til, at man kan mene
noget forkert. Alle mine elever byder
ind og kan/tør sætte ord på, hvorfor de
mener som de gør.”
En anden pædagog udtrykker betydningen af P4C for klassens trivsel:
”De elsker det. De er blevet meget
opmærksomme på at give plads til
hinanden. Og faktisk er de blevet mindre
konkurrencemindede, som ellers var en
stor udfordring.”
Disse udsagn tyder på, at P4C kan have
en stor betydning for børnenes trivsel
og oplevelse af mening med at gå i skole.
Filosofien ser ud til at understøtte
elevernes mod til at tale og sige, hvad de
mener, netop fordi man i filosofi arbejder
med åbne spørgsmål i et trygt klasserum.
Det vil være interessant at undersøge,
om denne selvtillid overføres på skolens
andre fag og reelt bliver fagligt under
støttende.
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Hvad skal der til for en god
implementering?
Frederiksberg kommune, og især projektleder Anja Johansen fra Skolen ved
Søerne, har været meget opmærksom
på, at en god implementering kræver
vedholdenhed og opbakning fra ledelsen:
Mere end ét kursus, tid til forberedelse,
inddragelse af hele medarbejderstaben,
uddannelse af P4C-vejledere, uddannelse
af nyansatte samt opfordring til lokale
kurser, der kan sætte P4C ind i skolens
kultur.
Vores undersøgelse viser, at der blandt de
ni skoler er stor forskel på pædagogernes
vilkår for at opfylde målene med P4C.
Hvor er problemerne?
Skønt pædagogerne har gode erfaringer
med P4C, påpeger de også problemer i
forbindelse med indsatsen i praksis:
Hvordan leder man de store klasser, så
ingen elever bliver uopmærksomme og
forstyrrende? Hvad gør man, når ens UUV
ligger i de sidste timer af en lang skoledag? Og hvordan vælger man den filosofiske aktivitet, der passer lige præcis til ens
klasse? Disse spørgsmål er imidlertid ikke
forskellige fra de didaktiske udfordringer,
som almindelige lærere bøvler med. Og
P4C er – beklageligvis – ikke et ”quick-fix”,
som på en studs kan få alle børn til at blive
artige og opmærksomme! Det er også
hårdt arbejde.
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Meget tyder på, at filosofi med børn har
mange gode virkninger på børns dannelse
og trivsel, men på dansk grund er der ikke
endnu skabt forskningsbaseret viden på
området. Imidlertid er der på Syddansk
Universitet ved at opstå et forskningsmiljø, lige som vi har været med til at stifte
et nationalt netværk for filosofi med børn,
som den 18. januar 2020 holdt konference
med 100 deltagere – et indicium på, at
der er flere og flere, der får øjnene op
for denne pædagogik. Her videndeles og
erfaringsudveksles. Blandt andet drøftedes, hvordan den gode filosofiske dialog
opstår og hvad den kendetegnes af.
Den autentiske dialog er yderst central,
men vores erfaring er, at såvel lærere som
pædagoger (og præster, som vi også har
uddannet) har voldsomt svært ved
at aflære sig rollen som den, der sidder
med svaret og dermed ubevidst komme
til at moralisere. Ikke desto mindre viser
vores undersøgelse, at pædagogerne
på Frederiksberg efter deres egen
vurdering rent faktisk har rykket sig
og er blevet bedre til at facilitere de
filosofiske aktiviteter og samtaler,
så der bliver plads til børnenes egen
tænkning.
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Professionsdidaktisk potentiale
På læreruddannelsen i VIA tilbydes de
studerende et valgmodul i Filosofi med
børn og filosofisk samtaleledelse. Ifølge
tidligere studerende har modulet haft
stor betydning for deres læreridentitet
og for den måde, de forstår og deltager i
klasserummet på. Den filosofiske samtale
har derfor også stort professionsdidaktisk
potentiale for både lærer- og pædagogstuderende og rammer ifølge dem nerven
af deres forestillede professionsidentitet.
Er P4C fremtidens understøttende
undervisning?
Vores svar er JA, men kun under visse
forudsætninger:
Understøttende undervisning skal først
og fremmest fastholdes som en del af
folkeskolen. Dernæst bør alle pædagoger
og lærere uddannes i filosofi med
børn, så der bliver en overføringsværdi
mellem P4C-timerne og klassens almindelige timer. Andre erfaringer tyder på, at
overføringsværdien forudsætter, at det er
den samme lærer, der har børnene i begge
dele. Men dette er ikke dokumenteret.
Så der skal naturligvis forskes på feltet
– til fordel for alle. I England har de beregnet, hvor billig en P4C-indsats er i forhold
til den faglige og trivselsmæssige effekt,
den har. Politikere: Det kan kun gå for
langsomt!
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Kommende temaer
Nr. 2 – 2020
Det pædagogiske læringscenter

Nr. 3 - 2020
Læse- og skrivevanskeligheder

Bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre sætter et fokus på
nye strategiske tiltag i skolens arbejde med
elevernes læring og trivsel. Betegnelsen,
det pædagogiske læringscenter, signalerer
et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Fra den tidligere bekendtgørelses
fokusering på en række servicefunktioner,
er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter for både eleverne og for det pædagogiske personale.
I denne udgave af Liv i Skolen sætter vi
spot på det pædagogiske læringscenter,
og hvordan man kan arbejde med PLC som
katalysator for skoleudvikling og didaktiske
udviklingsarbejder og understøtte en stærk
lærings- og skolekultur. Vi undersøger,
hvordan PLC ser ud her snart 6 år efter
bekendtgørelsen. Hvordan går det med
at bevæge forståelsen af PLC fra at være
et rum til at være en udviklingsfokuseret
enhed? Hvilke erfaringer har vi med strategi, organisering og vejledere som organisatoriske katalysatorer?

Velkommen til dette nummer om elever
med og i læse- skrivevanskeligheder.
Denne gruppe elever får mere og mere
fokus rundt omkring på de danske skoler.
Særligt ordblinde elever er i fokus, blandt
andet som følge af indførelsen af den nationale ordblindetest og regeringens fire første skridt mod en styrket ordblindeindsats.
Der er dog andre typer af læse- skrivevanskeligheder end ordblindhed
og i dette nummer af ”Liv i skolen” sætter
vi fokus på elever med og i læse- skrivevanskeligheder i skolen bredt set. Det
gør vi ud fra flere forskellige perspektiver,
blandt andet ser vi på hvordan der arbejdes
med at udvikle strategier og systematikker,
så der skabes deltagelsesmuligheder for
disse elever på skolerne.

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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