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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen om det pædagogiske læringscenter (PLC)
Når dette nummer bliver trykt, er det seks år siden den nye bekendtgørelse for PLC
trådte i kraft. Det pædagogiske læringscenter blev i bekendtgørelsen en central aktør
i skoleudviklingsprocesser med et stærkt fokus på at understøtte læringsrettede
aktiviteter. Dette er helt i tråd med den skolereform, der så dagens lys i 2014.
I dette nummer kan du bl.a. læse om det historiske rids af vejen fra skolebibliotek til
PLC og hvordan PLC i dag er et knudepunkt i skolens indre liv og spiller en central
rolle i skoleudvikling. Dette nummer omhandler også, hvordan denne udvikling, og
det at skabe forandringer på skolerne, kræver et samspil mellem skolens aktører og
organisering af vejlederne med henblik på at fastlægge fælles opgaver og udvikling af
nye praksisser. Særligt vejlederrollen spiller en central rolle i dette nummer - både som
kapacitetsopbygning og strategisk resurse på skolerne. En vejlederrolle der skal bidrage
med bl.a. ny viden om læring, digitale læringsresurser og forandringsledelse. På den måde
bliver vejlederrollen afgørende for både kompetenceudvikling af kollegaer og skolernes
ledelse med henblik på at udvikle organisationen.
Mange af artiklerne refererer direkte til Bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske
læringscenter. Derfor er denne sat ind bagerst i dette nummer.
I forordet af Kirsten Mogensen og Jette Aabo indrammes kort tænkningen om PLC.
Læs dette først og gå så i gang med dette spændende nummer af Liv i Skolen.
God læselyst

Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen, redaktør
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44 Forord: Det pædagogiske
læringscenter
Bekendtgørelsen for 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.
Af Jette Aabo Frydendahl, lektor og
Kirsten Mogensen, lektor

en forståelse af, at det at skabe forandringer på skolen kræver et samspil mellem
ledelse, organisering og kompetencer.
Artiklen vil derfor berøre dels organisering
af vejlederne med henblik på at fastlægge
deres fælles opgaver, dels ledelse af, for
og gennem vejledere og endelig udvikling
af nye praksisser gennem differentierede
vejledningspraksisser.
Af Pauline Ansel-Henry, specialkonsulent
og Thomas Jensen, pædagogisk konsulent

44 Det pædagogiske læringscenter
– et knudepunkt i skolens indre liv
Denne artikel vender blikket mod PLC
som en organiseringsform og et knudepunkt for skolens indre liv. Artiklen vil
først give et kort historisk omrids af vejen
fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter. Formålet er at give læseren et
indblik i skolebiblioteks tilblivelse og hvorledes 200 års udvikling har sat sit præg
på den denne særlige organiseringsform,
vi ser i skolen i dag. Herefter rettes blikket
mod PLC som et knudepunkt på forskellige organisatoriske niveauer, samt fire
centrale aktørers mulige bidrag i forhold
til et dynamisk PLC.
Af Roland Hachmann, lektor og
ph.d.-studerende

44 Professionelle læringsfællesskaber
og co-teaching
Artiklen giver et bud på, hvordan skolens
vejledere gennem co-teaching kan
være drivkraft til at udvikle pædagogiske læringsfællesskaber og her igennem udvikle brugbar professionsviden
på skolen. Denne udvikling kan ikke ske
alene gennem samarbejde blandt det
pædagogiske personale og vejledere,
derfor kastes der også et blik på, hvordan
skolens ledelse igennem en værdibaseret
indsatsteori kan stille skarpt på udviklingen af skolens forståelse af vejledning og
særlige indsatser.
Af Dorte Rask Provstgaard, læsevejleder
og PLC-medarbejder

44 Det pædagogiske læringscenter
som krumtap for skolens udvikling
I denne artikel vil vi med afsæt i erfaringerne fra samarbejdet med en lang række
kommuner og skoler fortælle om, hvordan
det pædagogiske læringscenter kan være
omdrejningspunkt for skolens samlede
kapacitetsopbygning. Artiklen bygger på

44 Implementering af Makerspace
på PLC - Det skal give mening
Vi er som læringsvejledere på PLC optagede af, hvordan vi både rent strategisk
og vejledningsmæssigt kan understøtte
anvendelsen af Makerspace som et
dynamisk rum, hvor vores kolleger bliver
motiverede og engagerede til at udvikle
og nytænke deres undervisning og didak-
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tik. På Viby skole har PLC fået etableret et
Makerspace udfra et ønske om at skabe
rum for undervisning, som bygger på en
legende og eksperimenterende tilgang til
læring.
Af Jette Aabo Frydendahl, lektor, Jeppe
Berghuis, IT-vejleder og Carina Balto,
lærer
44 Udvikling gennem indretning
Denne artikel handler om udvikling af det
pædagogiske læringscenter. Den handler
om overgangen fra at være et skolebibliotek til at blive et pædagogiske læringscenter og om, hvordan man kan bruge
indretning som en kvalificeret indgang til
dette arbejde. Et arbejde, hvor fokus er på,
hvordan det pædagogiske læringscenter
kan være det sted på skolen, hvor rum
og indretning i særlig grad styrker det
narrativ om læring, I ønsker at understøtte
på hele skolen.
Af Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent
44 Tværfagligt samarbejde
på tværs af flere skoler
Hvordan fremmer man faglig sparring på
mindre skoler med eksempelvis kun en
klasse pr. årgang? Hvordan får ressourcepersonerne, der ofte kun har få timer til
opgaven, skabt et rum, hvor deres viden
bliver sat i spil - til gavn for kolleger og
i særdeleshed eleverne i form af øget
læring og trivsel? I Odder Kommune samarbejdes der på tværs af fire landsbyordninger i form af Professionelle Læringsfællesskaber og et vejledernetværk med
fokus på inkluderende læringsmiljøer.
Af Anders Nielsen, pædagogisk leder og
Laila Tolstrup, PLF-koordinator

44 Bekendtgørelse til tiden
I 2014 var der fokus på den nye skolereform, der medførte en markant ændring
af diskursen omkring folkeskolen fra
undervisning til læring. Det betød et
stærkt fokus på målstyret undervisning
og synlig læring, på en længere og mere
varieret skoledag, på bevægelse og understøttende undervisning. Samme diskurs
præger beskrivelsen af indhold og opgaver
i bekendtgørelsen. Er det mon stadig det,
vi og skolerne har mest brug for?
Eller er tiden moden til en revision af
bekendtgørelse og uddannelse for at
skabe rammer for en mere eksperimenterende læringsforståelse på PLC?
Af Britta Vejen, lektor og Lonnie Sørensen, pædagogisk konsulent
44 Læse-hygge-klubben i Ørsted
Med hyggen i højsædet har skole- og
børnebibliotekaren i Ørsted i fællesskab
inviteret mellemtrinselever på Rougsø
skolen til fælles læseoplevelser i littera
turens verden. Vores mål er det samme;
at skabe en fælles tekstforståelse
og læseoplevelse i et fællesskab med
børnene, hvor alles input og oplevelser
udvider den fælles oplevelse. At vi får
givet vores kærlighed til litteraturen
videre.
Af Lone Braad, formand
44 Bekendtgørelse om folkeskolens
pædagogiske læringscentre, BEK nr. 687
af 20/06/2014
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Jette Aabo Frydendahl er lektor og Kirsten Mogensen er lektor, begge ansat ved
Efter– og videreuddannelse, VIA University College

Bekendtgørelsen for 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.
Det pædagogiske læringscenter er i
bekendtgørelsen blevet en central aktør
i skoleudviklingsprocesser, hvor det har
fået til formål at sætte forskningsbaseret
viden om læring i spil i skolen, udvikle og
understøtte lærings- og trivselsrelaterede
aktiviteter samt understøtte og facilitere
didaktisk nytænkning gennem kollegial
vejledning. Derudover skal det pædagogiske læringscenter formidle kulturtilbud
til eleverne, og understøtte samarbejdet
mellem de forskellige ressourcepersoner.

Vi kom fra PLC som det sted, der tilbød
materialer og vejledning og oplevelser for
eleverne, og med bekendtgørelsen blev
der tilføjet et kraftigt fokus på PLC
som en enhed, der er katalysator for de
professionelles læring og som understøtter skoleudvikling og didaktisk udviklingsarbejde. Hvor bibliotekarens faglighed
primært er viden om materialer, litteratur
og kulturformidling, så er læringsvejlederens faglighed forandrings- og udviklingsprocesser og almendidaktisk pædagogik
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I PLC forenes
fagligheder.

og læring. I PLC forenes fagligheder, der
samlet set skal understøtte læring for
både eleverne og for det pædagogiske
personale. Her 6 år efter bekendtgørelsen
har skolernes PLC udviklet sig – nogle har
fuldt ud indfriet bekendtgørelsen, mens
andre er på vej.
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Med bekendtgørelsen fik folkeskolen også
en ny type ressourceperson – læringsvejlederen. Læringsvejlederen har bred
pædagogisk og didaktisk faglighed og
fokus. Læringsvejlederen skal kunne
arbejde systematisk, udviklings- og procesorienteret med didaktiske udviklingsarbejder med fokus på ny viden om læring,
digitale læringsressourcer og didaktisk
design, teknologiforståelse, forandringsledelse og kollegial vejledning. Et analyseog udviklingsarbejde, der hele tiden skal
sættes i relation til skolens andre udviklingsinitiativer og som skal understøtte,
at skolens pædagogiske personale oplever
handleevne og meningsfuldhed.
I dette temanummer af Liv i Skolen får vi
indblik i denne bevægelse fra PLC som
rum til udviklingsfokuseret enhed, og der
bliver delt erfaringer med udviklingsstrategier, organisering og læringsvejledere
som organisatoriske katalysatorer.

VIA University College
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Det pædagogiske
læringscenter – et
knudepunkt i skolens
indre liv
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Roland Hachmann er lektor i it og læring og ph.d.-studerende ved University College
Syddanmark

Den 20. juni 2014 kom der en radikal ændring i folkeskoleloven.
Efter næsten hundrede år blev ordet og funktionen skolebibliotek
erstattet af pædagogisk læringscenter (PLC).

Sammen med dette navneskift fulgte
en ny bekendtgørelse, der primært fokuserede på læringsprocesser frem for
materialehåndtering og -service. Skolebibliotekaren blev erstattet med læringsvejlederen eller PLC-aktøren, og der var,
paradoksalt, ikke længere et kvalifika
tionskrav i forhold til varetagelsen af de
opgaver og funktioner, skolebiblioteket
tidligere stod for. Dertil blev der tillagt en
række opmærksomhedslag, som PLC’et
skulle fokusere på, nemlig skoleudvikling,
den åbne skole og ikke mindst faglig og
didaktisk vejledning af skolens under
visende personale.

Denne artikel vender blikket mod PLC
som en organiseringsform og et knudepunkt for skolens indre liv. Artiklen vil
først give et kort historisk omrids af vejen
fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter. Formålet er at give læseren et
indblik i skolebiblioteks tilblivelse og hvorledes 200 års udvikling (Frausing, 2014;
Frausing & Andersen, 2014) har sat sit
præg på den denne særlige organiseringsform, vi ser i skolen i dag. Herefter rettes
blikket mod PLC som et knudepunkt
på forskellige organisatoriske niveauer,
samt fire centrale aktørers mulige bidrag
i forhold til et dynamisk PLC.
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Artiklen afsluttes med et fremadskuende
blik i forhold til PLC’ernes forsatte virke
i skolen.
Skolebibliotekets etablering i skolen
De tidligste tegn på et skolebibliotek
findes i optegnelser, man kan finde
omkring klasseværelset i midten af
1800-tallet. Her havde enkelte skoler
etableret et bogskab eller en bogkasse
i klasserummet med udvalgt litteratur.
Litteraturen var primært fagbøger eller
klassiske værker, der var tiltænkt læreren,
men enkelte steder har der også været
bøger til morskabslæsning for eleverne.
Op mod slutningen af 1800-tallet estimeres det, at ca. 10% af landets skoler rådede
over en egentlig bogsamling. Dette tal
skulle dog øges, og på finansloven i 1905
blev der afsat 5000 kr. til oprettelsen af
bogsamlinger på landets skoler. Der var
således tale om en national indsats, der
skulle bringe bøgerne ind i klasserummet.
Udbuddet var dog fortsat forholdsvist
begrænset på mange skoler, især når det
gjaldt børnelitteratur (Weinreich, 2020).
For at hjælpe udviklingen på vej, blev
skolebiblioteksforeningen dannet i 1917.
Formålet var at fremme oprettelsen af
læsestuer samt indkøbe og udlåne bøger
som supplement til skolernes beskedne
samlinger. 1923 formulerede den Anden
Store Skolekommission en betænkning,
hvori det fremgik at: Ved alle Skoler skal
der findes et af Kommunen oprettet
Skolebibliotek til Brug for Børnene i
Skolen. Selv om dette i første omgang
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ikke blev vedtaget ved lov, satte det gang
i en udvikling således, at Børnebiblioteker
i Folkeskolen første gang omtales i biblioteksloven af 1931.
Efter anden verdenskrig tog udviklingen
af skolebibliotekerne mere fart, og i slutningen af 50’erne havde mere end 70%
af skolerne, i den ene eller anden form, et
skolebibliotek. Det var dog først i 1964,
at der for første gang blev vedtaget en
egentlig lov om skolebiblioteket. Det skete
i forbindelse med, at skolebibliotekerne
blev en del af biblioteksloven under
kulturministeriet. Skolebiblioteket blev
hermed anset som en del af det samlede
bibliotekssystem. I 1974 var antallet af
skolebiblioteker på skolerne steget til 91%,
og i folkeskoleloven af 1975 fremgår det
som en hensigtserklæring: Ved hver selvstændig skole indrettes et skolebibliotek.
I skolebiblioteket indgår de af skolens
materialer, der katalogiseres efter et
fælles system. Skolerne varetog altså nu
en del af det samlede bibliotekssystems
materialer, særligt det af pædagogisk og
undervisningsrelateret karakter. Denne
struktur fortsatte tyve år frem i tiden,
og først i folkeskoleloven af 1993 blev
skolebiblioteket fuldt ud integreret som
lovpligtig og selvstændig del af skolen.
Fra skolebibliotek til pædagogisk
servicecenter
Skolebibliotekets udvikling op gennem
60’erne og 70’ernes bar præg af, at nye
medier som lyd, billeder og tv havde ind-

VIA University College

tog i skolen. Navnet skolebibliotek var
til debat, og nye begreber som mediatek
og mediecenter var på dagsordenen
som afløsere. Samtidig begyndte man
at skelne mellem skolebiblioteket som
et fysisk sted og som en pædagogisk
servicefunktion. Der blev tilknyttet
pædagogiske (medie)værksteder, der
skulle understøtte elevernes kreative
og skabende arbejde i skolen og bibliotekaren fik et særligt fokus på at indhente
og formidle viden til eleverne både i form
af bøger og nu også andre materialer og
nye medieformer.
I midten af 80’erne indtog EDB en særlig position i skolen. Dette havde også
betydning for skolebibliotekerne. Med
de nye vejledende læseplaner, hvor EDB
var integreret i undervisningen, blev det
skolebibliotekets opgave i samarbejde
med fagudvalgene at anskaffe relevante
EDB-programmer, samt at give elever og
lærere mulighed for at indsamle, vurdere,
bearbejde og formidle informationer fra
såvel interne som eksterne databaser. Ud
over kulturformidling i form af primært
litteratur skulle skolebiblioteket nu til at
servicere og understøtte både elever og
lærere som en del af skolens dagligdag.
Det indebar bl.a. at understøtte lærere og
elever i forhold til overblik over udbud af
materialer, bestillinger fra de etablerede
amtscentre, indkøb af materialer og introduktioner af nye multimedier og deres
funktionalitet. Filmkundskab og datalære
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blev selvstændige områder, og skolebiblioteket ansås som et centralt sted, hvor
eleverne kunne søge og få hjælp til at
finde, bearbejde og videregive information
og oplevelser gennem brug af datamater.
Styrkelsen af skolebibliotekets pæda
gogiske funktion i helhedsskolen blev
yderligere indvarslet med skoleloven af
1993, der krævede en ændring fra den
mere afventende serviceforståelse til en
langt mere aktiv og udfarende praksis.
Der havde gennem en årrække været
kritiske ryster, der påpegede en fare for,
at den pædagogiske idé om, at skolebiblioteket skulle fremme elevernes
udvikling og dannelse blev overtaget af
administration og service i forbindelse
med indføringen af ny teknik. Som Kryger
og Christensen (1993; 2000) påpegede,
manglede medieværkstedet en egentlig
mediedidaktik, der i sidste ende betød
samme fravær af mediepædagogiske
og -didaktiske overvejelser hos læreren.
Virkeliggørelsen af det øgede pæda
gogiske fokus indebar en ændring af
lærerkollegers og elevers forventninger til
skolebiblioteket og ændring i skolebiblio
tekarernes forventning til lærerkolleger og
elever. Som pædagogisk servicecenter
(Undervisningsministeriet, 2000a) skulle
skolebibliotekerne nu også involveres i
den enkelte lærers pædagogiske planlægning og undervisning - særligt i forhold til
elevernes møde med forskellige medie
former og EDB.
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Fra pædagogisk servicecenter til
pædagogisk læringscenter
Det pædagogiske og didaktiske arbejde,
der blev forankret på det pædagogiske
servicecenter, tog op gennem 90’erne
og starten af 00’erne til. Ud over kultur
og -materialeformidling kom der et
øget fokus på sammenhængen mellem
udviklingen af lærerrollen, undervisningsmetoder og informationsteknologi. I et
visionskatalog, Vision 2010, udarbejdet
af folkeskolerådet i år 2000, hed det: Det
traditionelle pædagogiske servicecenter
har de fleste steder udviklet sig til at
være center for den lokale, pædagogiske
udvikling. Servicefunktionen i traditionel
forstand er nedtonet, mens hovedopgaven
nu i højere grad er at være »radar« og
formidler af de forandringer, der løbende
sker i samfundet. (Undervisningsministeriet, 2000b:61).
Det pædagogiske servicecenter skulle
nu orientere sig mod noget andet end
service, nemlig skolens indre liv som en
lærende organisation. Det handlede nu
om lærernes og elevernes læring, og hvorledes der kunne skabes et pædagogisk
læringscenter, hvorfra lærerteams kunne
støttes i tilrettelæggelsen af holdundervisning på tværs af klasser og projektarbejde samt pædagogisk udviklingsarbejde
og eksperimenter med nye undervisningsformer. Samtidig med denne støttefunktion forblev skolebiblioteket stadig koblingspunktet for integrering af nye medier
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som mobiltelefonen, iPads, netportaler,
computerspil og andre digitale teknologier, der bl.a. vandt indpas i skolen via
CFU’erne og de tilknyttede konsulenter.
Som det indledningsvist bemærkes, ender
skolebibliotekets historie i 2014, hvor det
slås fast, at termen skolebibliotek fremover erstattes af pædagogisk læringscenter (PLC), og at det for en hver skole er
obligatorisk at have et sådant etableret.
Dermed igangsatte undervisningsministeriet en ny æra, hvor der ikke længere
var tale om bogsamlinger, mediateker,
service, men om en integreret enhed af
lærested, værested og værksted (Hansen
& Hachmann, 2011; Hachmann, 2013)
for både elever og skolens pædagogiske
personale. Derudover skulle PLC nu danne
et knudepunkt for faglig undervisningsog skoleudvikling samt samarbejde med
eksterne aktører uden for skolen.
PLC som organisatorisk knudepunkt
på tre niveauer
Den historiske udvikling gør det tydeligt,
at skolebiblioteket, det pædagogiske
servicecenter og nu PLC har haft og
stadig har en central rolle i skolen. Fra et
organisatorisk perspektiv danner PLC et
knudepunkt på tre sammenhængende,
men forskellige, niveauer. Man kunne
kalde disse for: Indsats, netværk og
enhed. Ideen er, at der på de forskellige
niveauer er særlige diskurser og foki, der
bidrager både til udviklingen af PLC som
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katalysator for skoleudvikling, men også
som et udviklingsfokus i sig selv. De tre
niveauer kan kort skitseres således:
Som indsats er PLC et fortløbende
udviklingsprojekt igangsat af staten,
med sin (som ovenfor skitseret) historiske begyndelse langt tilbage. I nyere tid
knyttes også forsknings- og udviklingsprojekter samt uddannelser (fx bachelor,
kandidat og diplomuddannelser) til PLC
som indsatsområde. Der skrives bekendtgørelser, der skal implementeres og
studieordninger, der gennem kompe
tenceløft skal præge og forme den måde
det pædagogiske læringscenter udvikles
og drives på. Gennem uddannelse,
aktionslæringsforløb og udviklingsprojekter er PLC, dermed et udviklingsfokus, for
organisatorisk drivkraft og udvikling.
Som et netværk rækker PLC ud mod
skolens eksterne aktører og samarbejdspartnere. Det kunne fx være forvaltningen,
forældre, åben skole samt kommunale
og nationale netværk for PLC-aktører.
De kommunale og nationale netværk
skaber, med afsæt i gensidig inddragelse
og erfaringsudvekslinger, forbindelser
og muligheder for inspiration og kapacitetsopbygning. Et kendetegn ved disse
netværk er, at de langt hen ad vejen har en
uformel karakter og drives af mere eller
mindre frivillig deltagelse og interesse.
Dette gør dem dynamiske, men også
ustabile, idet deltagelsen er behovs
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orienteret og ikke forpligtende. Erfaringer
fra eksempelvis de netværk, der etableres
i UC regi viser dog, at deltagerne i disse
netværk finder dem værdifulde og
meningsfulde i forhold til den daglige drift
og udvikling af deres lokale PLC.
Som en enhed i skolens indre liv, faciliterer PLC skolens kerneopgave ved at
understøtte elevernes læring, vejlede det
pædagogiske personale i forhold til deres
didaktiske opgaver og være tovholdere
på skoleudviklingstiltag i samarbejde med
ledelsen.
Det er særligt dette sidste niveau, PLC
som en enhed i skolens indre liv, der skaber afsættet for resten af denne artikel.
PLC som en enhed i skolens indre liv
De pædagogiske læringscentre udtager
sig forskelligt på tværs af skolerne. Man
kan derfor heller ikke tale om, at der
findes én model eller én rigtig måde at
organisere og drive et PLC på. Ser man
komparativt og bredt på funktionsbeskrivelser, handleplaner og de udviklingsprojekter, der i nyere tid er igangsat og gives
penge til, tegnes billedet af et PLC-landskab som dynamiske enheder, der særligt
involverer fire aktører: ledelsesrepræsentanter, faglige vejledere, elever og
læringsvejledere. Disse aktører udgør på
forskellig vis nøglepersoner i forbindelse
med specifikke opgaver skolerne står
med.
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Ledelsen kan særligt bidrage med kompetencer og ressourcer i forbindelse med
projektstyring og strategiske beslutninger. De har modsat de andre aktører i PLC
et mere overordnet organisatorisk overblik og har på et strategisk plan kontakt
til aktører uden for skolens indre liv fx
forvaltningen og ledernetværk, hvor nye
tiltag besluttes. De er ligeledes beslut
ningsdygtige og kan give PLC synlighed,
legitimitet og ressourcer til at gennemføre specifikke tiltag på skolen. En udfordring ved at have ledelsesrepræsentanter
i PLC kan være en mulig økonomi- og
driftsorientering, der i værste fald kan
have en negativ effekt på fremdriften
af kreativitet og det dynamiske samspil
mellem aktørerne. På den anden side kan
deltagelsen af en ledelsesrepræsentant
skabe forståelse i ledelsesteamet for
særlige udfordringer PLC står med og kan
skabe incitamenter, der støtter enhedens
arbejde.

dermed et vigtigt bidrag i forhold til faglige udviklingstiltag på skolen.

De faglige vejledere fx læsevejlederen,
it-vejlederen, matematikvejlederen eller
naturfagsvejlederen er stærkt fagligt
orienteret og deres blik på det, der foregår
i skolen, starter og slutter i faget. Deres
hovedinteresse er udviklingen af det fag
de repræsenterer og dermed bliver deres
fokus smalt, men dybt. De faglige vej
ledere indgår ofte i stærke netværk med
andre fagligt interesserede og er derigennem opdateret i forhold til fagsyn, nye
faglige metoder og læremidler. De yder

Læringsvejledere kan ses som ”genera
lister” med fokus på mere brede pædagogiske og didaktiske perspektiver. De er
uddannede til at designe og gennemføre
udviklings- og vejledningsforløb, både i
og på tværs af fagene. Læringsvejlederen
befinder sig, som jeg har skrevet om i et
tidligere nummer af Liv i Skolen (Hachmann, 2016), i krydsfeltet mellem projektledelse, fag, og vejledningsperspektivet.
Dette giver dem en position, hvorfra de i
et pædagogisk perspektiv søger at kom-

Eleverne indgår også som ressource i
nogle PLC’er. Ofte i en formaliseret form
under betegnelser som fx mediepatrulje,
it-patrulje eller andre underfundige betegnelser. Eleverne har et stærkt brugsorienteret perspektiv og er hurtige til at adaptere nye teknologier. De bruges særligt til
at afkode nye teknologier og vurdere dem
i forhold til deres brugspotentialer. På
samme tid er eleverne hurtige og massive
videnspredere, der med støtte fra de
øvrige PLC-aktører kan formidle og undervise andre, både elever og lærere, i de
tekniske færdigheder, de nye teknologiske
løsninger betinger. Eleverne betegnes ofte
som vigtige drivkræfter i forhold til implementering af nye teknologier i undervisningen, idet de både motiverer deres
kammerater og samtidig er ”ufarlige” for
den enkelte lærer at lukke ind i klassen.
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binere forskellige aktørers interesser og
samtidig er tovholdere på PLC’s pædagogiske indsatser.
Samtidig med at PLC udgøres af nye
aktører, kan det også konstateres, at der
er tale om mere og andet end skolebiblioteket og pædagogisk servicecenter. Selv
om en af PLC’s primære aktiviteter forsat
er formidling af kultur gennem litteratur,
nye læremidler og undervisningsressourcer, udgør didaktisk vejledning, undersøgelser af pædagogisk praksis, ledelse
af udviklingsprojekter og varetagelsen
af eksterne tiltag, som fx den aktuelle
indsats omkring teknologiforståelsesfaglighed, nye områder. Dette gør PLC’erne til
knudepunkter for organisatoriske læringsprocesser. Organiseringen er transformeret fra enkelte aktører (skolebibliotekarer)
til teams, hvis medlemmer skiftevis har en
mere eller mindre fremtrædende rolle, alt
efter de indsatser, der gennemføres her
og nu. Samtidig er funktionen som lærested, værested og værksted udvidet til
ikke kun at omfatte eleven, men hele det
pædagogiske personale og de opgaver,
der udgør skolepraksis.
PLC som organiseringsform i et
fremadskuende perspektiv
PLC, som vi kender det nu, vil højst sandsynligt ikke være det PLC (hvis det stadig
hedder det) vi ser om fem år. Lige som på
andre områder forandres de opgaver og
behov, der skal løftes i skolen og dermed
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også de organiseringsformer og strategier, der tages i brug. Afslutningsvis kommer her tre opmærksomhedsområder, der
tegner sig i PLC-landskabets nærmeste
fremtid.
Som kvalitetsfilter
I skolen som helhed sker gennemgribende forandringer, som det historiske
rids har vist, langsomt og inkrementelt.
Derimod er skolens indre liv dynamisk og
konstant presset af forandring. I forhold
til dette indre liv vil PLC være et filter,
hvorigennem forskellige pædagogiske
”pop-up”-eksperimenter og alternative
undervisningsformer vil finde vej ind i skolens hverdag. Det pædagogiske læringscenter, som har potentielt, modsat skolen
som helhed, den fordel, at dens dynamiske natur muliggør hurtige tilpasninger
og rekonfigurationer af arbejdsopgaver
og aktører. Dette giver skolen en enorm
fordel i forhold til vurderinger og kvalitetssikring af de tiltag, der igangsættes eller
tilsidesættes. Det behøver dermed ikke
være tale om en hel skole, men en mindre
klynge af højt kvalificerede medarbejdere,
der afprøver og eksperimenterer, før det
rulles ud i resten af organisationen.
Som radar
PLC vil være en form for radar, der monitorerer, hvilke samfundsmæssige, uddannelsespolitiske og pædagogiske vinde,
der blæser. Samtidig vil der være fokus
på organisationens ”sorte pletter”, og
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Eleverne betegnes
ofte som vigtige
drivkræfter i forhold
til implementering
af nye teknologier i
undervisningen.

hvorledes disse kan overkommes til gavn
for både kolleger og elever. Dette kan
udmøntes gennem vejledningsdesigns,
men også gennem konkrete kompetenceløft, hvor aktørerne i PLC løfter skolens
behov for implementering for ny viden,
færdigheder og kompetencer i forhold til
nye krav og tiltag.
Som strategi
Slutteligt og mere abstrakt vil PLC i
højere grad blive en mere strategisk måde
at tænke på end en enhed af bestemte
medarbejdere eller et bestemt fysisk
sted. De metoder, procedurer og strategiske tiltag, der konstituerer PLC, vil være
den drivkraft, der både kvalitetssikrer og
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rammesætter de pædagogiske udviklingstiltag, der igangsættes på skolen. PLC vil
derfor være en dynamisk størrelse, der
trækker på forskellige kompetencer og
aktører i og uden for skolen, afstemt den
opgave, der skal varetages.
For nogle vil ovenstående ligge tæt på
den praksis, der allerede hersker på deres
PLC. For andre vil der være lang vej endnu,
idet behovet på skolen kræver noget
andet i forhold til et meningsfuldt PLC.
Dog oplever skolerne, store som små, at
de er udfordrede af de mange komplekse
opgaver og udviklingstiltag, der igangsættes nationalt, kommunalt og lokalt. Der
er derfor ingen tvivl om, at PLC som en
måde at organisere sig på og som strategi
vinder frem.
Ingen ved, hvad fremtiden konkret kommer til at byde på, og nærværende artikel
kommer med ét ud af mange perspektiver.
PLC’erne rykker i forskellige hastigheder,
med forskellige behov og fokusområder,
derfor er det måske passende af afslutte
denne artikel med science fiction-forfatteren, William Gibson, der i 1993 under
et interview formulerede: ”Fremtiden er
her allerede - den er bare ikke ligeligt
fordelt”.
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Det pædagogiske
læringscenter som
krumtap for skolens
udvikling
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I denne artikel vil vi med afsæt i erfaringerne fra samarbejdet
med en lang række kommuner og skoler fortælle om, hvordan det
pædagogiske læringscenter kan være omdrejningspunkt for skolens
samlede kapacitetsopbygning. Artiklen bygger på en forståelse af,
at det at skabe forandringer på skolen kræver et samspil mellem
ledelse, organisering og kompetencer. Artiklen vil derfor berøre dels
organisering af vejlederne med henblik på at fastlægge deres fælles
opgaver, dels ledelse af, for og gennem vejledere og endelig udvikling
af nye praksisser gennem differentierede vejledningspraksisser.

Indledning
Samtidig med reform af folkeskolen i
2014 blev der udstedt en bekendtgørelse
om det pædagogiske læringscenter, som
erstattede den tidligere bekendtgørelse
om skolebiblioteket som pædagogisk servicecenter. Det skete efter en proces, der
var præget af et godt og tæt samarbejde
med de centrale parter på området.

Med bekendtgørelsen fik det pædagogiske læringscenter en mere central rolle
i skoleudvikling. Ambitionen var – og er
– at læringscentret skal være en fleksibel
organisering af skolens vejledere og ressourcepersoner, der som en central del af
skolens kapacitetsopbygning arbejder for
at styrke elevernes læring og trivsel.
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Fællesskabets
kapacitet til at varetage
den samlede opgave.

Betegnelsen skolebibliotek udgik med
den nye bekendtgørelse, men nogle af
de klassiske skolebiblioteksopgaver er
fastholdt. I folkeskoleloven §19, stk. 3 står
der således fortsat, at det pædagogiske
læringscenter skal stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes
fritidslæsning og yde vejledning i brugen.
Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere
opgaver for læringscentret. Den første
opgave er at skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer
– det vil sige alle typer af didaktiserede
og ikke-didaktiserede ressourcer med
potentiale for elevernes læring: Fysiske og
digitale bøger, internetressourcer, laborative artefakter, læringsmuligheder i regi af
den åbne skole osv.
Den anden opgave er at understøtte det
pædagogiske personales planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning – det vil sige en didaktisk understøttende funktion. Denne opgave kan ses i
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sammenhæng med, at en skole er en stor
kompleks organisation, som arbejder med
en række både generelle, men også højt
specialiserede arbejdsprocesser. Ingen
enkeltperson har den fornødne viden eller
evne til at udvikle en skole eller møde alle
elevernes behov. Det kræver en fælles
indsats og et bredt distribueret lederskab at tage livtag med de udfordringer,
som skoler står over for. Derfor har fokus
flyttet sig fra at tale om kompetence
udvikling – som er den enkeltes udvikling
af kompetencer - til kapacitetsopbygning og dermed fællesskabets kapacitet
til at varetage den samlede opgave med
at understøtte alle børns faglige, sociale
og personlige trivsel og udvikling bedst
muligt. Her spiller vejlederne i det pædagogiske læringscenter en central rolle.
Artiklen er bygget op omkring 4 nedslag,
som vi erfaringsmæssigt oplever har stor
betydning for at etablere og udvikle et
velfungerende pædagogisk læringscenter:
-	Det pædagogiske læringscenter som
team – fælles opgaver for vejlederne
-	Strategisk kapacitetsopbygning
– tag et blik på data!
-	Legalitet og legitimitet i den
distribuerede ledelse
-	Vejledningstilgange
Det pædagogiske læringscenter som
team – fælles opgaver for vejlederne
Som en del af sit formål skal det pædagogiske læringscenter understøtte sam
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arbejdet mellem skolens ressourcepersoner. Dermed bliver læringscentret den
tværgående enhed, hvorfra skolens kapacitetsopbygning koordineres, faciliteres
og udvikles strategisk i tæt samarbejde
med ledelse og medarbejdere.
Mange skoler har over en længere årrække
uddannet vejledere, og de fleste skoler har
fx en læsevejleder, en inklusionsvejleder,
en matematikvejleder, en it- og medievejleder samt en læringsvejleder/skolebibliotekar. I samarbejdet med mange
kommuner og skoler har vi oplevet en stor

efterspørgsel på tidssvarende opgaveog funktionsbeskrivelser, der samler og
aktiverer vejlederne i en meningsfuld og
fleksibel organisering.
I dette arbejde er det vores erfaring, at
det er vigtigt at klarlægge både fælles
og individuelle opgaver for vejlederne
og i den forbindelse nøje overveje, hvordan den enkeltes funktionsbeskrivelse
bidrager til en prioritering af fælles opgaver for læringscentret. Modellen nedenfor
illustrerer sammenhængen mellem individuelle og fælles opgaver for vejlederne.

Fælles mål og viden på tværs af vejledere:
Fx: læringsressourcer, it og medier, sproglig udvikling, klasseledelse, arbejdet
med læringsmål
Læsevejleder
DSA

It og
medier

Fag?
Dansk
Matematik
Natur

Inklusion
AKT

Læringsressourcer

Ledelse

Figur 1: Sammenhæng mellem individuelle og fælles opgaver for vejlederne
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De fælles opgaver kan fx være en beskrivelse af, hvordan vejlederne hver for sig og
sammen:
-	kan styrke skolens arbejde med sproglig
udvikling i fagene
-	kan styrke hvordan læseplaner og
undervisningsvejledninger i højere grad
kan være omdrejningspunktet for faglig
udvikling
-	kan hjælpe skolen med at etablere et
fælles fundament i relation til klasse
ledelse
-	kan styrke udviklingen og anvendelsen
af mere kvalitative data til at understøtte arbejdet med at følge op på
skolens indsatser overfor fagligt svage
elever.
Aktuelt oplever vi, at mange skoler nu
bruger det pædagogiske læringscenter
som en central aktør i den lokale udmøntning af den treårige nationale læseindsats,
der har fokus på at styrke elevernes læselyst. Gode læsekompetencer er grundlæggende for, hvordan eleverne klarer sig
i fagene, og vi ved, at der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor
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god man er til det. Det er derfor oplagt,
at en målrettet indsats omkring læselyst
i fritiden såvel som i undervisningen er et
fælles anliggende for vejlederne og både
retter sig mod elever og skolens voksne.
Hvis læringscentret skal være et omdrejningspunkt for kapacitetsopbygning og
fungere som en strategisk ressource
for skoleudvikling er det erfaringsmæssigt afgørende, at ledelsen aktivt går ind
i arbejdet med at fastsætte retning og
rammer for læringscentrets funktion og
virke – og fastholder dette fokus over en
længere periode.
På nogle skoler har ledelsen og vejlederne
udarbejdet en fælles forandringsteoretisk
ramme til beskrivelse af vejlederteamets
opgaver. Ved at anvende en forandrings
teoretisk ramme får skolen skabt et
sammenhængende billede af skolens
udfordringer, hvilke mål, der er med vejledernes indsatser i relation til målet, og
hvilke konkrete aktiviteter, vejlederne
iværksætter. Med udgangspunkt i skolens
mål udarbejder vejlederne og ledelsen
fx et årshjul for vejledernes arbejde.

Udfordringer

Indsatser

Tegn

Mål på lang sigt

Hvorfor skal vi
forandre?

Hvad sætter vi
gang i og hvad
er vejledernes
opgaver?

Hvad skal
vejledere og
ledelse kigge efter
for at se, at vi gør
det rigtige?

Hvad vil vi gerne
opnå over en 3-5
årig periode?

Figur 2: Forandringsteoretisk ramme
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Dermed skabes en systematik med en
sammenhæng mellem skolens udfordringer, vejledernes opgaver og hvilken effekt,
der ønskes af vejledernes indsatser. Overblikket suppleres med en aktivitetsplan
for, hvad vejlederne gør inden efterårsferien, jul, påske og sommer og fungerer
dermed også som løbende opfølgning.
Strategisk kapacitetsopbygning
– tag et blik på data!
Forudsætningen for at skabe et fælles
udgangspunkt for vejledernes opgaver er,
at der kan skabes enighed om, hvad der er
vigtigt at prioritere frem for noget andet.
Vi har oplevet, at de databaserede klassekonferencer er et godt udgangspunkt for
at afdække skolens udfordringer. Klasse
konferencen er en ramme, hvor lærere
og pædagoger på den enkelte årgang
typisk har en drøftelse med vejlederne
om de enkelte elevers faglige og sociale
udvikling og trivsel, med udgangspunkt i
kvalitative og kvantitative data. På mødet
afdækkes aktuelle udfordringer og det
drøftes, hvad årgangens pædagogiske
medarbejdere selv kan, og hvor der er
brug for ny viden eller vejlederstøtte. På
baggrund af mødet afholder ledelse og
vejlederne et møde, hvor de sammen
vurderer skolens samlede styrker og
udfordringer i forhold til elevgruppen.
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På den måde får ledelse og vejledere
mulighed for at vurdere dels, hvor skolen
har behov for et strategisk kompetenceløft, dels hvor hver enkelt team, en gruppe
elever eller en enkelt lærer har behov for
støtte med henblik på at løfte skolens
elever.
Legalitet og legitimitet
i den distribuerede ledelse
Med bekendtgørelsen om det pædagogiske læringscenter er vejlederne at
betragte som en del af skolens distribuerede ledelse. Det kræver en strategisk,
koordineret og systematisk fælles indsats,
hvor både ledere og vejledere tager ansvar
for de indsatser, som prioriteres i skolens
strategiske plan for kapacitetsopbygning
I samarbejdet med kommuner og skoler
har vi begrebsmæssigt ofte skelnet
mellem vejledernes legalitet og legitimitet. Legaliteten handler om ledelse af
vejlederne og om at styrke vejledernes
legalitet i skolen. At ledelsen har givet
vejlederen en klart mandat fx gennem en
defineret opgave. At vejlederne er en del
af en tydeligt kommunikeret plan, og at
vejledning ikke er et frivilligt tilbud, men
fx at det er en del af det at arbejde på X
skole, at man får vejledning om, hvordan
man arbejder bedst med sproglig udvikling i mindst et undervisningsforløb om
året. Ikke alle skolens lærere skal nødvendigvis have helt det samme tilbud.
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Men det er centralt, at der er nogle skal
vejledningsopgaver, og at ledelsen følger
op på disse. Det vil sige, at ledelsen har
en central rolle i arbejdet med vejledernes
legalitet.
Men vejledernes legitimitet er i høj grad
et spørgsmål om vejlederne selv. Vores
erfaring er, at vejlederne opnår legitimitet blandt kollegerne, når de har en stærk
(vejlednings-)faglighed og relationskompetence, og når de har mod og lyst til at
bringe sig selv i spil i mangfoldige sammenhænge. Vejledere er nogen, der tør
stå frem. Vejlederprofiler er personer, der
tør gå foran, holde oplæg for kollegerne,
undervise med publikum, invitere sig selv
ud i klasserne og fx sige til lærerne: Hvis
du skal skabe en øget oplevelse af inspiration og støtte for elever i udskolingen,
så skal du gøre sådan her!
Vejledningstilgange
Over tid har forskellige vejledningsmetoder været på mode. De fleste vejledere, vi
møder, har gennem vejlederuddannelse
stiftet bekendtskab med den coachende
tilgang som den ”rigtige”. Siden blev aktionslæring det hotte greb, og for tiden er
det co-teaching, som er det nye sorte.
Vores erfaring er, at der er mange veje til
at skabe forandrede praksisser. Skolers
lærere eller vejledere kan ikke sammenlignes med søm, og derfor er en hammer
ikke det rigtige værktøj hver gang.
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Fx vil lærerne på en skole være uddannet
på forskellige tidspunkter og forskellige
steder i Danmark, de vil have forskellige
erfaringer til trods for en skoles kultur.
Men også vejledernes viden, erfaringer,
opgaver, roller mv. er forskellige. Til sammen kalder det på undervisningsdifferentiering eller nærmere vejledningsdifferentiering.
Det betyder, at vejlederne skal kunne
jonglere med en bred vifte af vejledningsroller fra den coachende til den mere
rådgivende rolle. Men de skal også kunne
jonglere med metoder som kan bruges
uden for undervisningssituationen fx på
et møde og metoder, som kan fungere in
action som fx aktions- og mesterlære.
Nedenstående model er et forsøg på
at tegne et vejleder-landkort. Landkort
fordi metoder til god vejledning er et
landskab, som en vejleder skal kunne
bevæge sig rundt i. Vi har brugt kortet til
en drøftelse med mange skoler om, hvilke
vejledningstilgange, de mener egner sig
bedst i relation til de mål, skolen sætter
sig og til at afdække vejledernes behov for
kompetenceudvikling.

Databaserede
klassekonferencer er et
godt udgangspunkt.
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Indsats i kontekst
Vejlederen direkte i fx undervisningen
Mesterlære
Aktionslæring
Co-teaching

Observationer
Coaching
Støtte til selvhjælp
- finde egne løsninger
Undersøgende
interviews
Gode spørgsmål

Rådgivning
”Gør sådan her”
Klassekonference
Kurser
Team- og
fagteammøder

Gode råd

Indsats ude af kontekst
Vejlederen fx uden for undervisningen
Figur 3: Vejleder-landkort

Opsamling
I denne artikel har vi på baggrund af vores
erfaringer fra en lang række samarbejder
med kommuner og skoler vist, hvordan
en skoleledelse kan øge effekten af
vejledningen ved at give vejlederne et
klart mandat til at tage fat i nogle særlige
problemfelter/udfordringer som en del
af en plan for skolens udvikling. Vi har
brugt klassekonferencen som et eksempel på en ramme, der kan give vigtig
viden om skolens aktuelle udfordringer
og dermed afdække behov for indsatser. Ledelsen skaber gennem sin organisering af vejlederne en ramme, der gør

det lettere at opfylde vejlederopgaven
og leve op til bekendtgørelsens formål
om at understøtte samarbejdet mellem
ressourcepersoner. På skoler, som fx har
en tydeligt kommunikeret plan for skolens
kapacitetsudvikling og som har rammesat
en systematisk vejledning, er det langt
lettere for vejlederne at nå relevante
lærere. Vi har givet en række eksempler på
fælles opgaver for vejlederne (fx i relation
til læselyst), og vi har argumenteret for,
at vejlederne som team skal mestre en
mangfoldighed af tilgange til vejledning,
som de evner og har lyst til at bringe i spil
i og uden for undervisningen.
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Bekendtgørelsen om det pædagogiske læringscenter blev lanceret i 2014
og mange skoler er nået langt med at
omsætte den til praksis. Der er meget
store forskelle på, i hvor høj grad etablering og udvikling af det pædagogiske

læringscenter er et fælles kommunalt
anliggende, eller om det er overladt til den
enkelte skole. Og vi oplever også fortsat
skoler, der først nu skal til at etablere
et pædagogisk læringscenter med den
ambition, der ligger i bekendtgørelsen.

For videre læsning se bl.a.:
Hedegaard Hansen m.fl. (2014) Afdækning af forskning og viden i relation til
ressourcepersoner og teamsamarbejde:
https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/140508%20Rapport%20om
%20ressourcepersoner%20og%20teamsamarbejde.pdf
Redskaber til samarbejde mellem vejledere og ledelse
https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Redskaber%20til%20samarbejde
%20mellem%20vejledere%20og%20ledelse_Endelig.pdf
Kapacitetsudvikling med fagligt fokus på udskolingen
https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Kapacitetsudvikling%20med
%20fagligt%20fokus%20p%C3%A5%20udskollingen_Enkeltsidet_Endelig.pdf
Om læselyst i folkeskolen:
https://emu.dk/grundskole/ledelse/paedagogiske-laeringscentre/om-laeselysti-folkeskolen
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Dorte Rask Provstgaard er læreruddannet, læsevejlederuddannet og har en diplom
uddannelse i psykologi og ansat som læsevejleder og PLC-medarbejder på Skovbyskolen

Artiklen giver et bud på, hvordan skolens vejledere gennem
co-teaching kan være drivkraft til at udvikle pædagogiske
læringsfællesskaber og herigennem udvikle brugbar professionsviden
på skolen. Denne udvikling kan ikke ske alene gennem samarbejde
blandt det pædagogiske personale og vejledere, derfor kastes der
også et blik på, hvordan skolens ledelse igennem en værdibaseret
indsatsteori kan stille skarpt på udviklingen af skolens forståelse af
vejledning og særlige indsatser.

Som erfaren læsevejleder og medarbejder på skolens PLC har jeg igennem min
uddannelse på VIA’s modul ” læring og
organisatoriske læreprocesser” fået inspiration til udvikling af skolens PLC. Inspirationen kommer bl.a. fra bekendtgørelse
om skolens pædagogiske læringscenter,
hvor der står, at ”Læringscentret skal
fremme elevernes læring og trivsel i en
motiverende og varieret skoledag ved at

udvikle og understøtte læringsrelaterede
aktiviteter for eleverne, samt inspirere og
understøtte det undervisende personales
fokus på læreprocesser og læringsresul
tater” (BEK nr. 687, 2014), hvori vejleder
nes opgave er ”at understøtte det
undervisende personales planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter”.
Spørgsmålet er bare hvordan?
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Her danner
undervisningen og
observationer grundlag
for refleksion og
kan følges op af ny
undervisning.

På KL’s børnetopmøde i februar 2018
fremlagde Janne Hedegaard et forskningsprojekt, som peger på ”At skolernes
støttesystemer er for uprofessionelle
og usammenhængende. Manglen på
sammenhæng og systematik fører til, at
støttesystemernes indsatser har karakter
af dekoration og vilkårlighed. Dette medfører, at der sjældent foregår et gennemsigtigt og analytisk samarbejde omkring
eleverne” (McAlpine, 2018). Dette stiller
spørgsmålet - Hvordan kan vi udvikle os
som vejledere?
Et hverdagsbillede
Lærere og vejledere brænder for at skabe
udviklende læringsmiljøer for eleverne.
I en travl hverdag kan det være svært at
have øje for at skabe de bedste muligheder for at lære, når der i alle klasser er
elever med forskellige læringsforudsætninger. For det enkelte klasseteam er der
praktiske aftaler, der skal indgås og følges
op på, møder der skal afholdes, og under-

32

visning der skal planlægges. Ofte kender
den enkelte lærer sine elever bedst og
ved, hvad der fungerer fagligt og socialt
i netop den klasse. Under disse rammer
kan der opstå en oplevelse af, at man har
afprøvet meget for at få den enkelte elev
eller elevgruppe til at trives både socialt
og læringsmæssigt. Meget lykkes, men
det lykkes ikke for alle elever. Vejledere
på skolen er forskellige og skal være det,
men hvordan kan vi skabe en læringskultur blandt vejledere og personale, som kan
bygge på det samme fundament?
Professionelle læringsfællesskaber
I den sammenhæng kan det være værd at
kaste et blik på pædagogiske læringsfællesskaber (PLF), der kan udvikles blandt
det pædagogiske personale. Her tænkes
særligt på det samarbejde, der finder sted
mellem vejleder og en lærer omkring en
klasse. PLF forstås som et kollegialt samarbejde ”hvor vi er fælles om at udvikle
elevernes læring og vores undervisning
og der igennem også vores professionelle
læring” (Mogensen, 2019). ”PLF bygger
på fem søjler, som er følgende: Fælles
værdier, deprivatisering af praksis, samarbejde, reflekterende dialog og fokus på
elevernes læring” (Ibid.).
En fælles værdi er f.eks., at alle elever er
exceptionelle i en eller anden grad, og at
vi arbejder for at inkludere alle elever i fællesskabet. Deprivatisering og samarbejde
lægger op til at forberede og gennemføre
undervisning sammen, således at der kan
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opstå fælles refleksion over praksis med
fokus på elevernes læring.
En måde de professionelle kan holde
fokus er at tage udgangspunkt i data. Her
tænkes i et bredt databegreb f.eks. observationer, elevarbejde, test eller elevinterviews. På baggrund af disse observationer
kan undervisningen planlægges og efterfølgende evalueres. Den professionelle

læring opstår, når man kan se på egen
praksis og igennem refleksion opnår ny
indsigt. Der ligger altså et dobbelt fokus,
hvor både elevernes læring og trivsel er i
centrum og det pædagogiske personales
refleksive tilgang til praksis med efterfølgende ny fælles forståelse er i fokus.
(Ibid.). Læringscirklen nedenfor danner en
overordet model for samarbejdet.

Før planlægning og gennemførelse af undervisning
udarbejdes en ramme
kontrakt (figur 3)

Planlægning af undervisning på
baggrund af den nye viden.

Fælles gennemførelse
af undervisningen.

Læringscirklen
Analyse og fortolkning
af data. Refleksion over,
hvilken indsigt har det
givet? Og hvilken
betydning får det for
planlægningen af
undervisningen.

Planlægningsmøde med
refleksioner over praksis.
Aftale om hvilket fokus
der skal være for
indsamling af data.
Indsamling af
data.

Figur 1: Læringscirklen
- cyklisk forståelse af planlægning, refleksion og gennemførsel af undervisningen.
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Arbejdsredskaber i et vejledningsforløb
Før et vejledningsforløb på skolen er det

besluttet, at klassens team udfylder et
arbejdspapir/ kontaktformular (figur 2).

ARBEJDSPAPIR TIL TEAMET
FOKUSELEV
DATO

(KONTAKTFORMULAR)
TEAM

UDFYLDT AF

ELEVENS NAVN/KLASSE

UDFORDRING
KORT BESKRIVELSE

TILTAG
HVAD HAR VI GJORT?
HVORDAN GJORDE VI?
HVAD VAR EFFEKTEN?

MED ELEVEN - I KLASSEN - I FORÆLDRESAMARBEJDET

STRATEGIER
SOM ELEVEN BENYTTER SIG AF NÅR DET BLIVER
SVÆRT?

RESSOURCER
FAGLIGE
SOCIALE
KREATIVE
ANDRE

KONTEKST
I HVILKE SITUATIONER ER UDFORDRINGERNE
TYDELIGST?
--------------------------------------------------------------

HVORNÅR SES UDFORDRINGERNE MINDRE/SLET
IKKE?

NÆSTE SKRIDT
NYE TILTAG I TEAMET
HVAD GØR VI? HVORNÅR FØLGER VI OP?

VEJLEDNING
5 LINJER OM DET DU/I GERNE VIL TIL
VEJLEDNING I OG VEJLEDNINGENS MÅL

Figur 2: Kontaktformular
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Her beskriver teamet elevens/elevgruppens udfordring. Nogle teams bruger også
arbejdsarket i deres almindelige teamsamarbejde, når de oplever, der er elever,
der er udfordrede. På den måde har vi
dokumentation for, hvilke indsatser der
er gjort i vores pædagogiske arbejde. Når
en vejleder samarbejder med en lærer/
klasse om en forebyggende indsats f.eks.
et læsekursus udfyldes arbejdsarket også,

således der er dokumentation for vejlederes arbejde.
Ved første planlægningsmøde mellem
lærer og vejleder udfyldes en ramme
kontrakt (figur 3). Her aftales mål for
undervisningen, hvordan undervisningen
skal organiseres, periode og antal undervisningstimer og hvem der påtager sig
hvilke undervisningsopgaver.

Mål

• Eleverne bliver dygtige til at skrive og læse ved hjælp af lydene.
• Eleverne bliver dygtige til at læse og skrive de mest almindelige ord
(120 ord).
• Eleverne kan alle sidde og arbejde i klassen uden at forlade deres
plads.
• Eleverne kan arbejde selvstændigt uden lærernes hjælp.

Organisering

 tationsarbejde, hvor tre værksteder er bemandet og et værkested
S
er selvkørende dvs. eleverne styrer selvstændigt deres arbejde. Der
arbejdes ca. 20 min. i hvert værksted. Eleverne er inddelt i faglige
niveauer. To faglige stærke og to blandede grupper med svage og
middel elever i begge grupper.

Indhold

 ærksted 1: Der arbejdes på ChromBook (Den første læsning), hvor
V
eleverne arbejder med bogstavernes lyde og stavning. Selvstændigt
arbejde.
 ærksted 2: Der arbejdes med de 120 ord, hvor læreren har tilrettelagt
V
arbejdsark efter fagligt niveau. Der er en lærer der underviser eleverne.
 ærksted 3: Der arbejdes med læsning af tekst. Nogle elever har fokus
V
på ord med to konsonanter andre arbejder med læseforståelse, hvor
der svares på spørgsmål til teksten. En pædagog underviser gruppen.
 ærksted 4: Der arbejdes med tappe-metoden til at læse med lydene.
V
De dygtigste arbejder med rimstrategien, når de skal stave ord. Læsevejleder underviser gruppen

Ressourcer

 orløbet strækker sig over otte gange. Der undervises to lektioner
F
om ugen og der er tre undervisere tilstede i undervisningen. Klassens
dansklærer, klassens pædagog og læsevejleder.

Figur 3: En udfyldt rammekontrakt for et undervisningsforløb i dansk i 1.klasse.
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Lærere og vejledere
brænder for at
skabe udviklende
læringsmiljøer for
eleverne.

Ved de efterfølgende planlægningsmøder
følges arbejdsgangen i læringscirklen. Der
aftales bl.a. hvilke data, der skal indhentes
f.eks. elevarbejde og observationer over,
hvordan enkelte elever klarer sig i de forskellige værksteder? Rammekontrakten
og læringscirklen skal forstås som konstruktive arbejdsredskaber således, at den
fælles forberedelse ikke bliver til ”hvem
gør hvad?”, men et refleksivt lærings
fællesskab mellem kolleger.
Som fagligt arbejdsredskab har vejlederne
og lærerne læringscirklen som fælles
forståelse af vejledning. Lærerne benytter
kontaktformularen til beskrivelse af deres
problematik omkring en faglig udfordring.
Rammekontrakten er lærer og vejleders
fælles arbejdsredskab, når de forbereder,
gennemfører og evaluerer undervisningen.
I denne sammenhæng er det interessant
at benytte co-teaching som metode.
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Co-teaching - et samarbejde mellem
lærer og vejleder
Inspireret fra forskning om co-teaching
i USA og Canada er samarbejdsformen
under udvikling i Danmark. Co-teaching
er et tværprofessionelt samarbejde, der
er kendetegnet ved et ligeværdigt sam
arbejde mellem fagprofessionelle lærere
og vejledere. Lærere har et særligt kendskab til hvilke specifikke faglige og sociale
udfordringer, der er i klassen og deres
fag. Vejlederen har specialviden om f.eks.
trivsel, læring eller fagspecifik viden om
matematik eller læsning (Andersen,2018).
I samarbejdet ligger der en forventning
om, at begge undervisere er tilstede i
undervisningen, hvilket giver mulighed
for at dele eleverne i grupper eller at dele
undervisningsopgaverne mellem sig i
klasserummet. Det er også muligt, at den
ene underviser udfører observationer i
en del af undervisningslektionen. I nogle
lektioner kan der være stationsarbejde,
hvor underviser og vejleder underviser
mindre grupper på skift, og forventer at
en elevgruppe arbejder selvstændigt.
Pointen er, at både underviser og vejleder
er til stede, og efterfølgende kan reflektere over undervisningen til planlægningsmøderne. Her danner undervisningen og
observationer grundlag for refleksion og
kan følges op af ny undervisning. Ved
afslutningen af et forløb er det igennem
målsætningen i rammekontrakten, observationerne og refleksionerne, at det er
muligt at evaluere forløbet og se, om man
nåede i mål omkring elevernes læring.

VIA University College

Det er vejlederens rolle at være tovholder
i samarbejdet og bevidst om sine forskellige roller i forløbet. Derfor vil jeg i det
næste afsnit beskrive nogle overvejelser,
vejleder bør gøre i forhold til sin vejlederrolle.
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er det vejleders rolle at holde fokus og
spørge ind til om tid og opgaver bliver
prioriteret, så det giver mening for læreren
(Andersen, 2018).

Vejlederens rolle i et co-teachingsforløb
I et co-teaching forløb er vejlederen
samarbejdspartner, når der undervises
i klassen. I planlægningen og evalueringen skal vejlederen være bevidst om at
indtage forskellige roller. Nogle gange
indtages rollen som ekspertvejleder, når
vejleder har viden om specifikke faglige
områder, der kan være nyttige at sætte i
spil. Her kan man inspirere og åbne nye
veje for sin kollega.

I det ovenstående har jeg taget udgangspunkt i, hvilke arbejdsredskaber vejlederen og lærere kan benytte i deres
samarbejde. Jeg har beskrevet, hvordan
vejledere kommer tættere på praksis gennem co-teaching, hvor der bygges på en
forståelse af, at skolen er et pædagogisk
professionellet læringsfællesskab. Hvilke
overvejelser bør ledelsen gøre sig for at
implementere en vejleder- og samarbejds
kultur, der bygger på professionelle
læringsfællesskaber med co-teaching
som vejledningsmetode?

Vejlederen har også rollen som proces
vejleder. Procesvejledning handler om
at fremme samarbejdet, så det opleves
meningsfyldt for læreren (Petersen,
2014). Her er det vejlederen, der igennem
spørgsmål til sin kollega bringer sam
arbejdet på et refleksivt plan, således at
det bringer det væsentlige frem. Spørgsmålet kunne være ”Rammer det her ind
i noget af det, du synes, har være udfordrende, når du underviser klassen? Er den
her metode/opgavetype anvendelig til de
svage eller de stærke elever? Det er også
vejlederens opgave i processen at stille
spørgsmål til samarbejdet f.eks. ”Skal vi
justere på rollerne, når vi underviser?”
eller ”Skal vi ændre på opgaverne, så de
stærke bliver mere udfordret?”. Ligeledes

Forandringsledelse - en samarbejdskultur
At implementere co-teaching som vej
leder- og samarbejdskultur, kan betragtes
som en diffus størrelse. Idet vejledere,
lærere og undervisning er forskellige og
afhængige af mange faktorer f.eks. elevernes alder, faget og vejledernes forskellig
heder. Co-teaching er også en undervisningsform, der skal tilpasses danske
forhold. Det vil sige, at man skal forsøge
at omsætte co-teaching fra en kontekst
til en anden. Skolen kan ikke kopiere
co-teaching fra USA med gode resultater.
I implementeringen skal skolens medarbejdere og ledelse være bevidst om,
hvilke grundlæggende værdier, antagelser og drivkræfter de bygger udviklingen
på (Lund,2017). Følgende kunne danne
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udgangspunkt for en fælles forståelse for
at udvikle samarbejdet mellem vejledere
og lærere:
-	Skoleudvikling og professionsviden sker
i professionelle læringsfællesskaber på
skolen
-	Co-teaching styrker inklusion af elever
med forskellige læringsforudsætninger
-	Alle elever i skoledistriktet er velkomne
på skolen
-	Der arbejdes med at forbedre alle
elevers læring
I forbindelse med implementeringen kan
det være hjælpsomt at udvikle en indsatsteori, for at få et overblik over tiltag
der skal foretages, for at interventionen
lykkes.
Indsatsteori - et overblik over tiltag
En indsatsteori er en ”struktureret
indholdsbeskrivelse af et fagligt tiltag
udtrykt gennem en skematisk oversigt”
(Greve, 2018). Der er fokus på sammenhænge mellem planlagte aktiviteter,
målsætninger og forventede effekter, man
ønsker at opnå. Gennem indsatsteorien
kan man styrke det fælles sprog og den
fælles metodeforståelse i en faggruppe
eller på en arbejdsplads (Ibid.) Her kan
det være nyttigt, at ledelsen i samarbejde
med vejlederne udbreder indholdet i indsatsteorien blandt pædagogisk personale,
således at:
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-	Alle har en fælles viden om professionelle læringsfællesskaber og
co-teaching.
-	Alle vejledere benytter rammekontrakten og læringscirklen i deres vejledning
-	Alle undervisere benytter arbejdsarket
for teamet, når de er bekymret for en
elev eller en elevgruppe.
I udarbejdelsen af en indsatsteori (figur
4) opstilles de langsigtede mål for, hvad
det er man som skole vil opnå, og derefter
arbejder man sig baglæns gennem kortsigtede mål, trin på vejen og aktiviteter. I
arbejdet sættes også tegn op for, hvilke
succeskriterier, man ønsker at se. Denne
systematik giver et overblik over, hvilke
ressourcer der er behov for (Greve, 2018).
Det er vigtigt, at indsatsteorien bygger
på faglige antagelser, der bygger på faglig
og forskningsmæssig viden på området.
Indsatsteori om udviklingen af vejlederrollen i PLC på skolen bygger på viden
om, at professionelle læringsfællesskaber
fremmer elevernes læring, udvikler god
undervisning og læring blandt vejledere
og lærere. Ligeledes bygger det på
antagelsen om, at co-teaching fremmer
udviklingen af inkluderende læringsmiljøer
ved at give alle elever mulighed for mere
individualiseret og varieret undervisning.
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Indsatsteori for udvikling af vejlederrollen i PLC på Skovbyskolen
Problem
analyse

Aktiviteter

Der er garvede
og nyuddannede vejledere
på skolen, som
forstår deres
vejlederrolle
og opgave
forskelligt og
der er ikke
en fælles
vejlederkultur.
Vejlederne
bliver ofte
kontaktet i
sidste instans
og kommer
til at indtage
ekspertvej
lederrollen.

To vejleder
underviser i
co-teaching
på vejledermøder.
Litteratur om
professionelle
læringsfælles
skaber og
co-teaching
udleveres til
vejlederne.

Trin på vejen

Vejlederne
tilegner sig
viden om
co-teaching
som metode
og om professionelle
læringsfællesskaber.

Trin på vejen

Tegn og
succeskriterier

Umiddelbare
mål

Endeligt mål

Vejlederne
reflekterer
sammen over
brugen af
kontaktformularen,
læringscirklen,
og rammekontrakten Hvordan udvikler vi
god refleksiv
vejledning?

Vejlederne
deltager på
arbejdsmøde
omkring
co-teaching
og professionelle læringsfællesskaber.

Vejlederene
benytter sig af
kontaktformular til teamet i
deres vejledning.

Skolen vejlederteam
samarbejder
med lærere og
pædagoger i
professionelle
læringsfælles
skab med
fokus på at
udvikle gode
inkluderende
undervisningsforløb
i gennem
co-teaching
og brug af
kontaktformular,
læringscirkler
og ramme
kontrakt.

90 % af vejlederne deltager
i alle møder.
Vejlederne
har læst
litteratur om
co-teaching.
100 % af vejlederne har læst
litteraturen.

Ekstern
underviser
indkøbes og
underviser
vejlederne.
På skoleudviklingsmøde
informeres om
co-teaching,
læringscirkel
og professionelle læringsfællesskaber.
Ligeledes
præciserer
ledelsen
grundkontrakten dvs. de
overordnede
retningslinjer
for vejledningsforløb.

Figur 4: Indsatsteori

Vejledere
udvikler på
arbejdsmøder
modeller for
rammekontrakt og
lærings
cirklen, som
kan bruges i
co-teachingsforløb.

Ledelsen
udarbejder
en grund
kontrakt.

Vejledere
reflekterer
sammen over
brugen af
rammekontrakt og
læringscirkel.

Hvordan
positionerer man sig
som vejleder
og hvordan
forholder man
sig som procesvejleder i
co-teachingsforløb.

Vejlederne
benytter sig af
co-teaching i
deres vejledning.
Her benyttes
rammekontrakt,
læringscirklen,
observationer
og refleksioner.

Vejlederne
benytter sig af
co-teaching i
deres vejledning.
80 % af den
vejledning der
ydes er med
udgangspunkt
i co-teaching.
Pædagogisk
personale
indleverer
kontaktformularen, når
de ønsker
vejledning.
100% af de
elever der
opleves at
være i vanskeligheder
beskrives i et
arbejdsark.

Langsigtet mål:
-	Der henvises færre elever
til specialtilbud.
-	Eleverne i specialtilbud
tilbagetages til
skolens undervisning med
de ”rigtige”
rammer og ressourcer.
-	Skolen er første valg af
forældrenes
skolevalg.
-	Eleverne gennemfører
deres afgangsprøve på
skolen.
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Ledelsen skal have gjort sig klart, hvor
stor en del af vejledningen, der skal
anvendes på co-teachingsforløb, da
vejledere ofte har andre opgaver f.eks.
deltagelse i ordblindetest af elever
og opfølgning af disse. De skal også
udarbejde en overordnet grundkontrakt,
hvori der er beskrevet forventninger
til vejleder og pædagogisk personale
omkring deltagelse i co-teachingsforløb.
Under implementeringen er det vigtigt at
forholde sig til indsatsteorien således, at
skolens ledelse, pædagogisk personale og
vejledere ved, de arbejder frem mod fælles
opsatte mål. Problemstillinger kan opstå
undervejs, som kan have indflydelse på
processen med efterfølgende justeringer.
På den måde skaber indsatsteorien overblik og er samtidig et dynamisk værktøj.
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I PLC kan vejledere komme til at stå
stærkt i deres forståelse af, hvordan
de kan samarbejde med deres kolleger
omkring planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisning. De kan på
tværs af fag og specialviden komme tæt
på ”hvad god undervisning og vejledning
er?”, når de har arbejdsredskaber som
kontaktformular, læringscirklen, rammekontrakten og co-teaching som udgangspunkt. I deres indbyrdes samarbejde kan
de drøfte deres vejlederposition og rolle
og hente sparing hos hinanden.
Ledelsen kan igennem værdibaserede
drøftelser og udarbejdelse af indsats
teorien skabe åbenhed omkring inklusion og hvilke ressourcer, der skal i spil.
Igennem udarbejdelse af kontaktformular
og rammekontrakter sikrer de dokumentation af skolens indsatser omkring elever
og elevgrupper. Der skabes et fælles sprog
på skolen omkring PLF og en forståelse af,
at det er i disse fællesskaber, der udvikles
brugbar professionsviden.
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Implementering af
Makerspace på PLC
- det skal give mening

VIA University College
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Vi er som læringsvejledere på PLC optagede af, hvordan vi
både rent strategisk og vejledningsmæssigt kan understøtte
anvendelsen af Makerspace som et dynamisk rum, hvor vores
kolleger bliver motiverede og engagerede til at udvikle og nytænke
deres undervisning og didaktik. PLC på Viby Skole har som mange
andre skoler fået etableret et Makerspace udfra et ønske om
at skabe rum for undervisning, som bygger på en legende og
eksperimenterende tilgang til læring, hvor eleverne både får mulighed
for at eksperimentere og skabe gennem arbejde med autentiske
problemstillinger i collaborative designprocesser. Men det er ikke
nok med et forandret lokale, det kræver også en forandret lærer og
en forandret tilgang til læring. Men hvordan kan vi skabe et rum for
didaktisk udvikling, og hvad kræver det egentlig at forandre en lærer
og dennes lærerpraksis?
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Hvad er et Makerspace?
Et Makerspace er kort beskrevet et teknologi-mættet undervisningslokale med
en række digitale værktøjer som fx 3D printere, laserskærere og forskellige
robotteknologier. Rummet er indrettet til at arbejde med innovation, kreativitet
og produktion gennem designprocesser, hvor fokus er på at arbejde i digitale og
eksperimenterende læringsmiljøer i og på tværs af fag med konkrete, autentiske
og virkelighedsnære problemstillinger. Det er et fænomen, som dukker op i flere
og flere skoler og uddannelsesinstitutioner og er en naturlig spejling af den digitale
tidsalder, vi lever i.

Da vi i første omgang skulle etablere
vores Makerspace på PLC, var vores
strategi at starte et ‘bottom-up’ projekt.
Vi mente, at ved at vi selv lavede spændende projekter i lokalet og synliggjorde
elevernes projekter på skolens matrikel,
ville det pædagogiske personale på skolen
blive motiverede til at komme forbi PLC
og spørge til mulighederne for også at
lave lignende projekter med deres klasser.
Vi lagde ud med et brag af et releaseparty,
hvor alle medarbejdere var inviteret. Men
kun 3 dukkede personer op - og ingen
efterspurgte mere viden og vejledning.
I forbindelse med vores uddannelsesforløb til læringsvejledere har vi undersøgt,
hvordan vi både strategisk og vejledningsmæssigt som læringsvejledere på PLC kan
understøtte anvendelsen af Makerspace
som et dynamisk rum, hvor vores kolleger
bliver motiverede og engagerede til at

udvikle og nytænke deres undervisning
og didaktik. Her kunne vi konstatere,
at vi havde benyttet os af innovations
strategien “Let it happen” (Odgen, 2013)
for hurtig implementering af nye tiltag,
men strategien virkede ikke, da forsk
ningen peger på, at en passiv formidling
af ideer, information og retningslinjer kun
ændrer praksis ganske lidt.
Vi valgte derfor at undersøge, hvordan
vi som læringsvejledere kunne arbejde
med innovationsstrategien “Make it happen”, som bygger på forskning i vellykket
meningsfuld implementering. En implementeringsproces, hvor hensigten er at
engagere det pædagogiske personale i
projektets formål og understøtte dem til
i faglige fællesskaber at undersøge, eksperimentere og evaluere de nye didaktiske
og pædagogiske muligheder et Makerspace giver.

VIA University College

Implementering af Makerspace
- Så det giver mening
Fra forskning i forandringsledelse og
implementering af projekter i organisa
tioner ved vi, at projekter der involverer
mennesker er uforudsigelige (Elting, 2018)
Det ikke er muligt at trumfe et projekt ind
fra højre og regne med, at det er implementeret næste dag. At der er en menneskelig faktor, som skal medtages, og som
i sidste ende kan være altafgørende om
projektet lykkes eller ej.
“Implementering er en sammensat proces med tre hovedelementer: En intervention , der skal iværksættes, en eller flere
ændringsagenter , der skal sørge for en
vellykket overføring fra forskning til praksis, og en kontekst eller miljøbetingelser,
der kan hæmme eller fremme processen.”
(Odgen 2013)
På Viby Skole har vi et mantra. Det bruges
i mange sammenhænge, bl.a. også i
forbindelse med forandringsprocesser:
‘Det skal give mening ’. Eksempelvis
blev det på Viby Skole i 2018 besluttet,
at udskolingen skulle gå fra traditionelle
klasselokaler til udelukkende at modtage
undervisning i faglokaler. Det har været
en lang proces og en kæmpe forandring,
men projektet nåede i mål. Det var tydeligt, at projekt “faglokaler” ville blive en
realitet, men vejen derhen havde vi som
personalegrupper stor indflydelse på.
Der blev nedsat et udvalg, som kiggede
på inventar, opbygning osv. og hele tiden
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refererede til baglandet - deres teams,
som så kunne byde ind med deres synspunkter. Disse kunne udvalget igen bringe
med tilbage til projekt-møderne. Det gav
ejerskab og skabte motivation hos medarbejderne, hvilket ifølge Bo Vestergaard
(Vestergaard, 2013) er afgørende for at
forandring lykkes.
Bo Vestergaard taler om inkrementel
innovation, hvor der tages små skridt,
laves delmål, således at medarbejderen
oplever succes. De inviteres til at tage en
‘agency-position’, hvor de skal medskabe
og deltage i processer omkring, hvordan
vi anvender nye tiltag bedst for både
organisationen og eleverne. Samtidig
positioneres medarbejderen som nødvendig og værdiskabende for forandrings
processen, hvilket er motiverende.

Et frivilligt samarbejde
om løsning af
vanskelige udfordringer
påvirker dramatisk
sandsynligheden for, at
det med forandringen
lykkes at skabe værdi.
(Vestergaard, 2013)
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Hvis medarbejderen oplever, at processen
frem mod et resultat er retfærdig, vil de
ofte også opleve at resultatet er retfærdigt. Selvom ‘projekt faglokale’ var en
bunden skal-opgave fra ledelsen side, var
processen tilrettelagt således, at personalegrupperne netop oplevede den som
retfærdig.
Når vi vil have Makerspace og 21K-projektet i spil på Viby Skole, er det derfor vigtig,
at vi har motivationen for øje:
1. 	Vores kolleger skal være
medtænkende og føle ejerskab
2. 	Det skal give mening!

Det er de ansattes
værdier der påvirker,
hvor forpligtet de
er i ord og handling.
(Ogden, 2013)
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Forandringsledelse - aktionslæring som
metode for læring i organisationen
Kurt Lewin var en af de første forskere,
der i 50´erne arbejde med aktionsforskning. Han var optaget af, hvordan man
kan anvende kollektive undersøgelsesog refleksionspraksisser til at involvere
organisationens medarbejdere i at være
undersøgere af den virkelighed, de er
fælles om og i fællesskab arbejde på
kvalitetsudvikling af denne (Eikeland i
Buus, 2014). Hvis man skal leve aktionsforskningen ud i sit fulde potentiale, skal
tilrettelæggelsen bygge på et participativt
orienteret organisationsudviklingsperspektiv (Willer i Duus, 2014), hvor processerne bygger på en kollektiv undersøgelses-og refleksionspraksis. En metode for
dette er aktionslæring. Aktionslæring er
kendetegnet ved at være en metode, hvor
praktikere i fællesskab undersøger (at
forholde sig nysgerrig og udforskende til
sin praksis ved at stille spørgsmål til den)
og eksperimenterer (at iværksætte eksperimenter med den – at bryde mønstre
og vaner) med praksis med henblik på at
vidensbasere (sprogliggøre tavs viden og
værdier – perspektivere og udvikle i samtale med kolleger) og raffinere (udvikle og
forfine) den og dermed fremme lærernes
læring (Plauborg 2013). Fokus er at skabe
læring og oplevelse af nye handlemuligheder for den enkelte medarbejder som
medskabere af deres egne udviklingsprocesser gennem engagement i faglige fællesskaber. Tilrettelæggelse og facilitering
af processer bør altså bygge på, at man
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får bygget en relation til deltagerne, der
sætter dem i stand til at forstå og agere
på en måde, der opleves meningsfuld for
deltageren samt tilbyde dem sprog til at
reflektere og metakommunikere om sig
selv om dennes- og dermed organisationens grundlæggende antagelser om
innovationen.
Ud fra ovenstående ser vi potentialer for, at der på skolen rammesættes
praksisnære aktionslæringsforløb, hvor
lærerteams i fællesskab udvikler, afprøver og evaluerer små undervisningsforløb
i Makerspace. En metode herfor kan
være innovations-aktionslæringsmetoden (Frydendahl, Bro og Thastum, 2015)
Innovations-aktionsmodellen er en hybrid
mellem flere forskellige aktionslæringsmodeller, hvor fokus er på nytænkning af
pædagogisk praksis gennem samarbejde,
innovation, refleksion og implementering.
Vi, som læringsvejledere, har i samarbejde
med ledelsen en stærk intention om at
sætte noget nyt i spil på skolen, og her
tager innovations-aktionsmodellen højde
for nogle vigtige aspekter. Den prioriterer,
at det er vigtigt at forhandle mening og
retning på plads, inden ‘det nye’ sættes i
gang. Dette er med til at give ejerskab til
nye projekter. Modellen belyser også, at
det er vigtigt at sætte læringsvejledere i
spil sammen med eksempelvis lærergruppen for sammen at udvikle og undersøge
de nye tiltag, eksperimentere og opnå ny
viden. Fremgangsmåden i innovationsaktionsmodellen er iterativ, hvor man

gennemløber 4 faser i forberedelse,
gennemførsel og evaluering af ny undervisning:

1
Introduktion
Inspiration

4
Redesign og
implementering

2
Nytænkning
Innovation

3
Aktioner
Refleksion i team

Figur 1: Innovations-aktionsmodellen
1.	Inspiration/Introduktion
og undersøgelse af det nye
	Undersøgelse af eksisterende praksis – Hvad gør vi allerede – hvor ser vi
innovationen kan give nye muligheder
for udvikling af egen didaktik? Formulering af fælles projekt. Vi skal huske, at
vi som vejledere skal gøre os ‘koblings
duelige’ (Andersen, 2014) Det vil sige, at
vi skal anerkende vores kollegers faglige viden, gå nysgerrigt ind i deres fagområde og lægge op til et samarbejde
på lige fod. Her gives ligeledes rum for
at deltagerne kan forholde sig kritisk til
det nye (Jungk 1989).
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2. Nytænkning/Innovation
	Utopifasen. Deltagerne ideudvikler på
de potentialer og muligheder, de kan se
med Makerspace i forhold til deres fag.
Fælles udvikling af undervisningsforløb
i Makerspace. Mulighed for at eksperi
mentere med både teknologi og didaktik. Fælles formulering af aktioner. Kan
være mindre bidder af et undervisningsforløb som prøves af i praksis.
3. I værksætte aktioner
(eksperimenter i praksis)
	Virkeliggørelsesfasen. Den udviklede
undervisning prøves af i fællesskab.
Observationer af de iværksatte
aktioner. Fælles refleksioner i team.
Struktureret didaktisk samtale om
de observationer der er gjort, samt
samtale om nye aktioner, der skal
iværksættes.
4. Implementering og redesign
	Bearbejdning og opsamling af de erfaringer og viden der er generet i forløbet.
Videndeling ud i organisationen. Modellen lægger op til en iterativ proces, hvor
der i fase 4 ofte vil opstå nye spørgsmål
og handlingsperspektiver, som giver
næring til at starte forfra i modellen til
videreudvikling af didaktik og pædagogisk praksis. Her er er potentialer i at
dele erfaringer med andre fagteams
- både de gode og mindre gode.
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Fremtidsværksted
Metode for en samskabelsesproces,
som sætter deltagernes erfaringer og
deres ønsker til fremtiden i centrum for
planlægning af undervisning.
Arbejdsmetoden består af tre faser:
Kritikfase: Deltagerne beskriver de
negative elementer i forhold til det nye.
Utopifase: Deltagerne ideudvikler på
fantasier og ønsker om fremtid i forhold til innovation.
Virkeliggørelsesfase/realiseringsfase:
Deltagerne udvikler små prøvehandlinger på baggrund af utopifasens pointer.
Fremtidsværkstedet er udviklet af
den østrigske fremtidsforsker Robert
Jungk. Jungk opfattede fremtidsværkstedet som et redskab til at skabe
alternativer til ekspertstyrede samfundsforandringer. Arbejdsmetoden
anvendes i dag ofte til fremme af
demokratisk indflydelse og direkte
demokrati (Jungk 1989) og kan nemt
kobles på aktionslæringsprocessen.
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Co-teaching
Vi har som læringsvejledere indsamlet
data om, hvad det pædagogiske personale selv peger på, at der skal til, for at de
kommer i gang med Makerspace didaktik, innovation, design og kreativitet. Her
giver vores kolleger udtryk for at de kan se
potentialer i at arbejde med Makerspace i
deres undervisning. Flere giver udtryk for,
at et samarbejde med læringsvejlederne
om et forløb er mest motiverende og vil
give parterne en gensidig forpligtigelse.

Jeg synes faktisk, det
giver god mening, at
I (læringsvejlederne)
prøver at samarbejde
med lærerne om noget
fast i en længere periode.
Det med at bare åbne
butikken, det giver ikke
noget, tror jeg. Det
handler om, at man som
lærer ‘comitter’ sig til det
gensidigt.
(Lærer fra Viby Skole)
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Co-teaching kan være en metode til, at
vi som læringsvejledere kan deltage i forberedelse, gennemførelse og evaluering af
nye typer af undervisning i Makerspacet
på Viby skole, når det pædagogiske
personale samarbejder i aktionslæringsforløbene. Ved at anvende co-teaching
kan vi som læringsvejledere være med
‘hele vejen’, hvilket vil skabe tryghed og
motivation hos vores kolleger.
Co-teaching stammer oprindeligt fra
USA i 1980'erne og står for “Collaborative Teaching”. Det dækker over et
klasserumsbaseret partnerskab mellem
almen-lærere og specialundervisere
(Højholdt, Andy 2017). En definition fra
Højholdt: “Co-teaching er en undervisningsform, hvor to forskellige undervisere
sammen planlægger, gennemfører og
evaluerer undervisning af en heterogen
gruppe af elever, hvor de professionelle
aktivt søger at drage nytte af hinandens
forskelligheder med henblik på at skabe
variation i undervisningen og støtte til
alle elever.” (Andy Højholdt, 2017) For at
bruge og tænke co-teaching rigtigt, er
det vigtigt, at man arbejder hen imod at
udvikle både børnenes og undervisernes læreproces. Dette kan kun lade sig
gøre, hvis man optræder som ligeværdige
parter før, under og efter undervisningen,
og at man samtidig har for øje, at man vil
udvikle sig selv og hinanden i et forpligtende fællesskab. Vi har valgt at lægge
fokus på co-teaching, da vi ser potentiale
i, at vi, som læringsvejledere, kan være
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Figur 2: Målhierarki

med ‘hele vejen’, hvilket vil skabe tryghed
og motivation hos vores kolleger. Her indtager vi en position, hvor vi sammen med
lærerteams undersøger, eksperimenterer
og afprøver nye typer af undervisning i
Makerspacet i samskabende processer.

Som co-teacher skal man agere som
ligeværdig part i et tillidsfuldt forhold og
sikre, at medarbejderen sættes i fokus
og igennem processen bliver i stand til at
handle og få agency. Dermed har ingen
forståelsesmonopol på forløbets afvikling, og dette giver forløbet karakter af
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en mere uforudsigelig proces. En proces
der udfolder sig over tid gennem serier
af handlesekvenser, hvor nye handlinger
giver form og retning i kraft af kollektive
vurderings- og beslutningsprocesser
igennem aktionslæringsforløbene.
Målhierarki for Makerspace
implementering på Viby Skole
For at få et stærkt overblik over vores projekt, har vi udarbejdet et målhierarki med
fokus på motivation og implementering af
projektet, se figur 2 ovenfor. Et målhierarki kan være et værktøj til planlægning
og forhandling med projektejere - skoleledelsen. Ledelsen har her en vigtig rolle i
at være projektejere og prioritere projektet, især i forhold til ressourcer og vores
legitimitet.
Et målhierarki består af et formål, nogle
delmål, leverancer og succeskriterier, som
kan bruges til løbende at måle, om vi er på
rette vej med vores projekt.
Formålet for vores projekt er at få implementeret Makerspace på Viby skole,
således at det understøtter udviklingen
af de 21. århundredes kompetencer. Et
formål skal være klart og tydeligt og give
mening for alle. Det kan være en udfordring at lave et klart og tydeligt formål, da
det det oftest laves i starten af et projekt,
hvor man endnu ikke har overblik over
det færdige projekt. I dette tilfælde har vi
som læringsvejledere heldigvis indhentet
erfaring fra andre Makerspaces, hvilket
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vi vurderer, er en klar fordel. Dog skal vi
være opmærksomme på, at det kan blive
nødvendigt at justere formålet undervejs,
hvis projektet og situationen kræver det.
(Attrup & Olsson 2008).
Delmål: Under delmålene er det ikke overraskende, at det er vores kolleger, som er
i fokus. De er essentielle for, at vores projekt skal lykkes. Som vi skrev tidligere, er
motivation også en vigtig faktor, og derfor
skal vi, som projektledere, planlægge
et forløb således, at vores kolleger har
indflydelse på projektets udvikling, men
samtidig føler tryghed ved at vide, at vi er
med dem hele vejen i processen.
Leverancer: Vi har opstillet tre forskellige
idéer og krav til os selv som lærings
vejledere, samt til vores kolleger. Vi har
valgt at starte projektet med en teoretisk
indføring i 21K og Makerspacedidaktik,
som følges op af en introduktion af selve
lokalet og teknologi. Derefter får kollegerne masser af mulighed for at kombinere teorien med praksis i Makerspace
og forholde sig både kritisk og utopisk til
det. Dette foregår med os som læringsvejledere, som inspiratorer, hvor også
aktionslæringsmetoden introduceres og
rammesættes som metode for et udviklende samarbejde med vores kolleger - og
kollegerne imellem.
Når vores kolleger har en vis viden og
færdighed i Makerspace, sætter vi os selv
som vejledere i spil med co-teaching af
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vores kolleger, og kobler eleverne på. Her
skifter vores rolle til procesvejleder, og
vi bruger co-teaching som metode til at
udvikle forløbet på ligeværdig vis sammen
med vores kollega.
Som en sidste leverance er der en
skal-opgave, som er med til at give vores
kolleger mere erfaring og sikre en forankring af projektet. Derfor er det obligatorisk
for et klasseteam at gennemføre to forløb
om året i Makerspace.
Succeskriterier: Vi har valgt nogle succes
kriterier, en slags tegn, som vi kan evaluere på og reflektere over. Dette giver os en
mulighed for at overvåge og vurdere, hvor
langt vi er i projektet.

Arbejdet med de
21. århundredes
kompetencer kræver
en forandret lærer, et
forandret lokale og en
forandret tilgang til
læring.
(Josefine Jack Eiby, lærer)

Afslutning
I skrivende stund er vi som læringsvejledere endnu ikke ret langt i processen.
Som skrevet i indledningen er lokalet på
plads, og tankerne bag projektets opbygning er hermed udformet i denne opgave.
Vi vurderer dog, at vi har medtaget nogle
relevante tanker, modeller og værktøjer
som kan være med til at sikre, at projektet
bliver gennemført.
Vi har designet en proces, der giver
medarbejderne mulighed for at tilegne
sig viden og færdigheder om Makerspaceteknologi og -didaktik, der også tilbyder et
nyt sprog til at samskabe og artikulere det
nye med andre. Vi ønsker at skabe rum for
kreativ omgang og oplevelse af handlemuligheder - agency og meningsfuldhed
(Vestergaard 2014) med Makerspace
didaktik i faglige fællesskaber. Gennem
aktionslæring og co-teaching ønsker vi at
understøtte den bedst mulige forandring
og på sigt forankring.
Vi har lyttet til vores kolleger og forventningsafstemt med ledelsen, men der er
stadig mange ubekendte i processen
såsom ressourcetildelingen og ejerskab
for projektdesignet hos skoleledelsen. Et
projekt, hvor skoleledelsen skal legitimere
vores planer og handlinger, og hvor der er
en grad af krav og betingelser, som skal
opfyldes. Ledelsen har en vigtig rolle i at
være projektejere og prioritere projektet,
især i forhold til ressourcer og vores legitimitet. Det nytter ikke, at vi får lov til at
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starte projektet op, bruge de timer vi kan
finde i vores eksisterende skema og så
krydse fingrene. Hvis projektet skal kunne
opfylde dets formål, har det brug for en
ledelse, som er tæt på i alle projektets
faser (Høpner, 2007).
Vi ser også, at det er ressourcerne, som er
projektets akilleshæl. Som et modsvar til
denne problematik har vi nogle kolleger,
som vi er ret sikre på kobler sig på vores
dagsorden, da den er tilrettelagt, så den

54

kan give mening for dem: Kolleger, der
giver udtryk for, at de gerne vil arbejde
med ind i projektet sammen med os.
Et andet aspekt er, at Makerspace er et
aktuelt didaktisk rum på mange skoler,
og der kommer højest sandsynligt i nærmeste fremtid hensigtserklæringer fra
kommunal side om, at det er vigtigt for en
skole at have et Makerspace til at opfylde
de forskellige krav fra undervisnings
ministeriets side. Så det giver mening.

VIA University College
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Udvikling gennem
indretning
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Rikke Egeberg er pædagogisk konsulent for PLC og fysiske læringsrum, ved CFU Absalon

Hvordan kan det pædagogiske læringscenter blive et stærkt
omdrejningspunkt for skolens arbejde med indsatsområder og
komme til at spille en central rolle for udviklingen af lærernes
praksis? Der kan ligge store udviklingsmuligheder ved at sætte fokus
på den fysiske indretning af det pædagogiske læringscenter.

Du kender det garanteret. Du træder ind
i et auditorium og ved godt, hvad det er
meningen, at du skal gøre. Find en plads,
sæt dig, gør dig klar. Kommer du i et
venteværelse, til en reception osv. ved
du hvilken opførsel, der forventes af
dig. Fordi rummet har tydelige koder.
De fysiske rammer definerer i høj grad,
hvordan vi agerer i et rum. Man må derfor
antage, at ved at ændre ved den fysiske
indretning vil vi samtidig ændre ved den
adfærd, der sker i rummet. En antagelse,
de færreste vil anfægte, og et interessant
opmærksomhedspunkt, når vi snakker om
skoler og pædagogisk udvikling.

Denne artikel handler om udvikling af det
pædagogiske læringscenter. Den handler
om overgangen fra at være et skolebiblio
tek til at blive et pædagogiske læringscenter og om, hvordan man kan bruge
indretning som en kvalificeret indgang til
dette arbejde. Et arbejde, hvor fokus er på,
hvordan det pædagogiske læringscenter
kan være det sted på skolen, hvor rum og
indretning i særlig grad styrker det narrativ om læring, man ønsker at understøtte
på hele skolen. Et fokus, hvor PLC-rummet kan forstørre og visualisere pædagogiske værdier og didaktiske mål.
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I bevægelsen fra skolebibliotek til det
pædagogiske læringscenter er der i høj
grad brug for en afklaring af, hvad der
ligger i de nye ord og begreber. Hvem er
PLC? Hvor er PLC? Med afsæt i en forståelse af dette er der brug for en afgrænsning af, hvad det pædagogiske læringscenter skal – og hvad, der er muligt, inden
for de givne rammer. Når jeg er optaget
af at inddrage de fysiske rammer i denne
sammenhæng, er det fordi, at det både
på det organisatoriske plan og i den helt
konkrete daglige praksis giver rigtig god
mening, at der er en tydelig sammenhæng
mellem det, vi siger, er vigtigt, og det, vi
viser, er vigtigt.
Det pædagogiske læringscenter
– hvem, hvor og hvad
Med den ny skolereform i 2014 forsvandt
ordet ’Skolebibliotek’ ud af lovgivningen
og blev i stedet erstattet af ’Det pædagogiske læringscenter’. Det gav anledning til en del relevante refleksioner om,
hvad der var forskellen på det ene og det
andet. ’Kært barn har mange navne’ blev
der sagt. Og der var mindst lige så mange
tolkninger af, hvad et PLC kunne og skulle.
Der var – og er stadig - masser af gode,
velfungerende skolebiblioteker rundt
om i det danske land. Når jeg og mange
andre alligevel insisterer på at kalde det
ved rette navn, det pædagogiske læringscenter, så skyldes det, at PLC er noget
mere og andet end skolebiblioteket. I min
forståelse er skolebiblioteket en vigtig

og velintegreret del af det pædagogiske
læringscenter. Det vender vi tilbage til.
Jeg skelner mellem det organisatoriske PLC og det fysiske PLC. Dette for at
sprogliggøre et hvem og et hvor. Skolebiblioteket som navn var efter 2014 sendt
uden for døren, og tilbage stod en flok af
dygtige skolebibliotekarer, der nu var blevet titelløse. Mange endte som PLC’ere,
læringsvejledere osv. Samtidig blev det
fysiske rum omdøbt PLC, og teamet af
vejledere, ressourcepersoner og PLC’er
(de tidligere bibliotekarer), som man nu
mange steder samlede til ét team, blev til
PLC-teamet. For at gøre forvirringen total
fortsatte mange kommunale netværk i en
ny version, hvor de tidligere skolebibliotekarer og IT-vejledere blev slået sammen
til et kommunalt PLC-netværk. PLC blev
altså mange steder nu betegnelsen for
både en titel, et fysisk rum og en eller
flere organisatoriske samlinger. Sådan
noget er svært at udvikle på.
Lad os altså først se nærmere på hvem
(det organisatoriske PLC) og hvor (det
fysiske PLC).

Se på PLC-rummet
med nye briller.

VIA University College

Det organisatoriske PLC – måden vi
arbejder med hinanden på
I bekendtgørelsen for de pædagogiske
læringscentre står der i formålet, at PLC
skal ”fremme elevers læring og trivsel i en
motiverende og varieret skoledag ved at
udvikle og understøtte læringsrelaterede
aktiviteter for eleverne” samt ”inspirere og
understøtte det undervisende personales
fokus på læreprocesser og læringsresultater”. Der står endvidere, at det pædagogiske læringscenter skal medvirke til
at ”understøtte skoleudviklingsinitiativer
i samspil med ledelsen” og ”understøtte
samarbejde mellem ressourcepersoner”.
I min forståelse er det organisatoriske
PLC skolens vejledere, ressourcepersoner,
PLC’er (tidl. skolebibliotekarer) og mindst
én ledelsesrepræsentant. Jeg ser ikke et
team for mig, hvor alle mødes hver anden
uge fra 14-16, men i stedet en organisatorisk struktur, hvor det samlede team
mødes 4-6 gange årligt og skaber de store
linjer, mens man i mindre meningsgivende
klynger arbejder fortløbende med en given
opgave ud fra det fælles afsæt. Har man
på skolen et indsatsområde, som ingen
af vejlederpersonerne understøtter, må
man finde ressourcen i personalegruppen.
At være en del af PLC-teamet er ikke en
livslang funktion, men en opgave knyttet
til den aktuelle længerevarende indsats.
Er der fx et indsatsområde på skolen, der
handler om bevægelse i undervisningen,
skal den dygtige idrætslærer måske være
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en del af teamet i en årrække for at sikre
kvalificeret sparring ind i fagene.
PLC-teamets opgave er at sparre med
ledelsen, kvalificere beslutninger og skabe
fælles forståelser samt bringe relevante
problemstillinger i spil. Det må gå tæt
på skolens indsatsområder og finde den
rette vej og prioritering til at understøtte
og inspirere det undervisende personale
i den daglige praksis i en rimelig balance
mellem nyt og velkendt. Spørg: Hvordan
kan vi, med vores kendskab til personalegruppen, bedst søsætte denne indsats?
Hvor starter vi bedst ud fra de ressourcer, vi har? Hvordan sikrer vi et ensartet
tilbud til vores elever, så der ikke opleves
forskel på, hvad man møder i hhv. a- og
b-klassen? Er eksempelvis sidemandsoplæring, coaching eller elevpatruljer her den
bedste vej ind? Teamet må sikre en fælles
forståelse om prioritering og metode,
sådan at dét, som kollegaerne møder og
arbejder med ind i, er en tydelig retning og
et fælles sprog.
Det fysiske PLC – stedet vi forstørrer
vores fortælling om læring
PLC-rummet kan noget helt unikt på
en skole. Det er et af de eneste undervisningssteder, hvor alle elever har lige
meget grund til at komme. Det er et helt
oplagt sted at starte for at lave en stærk
kultur på skolen for relationer, fællesskab
og motivation af elever.
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Rummet står mange steder som velpassede skolebiblioteker. Et lokale, hvor der
primært er analoge bøger og oftest også
hyggelige læsekroge, måske arbejdspladser til gruppearbejde og et samlingspunkt
til højtlæsning. Det er gode og vigtige
elementer, og de fleste med hyppig gang i
PLC-lokalet vil vide, at stedet også ofte er
den ’frizone’, som børn med særlige behov
søger hen. Alt sammen noget, der er værd
at holde godt fast i.
Men hvordan spiller det fysiske PLC hos
jer sammen med skolens indsatser og
organisatoriske intentioner? Hvor bevidst
indtænker I de fysiske læringsmiljøer, når
I sætter visionen? Det er objektivt set et
relativt ressourcetungt lokale at holde
kørende. Materialer, personale – ofte et
stort lokale. Der er så mange fine muligheder for at skabe et stærkt samspil med
skolens øvrige arbejde, der løfter lokalet
fra ’blot’ at være et bibliotek. At tænke
lokalet som et arbejdende rum, hvor elever
kan undersøge og eksperimentere, reflektere og diskutere – kompetencer, som går
igen på tværs af mange af skolens fag. Vi
kan tale nok så meget om fx 21. århundredes kompetencer, men hvor kan elever,
personale og forældre se, at det er noget,
der anses som væsentligt i skolens måde
at undervise? Det kunne – som start – bl.a.
være i skolens fælles PLC.
PLC som skolens hjerte
Ved at ’oversætte’ intentionerne fra det
organisatoriske PLC til fysiske handle

60

muligheder og udtryksformer i PLC-rummet vil I som skole være med til at styrke
et autentisk læringsmiljø og konkret
understøtte kollegaer og elever i at
arbejde på en given måde. Det skaber
ny kultur for arbejdsformer og didaktisk
praksis, og derfor giver det så god mening
at arbejde med rummet som en synergetisk del af udviklingsarbejdet i PLC.
I overgangen fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter må man se på
PLC-rummet med nye briller. Man må
gøre sig nogle overvejelser om, hvem
PLC-rummet er til. Lidt sat på spidsen –
hvem ’ejer’ rummet? Har nogen mere ret
til at komme der, bruge lokalet, end andre?
Ser I på jeres nuværende PLC-lokale, er
der så fagretninger, der er mere fremtrædende end andre? Arbejder man primært
analogt frem for digitalt? Mere stille og
siddende end snakkende og stående?
Er det et bevidst valg, eller blot sådan
det altid har været? Konkret er langt de
fleste PLC-rum, jeg møder markant mere
humanistisk og analogt orienterede end
fx naturvidenskabeligt og/eller digitalt.
Hvad signalerer det over for eleverne – og
personalet og forældrene?
I nyindrettede PLC-lokaler åbner der sig
interessante muligheder. Noget af det
som tydeligst træder frem er, at eleverne
oplever stor motivation og selvstændighed ved at være i et lokale, som på mange
måder signalerer noget andet end klasseværelse og traditionel skoletænkning. Her
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bliver der givet plads til nye udtryksformer
og arbejdsmåder. Måske er skranken forsvundet. På en skole valgte man at flytte
fremlæggelse af udskolingens projekt
opgaver ind på PLC efter elevernes ønske.
De følte, med egne ord, mere handlekraft
og tryghed i det lokale. Andre steder har
jeg set, at man med stor succes har brugt
PLC-lokalet til at afholde forældremøder
og på den måde præsentere sig i et miljø,
der karakteriserer skolen.
I PLC-rummet har I mulighed for at
udstille, forstørre og dele. Ikke kun gennem udstillinger, men også ved den måde,
der arbejdes på. Lad PLC-teamet arbejde
i lokalet med bl.a. vejledning af elever og/
eller kollegaer og lav forpligtende sam
arbejder med kollegaerne, hvor PLC-rummet indgår. Øv jer sammen i at bruge

PLC som skolens hjerte og lad lokalet
tilbyde muligheder, som ikke kunne ske i
et klasseværelse eller på en fløjgang. Hav
fokus på elevernes læringsprocesser, som
kan blive udstillet og synlige for alle, og
skab faste traditioner for, at et færdigt
arbejde deles og præsenteres til andre.
Ikke bare som en mulighed for de, der
tilfældigt kom forbi, men som en måde
at arbejde med læring på. Brug det som
bindeled og aktiv undervisning, sådan
at eleverne erfarer, at de også lærer af
hinanden.

Sæt ord på jeres
visioner.
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Lad de yngste elever se (og dermed lære
af) de ældste elever, der på PLC eksperimenterer med en robot, de skal kode til
en bestemt handling. Udstil 9. klasserne
produkter fra projektopgaven, og lad den
øvrige udskoling komme til præsentation
af disse, så de inspireres til eget arbejde,
når det er deres tur. Lad 1. klasserne se, at
3. klasse selv låner og afleverer bøger – og
sætter dem på hylder alt efter om det er
skøn- eller faglitteratur. Skab læringsmiljøer – både formelt og uformelt, hvor store
og små elever færdes blandt hinanden og
understøt med indretningen, at eleverne i
dagligdagen ser og inspireres af hinanden.
Spørg jer selv, hvilke fysiske rammer der
understøtter dette, og materialisér jeres
didaktiske visioner.
Og bøgerne – hvad med dem? Mange med
tilknytning til PLC-rummet og materialesamlingerne vil vide, at der skrues gevaldigt ned for tid til vejledning, højtlæsning mv flere steder. Det er et særdeles
væsentligt opmærksomhedspunkt, som
kalder på sit helt eget fokus. Når det er
sagt ser jeg fine muligheder for at bringe
bøgerne i spil på nye måder ved at indtænke samlingerne i det samlede billede
af indsatser. Faktisk oplever jeg elever, der
motiveres og føler mere handlekraft af at
være i et miljø, de føler sig mere hjemme i
– hvor der ikke kun er bøger. Det kalder på
et tættere samarbejde mellem vejledere
og PLC’er/bibliotekarer. Diskutér, hvad
samlingen skal hos jer, og sortér i bøgerne

ud fra de kriterier. Det er bedre at have
de helt rigtige bøger end at have mange
(måske utidssvarende) bøger, og brug så
energi på at bringe dem i spil. Gå i dialog
med de enkelte årgange – både lærere og
elever -, og hav det som et fast punkt
til vejledning og sparring, at litteratur
tænkes ind.
Fokus på handlinger – hvad ønsker
I at se?
Når man som team går ind i arbejdet med
at indrette PLC, er det først og fremmest
vigtigt, at alle relevante stemmer ind
drages. Oplevelsen af ejerskab til rummet
er helt central. Derfor kan det åbenlyst
være relevant at inddrage kollegarepræsentanter og elever i en del af processen.
Gør jer klart, hvornår og hvordan dette
gøres bedst hos jer.
Sæt ord på jeres visioner: Hvor vil I gerne
bevæge jeres skole hen? Hvilke måder at
arbejde på vil I gerne understøtte? Med
en fælles forståelse af dette må I spørge
jer selv: Hvordan ser det ud? Hvilke
handlinger ønsker I at se, og hvordan kan
I gennem indretning understøtte dette?
Forestil jer helt konkret, at I kigger ind ad
en åben dør og ser ønskescenariet for jer:
Hvem er i lokalet?
Hvad laver de?
Hvordan gør de det – og på hvilke
forskellige måder?

VIA University College

Hold jer væk fra ønsker om fortælle
trapper og fatboys i første omgang.
Hav i stedet fokus på de handlinger I
ønsker at se, og hvilken stemning I ønsker
at opleve. Tag de fagfaglige briller på som
vejleder, ressourceperson eller tovholder
på et område og spørg jer selv:
- 	Hvad står der i fagformålet for mit fag
– og hvordan kan man arbejde med det
her? (og skal man det?)
-	Hvordan kan vi bringe de lærings
ressourcer, vi har, i spil?
-	Hvordan kan vi understøtte forskellige måder at arbejde med det samme
på? Fx samarbejde, kreativ produktion,
undersøgende projekter.
Tænk i forskellige højder, materialiteter,
udtryksformer. Tænk fleksibilitet som
muligheden for at gøre mange forskellige ting med den samme indretning. Det
kunne være den lille teaterscene, der kan
bruges som udstillingspodie og er høj nok
til at bruge som siddemøbel, når den ikke
er i brug. Eller det store fælles arbejdsbord, der nogle gange bliver brugt som
makkerlæsningsplads, men andre gange
er fyldt med det LEGO, som I har stående
i store kasser derinde. For slet ikke at tale
om, når håndværk/design-holdet præ-
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senterer deres nyeste designs og bruger
bordet som catwalk. Torsoen er kommet
frem fra gemmerne i natur/teknologi og
står nu og pirrer elevernes nysgerrighed.
Og ja, det kan koste en lever i ny og næ,
men spørgsmålet er, om den ikke er givet
meget godt ud set ud fra det overordnede
ønske, I har. Stemningen kan skabes med
bl.a. grønne planter, fotostater, bevidst
valg af farver, lys og materialer.
I denne proces vil man typisk ramle ind i
”det kan man ikke, fordi...”, ”hvad så med..”
osv. Vigtigt her er det at holde fast i, hvad
I som team gerne vil opnå – med lokalet,
med eleverne, med skolen. Øv jer sammen i at omformulere en modstand til et
spørgsmål. Det er en vigtig del af processen, og det er netop disse refleksioner og
dialoger, der sammen får jer til at få fælles
forståelse af, hvad I som team arbejder
med. Accepter, at ting tager tid, og tillad
jer som team at være ambitiøst uambitiøse. Vær realistiske i forhold til de økonomiske ressourcer, og husk, at en investering her er en investering i udvikling af
den pædagogiske praksis. I dette arbejde
er I ved at skabe rammer for nye måder
at arbejde på og en ny kultur for læring på
skolen. Det tager tid og skal have sin tid.
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Tværfagligt
samarbejde på
tværs af flere
skoler
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Anders Nielsen er pædagogisk leder på Saksild Skole og Laila Tolstrup er
PLF-koordinator for Landsbyordningerne

PLF som katalysator for skoleudvikling og didaktisk udviklingsarbejde
og understøttende for en stærk lærings- og skolekultur.

Hvordan fremmer man faglig sparring på
mindre skoler med eksempelvis kun en
klasse pr. årgang? Hvordan får ressourcepersonerne, der ofte kun har få timer til
opgaven, skabt et rum, hvor deres viden
bliver sat i spil - til gavn for kolleger og
i særdeleshed eleverne i form af øget
læring og trivsel?
I Odder Kommune samarbejdes der på
tværs af fire landsbyordninger i form af
Professionelle Læringsfællesskaber og et
vejledernetværk med fokus på inkluderende læringsmiljøer.

Landsbyordningsmodellen i Odder kommune er en sammenlægning af fire mindre
landsbyordninger, der alle dækker fra 0. til
6. klasse. Hver skole har typisk 9-11 lærere
og 3-4 pædagoger ansat. Sammenslutningen er næsten 3 år gammel og har medført både muligheder og udfordringer i
hverdagen. Der er en fælles skoleleder for
de fire skoler, lokale pædagogiske ledere
og ressourcepersonalet kan have en rolle
på flere skoler. Strukturen giver udfordringer i hverdagen, men nogle af de udfordringer har også et potentiale for at skabe
udvikling i fællesskab.
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Nogle af de udfordringer
har også et potentiale
for at skabe udvikling i
fællesskab.

Skole 2

Skole 3

Skole 4

Pædagogiske ledere - skole
Pædagogiske ledere - SFO/klub og dagtilbud
Ressourcecenter-team:
Læsevejledere, matematikvejleder, IT-vej
ledere, inklusionsvejledere, læringsvejledere,
koordinator for PLF og ressourcecenter-team

PLF - Dansk indskoling

PLF - Dansk mellemtrin

PLF - Matematik

PLF - Skolepædagoger

Figur 1: Landsbyordningsmodellen

Èn af udfordringerne ved at være en mindre landsbyskole er, at der er få timer til
den enkelte ressourceperson og timerne
anvendes ofte som støtte på enkelt-elever
frem for videndeling blandt kolleger/vejledning af kolleger. Det gør det svært som
ressourceperson at løfte opgaven med
kompetenceudvikling af kolleger gennem
videndeling og udvikling af prøvehand
linger på baggrund af data m.m. Det er
derfor svært at løfte opgaven optimalt.
Ved at samtænke de fire landsbyskoler,
som én større skole, er det muligt at opnå
et større timetal til ressourcepersonernes
vigtige arbejde med at understøtte ledelsen i at leve op til de fastsatte krav.

Skoleleder

Skole 1
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Udfordringen består blandt andet i, at
ressourcepersoner kan få en rolle på flere
af de oprindelige skoler og dermed også
en rolle i en hverdag på de skoler, hvor de
ikke har deres normale gang. De gode råd
i pausen og den daglige sparring kan ikke
være det samme, og vejledningen bliver
automatisk på et andet niveau. Det kan
også være sværere at komme i kontakt
med ressourcepersonen og igangsætte
samarbejde, når man ikke ses til dagligt.
Det kan der være lavpraktiske årsager til,
men også fordi det kan være sværere at
række hånden ud til en fremmed.
Kvalificering af teamsamarbejdet
For at skabe større fagteams, der giver
mulighed for samarbejde mellem flere
lærere på samme årgang og skabe fag-
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teams med mere end 2-3 deltagere, kører
der i skoleåret 2019/2020 et forsøg med
PLF-samarbejde på tværs af de fire skoler
i henholdsvis dansk indskoling, dansk
mellemtrin og matematik for begge trin
samt for pædagoger. Det har givet 9-15
personer i hver PLF-team. Større fagteams giver mindre elevkendskab, hvilket
vi anså som værende i tråd med PLF-tanken om at fokusere på læring og udvikling
hos den professionelle. Det lokale sam
arbejde er ikke aflyst grundet PLF.
Inden opstart af PLF foretog vi en spørge
skemaundersøgelse blandt lærere og
pædagoger, hvor vi satte fokus på det
eksisterende fag/teamsamarbejde. Hvad

drøftede man på de forskellige møder?
Spørgeskemaet tog sit afsæt i en til
svarende undersøgelse foretaget af Lise
Tingleff Nielsen (områdechef, Danmarks
Evalueringsinstitut) i 2008, i forbindelse
med hendes ph.d. afhandlingi, hvor det
fremgik, at teamsamarbejdet var præget
af en funktionalitetslogik og en familie
kultur. Det vil sige, at mødedeltagerne
havde fokus på kollegial støtte og den
konkrete opgavevaretagelse (hvem gør
hvad hvornår?) frem for faglige og pædagogiske refleksioner eller fælles arbejde
med udvikling af elevernes læringsmulig
heder. Vores mini-spørgeskemaunder
søgelse i 2019 på de 4 landsbyskoler viste
samme tendens.

Figur 2: Spørgeskemaundersøgelse i 2019 på de 4 landsbyskoler sammenstillet med
ph.d. afhandling fra 2008
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Begrundelserne for ikke at have fokus
på læring var ofte mangel på tid, som en
begrænsende faktor for teamsamarbejdet
samt, at det var svært at mødes. Behovet
for en kvalificering og professionalisering
af det eksisterende teamsamarbejdet
stod klart.

Set i lyset af Tuckmans teamudviklingsmodel bevæger vi os nu i stadierne
“norming” og “performing”.
Personalet har til nu brugt tid på at lære
hinanden at kende, se meningen i det nye
mødeforum, videndelt om deres daglige
praksis på de forskellige skoler - og over
tid opbygget en gensidig tillid, der er forudsætningen for at åbne op for praksis.
Næste skridt bliver at udvikle nye former
for praksis i fællesskab med udgangspunkt i det gode, der allerede er.

De fire skoler er også kendetegnet ved
stort sammenhold og et ønske om at
skabe de bedste rammer på den lokale
skole.
Implementeringen af PLF bliver dermed
også en kultur-ændrende foranstaltning,
hvor der skal gøres op med “plejer” og i
stedet væsentlig mere struktur, hvor fokus
er på elevernes læring og trivsel gennem
kompetenceudvikling af personalet.

PLF som arena for ressourcepersoner
PLF er også tænkt som en arena for
ressourcepersonerne. De deltager i
PLF-møderne med to kasketter/roller
- dels som kollega, dels som ressource
person med særlig viden omkring et
konkret område, som pågældende stiller
til rådighed for de øvrige mødedeltagere.
Dermed kommer deres særlige viden i spil
i de pædagogiske drøftelser i PLF.

Energi og produktivitet

Da der også er tale om nye samarbejdsstrukturer/partnere, er det vigtig at medtænke “tid” som et centralt element for
etableringen af nye teams.

Forming

Storming

Norming

Tid
Figur 3: Tuckmans teamudviklingsmodel
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Performing

Adjourning

VIA University College
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Det giver mulighed for nye vinkler på
daglige udfordringer - dels med udgangspunkt i bestemte elevgrupper, dels i
forhold til enkelte elever. Dét at ressourcepersonerne ikke nødvendigvis kender til
de pågældende elever gør, at vejledningen
kan blive mere objektiv og giver mulighed for et perspektivskifte, der kan være
behov for.
Ressourcepersonerne får også nyttig
viden om indsatser på de forskellige skoler og skaber kontakt til lærerne på andre
skoler.
Det betyder også, at ressourcepersonernes rolle i den ramme vil starte med fokus
på hele elevgruppen og den faglige problematik, og måske i mindre grad på den
enkelte elev og andre temaer, der kræver
stor lokal viden, da kendskabet naturligt
ikke kan være så stort på det område. Det
er ikke opskriften på alle gode indsatser
for en læringsvejleder, men det giver nogle
muligheder, selvom der også er begrænsninger. Afstanden er både en mulighed
og en risiko. Med afstand bliver nogle ting
løftet op, der er færre relationer på spil,
men det bliver også mindre konkret og
sværere at få til at fungere uden etablerede relationer mellem de professionelle.
Det kan potentielt være lettere for nogle
vejledere og lærere at etablere et sam
arbejde, hvor fokus kan være mere objektivt, men selvfølgelig med den potentielt
manglende viden om lokale forhold.
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Intentionen med PLF-samarbejdet fra
ledelsen på de fire skoler var at forsøge
at skabe rammer, hvor hver enkelt lærer
kunne indgå i et meningsfuldt sam
arbejde, og hvor den nye struktur imellem
de fire skoler kunne have en positiv effekt
på arbejdet hos hver enkelt lærer. Det var
kort sagt vigtigt, at den nye organisering
mellem de fire skoler ikke bare var en
administrativ øvelse, men en ændring,
der gav mening for alle ansatte.
Det var også vigtigt for ledelsen at skabe
muligheder for, at ressourcepersonerne
kunne komme i spil på mere end en skole,
da hver skole, grundet størrelsen, ikke
kunne have alle typer vejledere. Ledelsen
ønskede at skabe mulighed for at implementere PLC-bekendtgørelsen på tværs
af skolerne og dermed på sigt gøre en
forskel for hver enkelt lærer og elev.

Ressourcepersonernes
refleksions, udviklingsog læringsrum.

VIA University College

Vi har netop færdiggjort en midtvejs
evaluering af PLF-samarbejdet, og vi
har fået overvejende positive tilbagemeldinger. Oplevelsen er, at samarbejdet
giver god mening, og at personalet føler
sig hørt og lærer af hinanden. Samtidig
giver PLF-samarbejdet mening i forhold til
strukturændringen, der er gået fra at være
en formel ændring til en ændring, der også
kan mærkes på den enkeltes dagligdag.
PLF er blevet et refleksionsrum for lærere
og pædagoger med udgangspunkt i deres
kerneopgave: elevernes læring og trivsel.
De fagprofessionelle videndeler, åbner
op for deres praksis og får nye perspek
tiver og handlemuligheder. Der reflekteres
sammen om “den gode praksis”.
Fremtiden: ét ressourcecenter-team
Arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber fortsætter i det kommende
skoleår, og ressourcepersonernes rolle får

i

Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet.
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et stadig større fokus, da der nu etableres
et tværgående ressourcecenterteam, som
gør det ud for det pædagogiske læringscenter. Strukturen i Landsbyordningen
og arbejdet i PLF-teams nødvendiggør
distribueret pædagogisk ledelse gennem skolens ressourcepersoner. Derved
får ressourcepersonerne en vigtigere og
måske vanskeligere rolle, i tæt samarbejde
med den formelle ledelse, med at løse og
kvalificere folkeskolens kerneopgave.
Ressourcecenterteamet bliver ressource
personernes refleksions, udviklings- og
læringsrum - med fokus på elevernes
trivsel og læring gennem kompetence
udvikling blandt de fagprofessionelle.
PLF og ressourcecenter-teamet er begge
vigtige elementer i ledelsens strategi i
retning mod den lærende organisation, og
at de fagprofessionelle går til kerneopgaven professionelt med fokus på elevernes
læring og trivsel.
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Bekendtgørelse
til tiden

VIA University College
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Britta Vejen er lektor, MPK og ansat ved Videreuddannelsen på Københavns Professions
højskole og Lonnie Sørensen er lærer, læringsvejleder og pædagogisk konsulent i Future
Classroom Lab/Center for undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole

Det er seks år siden bekendtgørelsen for PLC trådte i kraft. I 2014
var der fokus på den nye skolereform, der medførte en markant
ændring af diskursen omkring folkeskolen fra undervisning til læring.
Det betød et stærkt fokus på målstyret undervisning og synlig
læring, på en længere og mere varieret skoledag, på bevægelse og
understøttende undervisning. Samme diskurs præger beskrivelsen
af indhold og opgaver i bekendtgørelsen. Den markerer PLC’s
udviklingsorienterede fokus under en reformdiskurs.

Er det mon stadig det, vi og skolerne har
mest brug for? Eller er tiden moden til en
revision af bekendtgørelse og uddannelse
for at skabe rammer for en mere eksperimenterende læringsforståelse på PLC?
Rammer, der kan genskabe balancen
mellem mål og formål i skolens praksis.

Udsigtspunkt
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 vej
ledere som organisatoriske katalysatorer?
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Et mere rummeligt
læringsmiljø med plads
til kunst, kreativitet,
empati, dannelse…

Vi oplever, at det er vidt forskelligt fra
kommune til kommune, og fra skole
til skole, hvordan PLC prioriteres og
anvendes. Nogle steder er der en tydelig
satsning, der lader PLC stå i spidsen for
skoleudviklingen, andre steder er PLC
stadig blot et skolebibliotek med få ugentlige åbningstimer. Alle vegne har skolerne
siden 2014 haft travlt med at rette ind
efter central styring af nye dagsordener;
implementering og anvendelse af læringsplatforme, at finde mening i nye samarbejder omkring den understøttende
undervisning og at skabe motivation for
en længere skoledag.
En sproglig analyse af bekendtgørelsen
vil ikke overraskende vise, at den afspejler
det stærke fokus på målstyret læring, på
ny og evidensbaseret viden og på heraf
afledte skoleudviklingsaktiviteter. Dens
ordvalg ækvivalerer med aftaleteksten fra
2013 (UVM, juni 2013). I stk. 1 finder vi det
øgede fokus på læring og trivsel, læringsrelaterede aktiviteter samt personalets
fokus på læring og læringsresultater.
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Aftaleteksten taler om systematisk og
dynamisk udvikling af fagene gennem
den nyeste viden. Bekendtgørelsen peger
på at sætte forskningsbaseret viden om
læring i spil på skolen. Endelig ses reformens forankring i de reviderede fælles
mål i bekendtgørelsens beskrivelse af
opgaver (Bekendtgørelse om folkeskolens
pædagogiske læringscentre, 2014).
I den gældende diskurs om folkeskolen
står reformens fokus på målstyret undervisning, længere skoledage og understøttende undervisning ikke længere
så stærkt. Efter den seneste statusrapport har undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil aftalt justeringer, som
bl.a. indebærer en generel afkortning af
skoledagens længde for elever i børne
haveklassen til og med 3. klasse og klarere
rammer for at konvertere understøttende
undervisning til andre indsatser (Folke
skolen nov. 2019). Og på baggrund af
evalueringsrapporten af de nationale tests
(feb. 2020) er en af rådgivningsgruppens
hovedkonklusioner, at det er problematisk at disse tests både har fungeret som
pædagogisk redskab og som styringsredskab. Nu er der reelle drøftelser omkring
formål, berettigelse og omfang af testning
generelt.
Hertil kommer det igangværende arbejde
med udvikling af teknologiforståelser og
elevprojekter med fokus på autentiske
problemstillinger. Det kræver andre og
mere eksperimenterende læringsformer

VIA University College

med plads til fejlmodighed, leg og fusk
med diverse materialer og teknologier. Her
må det målsøgende blik vige for iterative
tilgange og kalde på et nyt læringssyn og
et fornyet syn på PLC’s rolle og funktion.
I praksis
Vi har igennem snart mange år arbejdet
med at udvikle PLC som organisation i
forskellige kommuner og på forskellige
skoler. Bekendtgørelsen har været baggrund for disse udviklingsaktiviteter, og
det sker ikke altid, at udviklingsaktiviteterne bliver til hverdagspraksis og udvikles som organisatorisk kapacitet. Vores
erfaring er, at det kræver vejlednings- og
proceskompetencer, teknologiske, pædagogiske og fagfaglige kompetencer hos
medarbejderne, og det kræver lydhør og
nærværende ledelse tæt på PLC-teamet.
Det er det følgende et konkret eksempel
på.
Når skoleudviklingen drejes om PLC
I kølvandet på et fælles kommunalt lederlaboratorium i Herlev i 2017, blev Københavns Professionshøjskole inviteret til at
være medskabende på konkrete skoleudviklingsinitiativer på alle skoler i Herlev
kommune. Med en praksisnær tilgang
til de lokale ønsker og behov, udviklede
vi forskellige veje til at placere PLC på
skolernes landkort. Omdrejningspunktet
på alle skoler var bekendtgørelsen fra
2014, som man endnu ikke havde haft
held med at gøre til pædagogisk praksis.
Det førte til forskellige former for dialog-
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processer med henblik på at etablere et
fælles afsæt for skolernes lærings- og
udviklingsprojekter netop med udgangspunkt i bekendtgørelsen. Det faldt meget
forskelligt ud, men de fleste steder tog
man udgangspunkt i den eksisterende
kultur med en invitation til at tænke flere
ressourcepersoner ind som en del af PLCteamet. Vi arbejdede med spørgsmål om,
hvilke profiler et PLC har brug for med
bekendtgørelsen som baggrundstapet,
samt en synliggørelse af PLC-teamets
kompetencer i relation til igangværende
udviklingstiltag (fx “Løft af top og bund”,
Verdensmål o.lign.).
Ét sted tænkte man radikalt anderledes.
Her stillede skoleledelsen sig selv spørgsmålet: Hvad nu, hvis vi sætter et nyt hold,
der kan være med til at udvikle netop det
PLC, vi har brug for på vores skole? En
modig og meget spændende beslutning,
der viste sig at give det bedste ejerskab til
indhold, opgaver og funktioner på PLC.
En kort gengivelse af det forløb kan skitseres således: Først arbejdede vi med at
udvikle den ønskede PLC-profil og her
under PLC’s team-identitet, indrammet af
en lokal fortolkning af bekendtgørelse og
skolens udviklingsfokus. Herefter fulgte
egentlig kompetenceudvikling af de nye
PLC-medarbejdere, som bestod af både
lærere og pædagoger, med det fokus
at give dem et fælles sprog for centrale
aspekter af PLC’s opgaver og indhold.
Temaer i dette arbejde var pædagogisk
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vejledning, procesledelse, kommunika
tionsforståelser, organisationsforståelser,
refleksion i dialoger med kolleger, lytning
som en særlig kompetence, voksenpædagogik og udvikling af lærende fællesskaber. Forløbet var hele tiden holdt levende
ved at teamet skulle gøre noget med
kolleger i praksis, - altså praksisnær
skoleudvikling, hvor PLC udviklede fælles
praksis gennem videndeling og refleksion
over de konkrete erfaringer med opgaverne. Ledelsen deltog i alle kompetenceudviklingsaktiviteter.
Når skoleudvikling kører uden om PLC
Der findes gode eksempler på lokal
skoleudvikling, hvor intentionen er, at
alle løfter i ligeværdig flok og går samme
vej, - måske med en pædagogisk ledelse
helt tæt på, eller skoler med forankrede
læringsfællesskaber, der står centralt i
skolens kultur.
Dog har vi erfaring for, at større skole
udviklingsprojekter udenom PLC kan have
svært ved at forankre nye tiltag, så de
for alvor bliver en del af skolens praksis også året efter.
Bølgen af kommunale udviklingsprojekter omkring udvikling af professionelle
læringsfællesskaber har nogle steder haft
den intention, at det enkelte klasse- eller
årgangsteam selv skulle kunne drive kontinuerlige forbedringer af elevernes læring.
Så fra at have fokus på egen opgaveløsning og læring forventes det nu, at man er
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lærende og kollaborerende og bygger på
fælles afhængighed og en fælles synkron
opgaveløsning (Andersen 2019). En sådan
ny kultur med lærende fællesskaber bør
understøttes og faciliteres, hvis den skal
blive til en ny pædagogisk virkelighed.
Og netop her kan en gennemtænkt
organisering omkring PLC’s læringsvejledere give mulighed for at sikre rum til
fælles pædagogisk refleksion, som i højere
grad er med til at sikre bæredygtig skole
udvikling. Hvem skal ellers stille skarpt
på, hvordan de nye tiltag eller tilgange til
undervisning virker i praksis? Hvem skal
holde hånden under teamets refleksions
processer og dialoger for at opnå nye
indsigter, der fører til bedre læring hos
eleverne?
Eksemplet her med de store udviklingsarbejder viser, at PLC –medarbejdere
kan stå lidt alene med udviklingsideer og
visioner. Derfor er det vigtigt, at skolerne
fortsat sender folk på uddannelse. Her
er der nemlig mulighed for at hente ny
inspiration til udvikling af diverse indsatsområder.
PLC i uddannelsen på Københavns
Professionshøjskole
Afgangsprojektet på den pædagogiske
diplomuddannelse i medier og kommunikation har et indbygget krav om at indgå
i konkrete samarbejder omkring mediepædagogisk og -didaktisk videndeling og
organisationsudvikling, at sætte skole
udviklingsarbejder i gang i samarbejde
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med ledelsen, at udvikle teknologiforståelse og at kunne håndtere vejledning i den
forbindelse. Alt sammen helt centralt for
et PLC. Her i foråret 2020 samler interessen sig lokalt om følgende temaer:
-	hvordan man som vejleder kan invitere
til udvikling af professionelle lærings
fællesskaber ved at gennemføre
konkrete projekter med fokus på
produktiv læring omkring litteratur
og teknologiforståelse
-	implementering af digitale værktøjer
blandt det pædagogiske personale med
henblik på at udvikle teknologiforståelse og mediepædagogiske forløb
-	hvordan man kan arbejde vidensbaseret med digitale læringsressourcer og
således modgå verserende negative
narrativer omkring brugen af teknologier i undervisningen
-	hvordan man arbejder med udvikling af
eksperimenterende læringsmiljøer som
Fablabs og makerspaces, koblet med
21st skills på vejen mod udvikling af
teknologiforståelser
I sig selv er det måske nok mest interessant for dem, der arbejder med ovenstående udviklingsarbejder. Det vi kan
bruge denne ikke-videnskabelige empiri
til at tydeliggøre i denne kontekst er, at
PLC-medarbejdere under uddannelse får
mulighed for at finde og udvikle de vigtige og vidensbaserede begrundelser for,
hvorfor vi skal udvikle PLC, - og hvordan.
Og det handler om andet og mere end
synlige mål for elevernes læring. Her er vi

i kontakt med nogle mere overordnede
begrundelser for, hvorfor skolerne skal
interessere sig for andre måder at lære på.
PLC i et skoleudviklingsperspektiv
For læringscentret må det være en central
opgave at inspirere til og facilitere læring
for såvel kolleger som elever i konkrete
eksperimenter med elementer fra 21st,
med små designprojekter, med udvidelse
af deltagelsesmuligheder, med nye
positioner i læringsmiljøet, - og i den
forbindelse med et skærpet fokus på at
kunne kvalificere disse miljøer med gode
refleksionsprocesser.
Det betyder, at PLC skal på banen i
forhold til udvikling af professionelle
læringsfællesskaber (PLF). Den viden
PLC-medarbejderen har om projekt- og
procesledelse, om læring og læringsmiljøer, om teknologier og om læringsressourcer skal i spil, når skolens PLF
arbejder.

Vi vover pelsen og
kommer med et bud
på en ny, ambitiøs
og forpligtende
bekendtgørelse.
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Derfor skal PLC-teamet også selv udvikles som professionelt læringsfællesskab
med høj fælles faglighed omkring vejledningsopgaven og facilitering af skolens
andre professionelle læringsfællesskaber.
Der er her brug for et PLC med et tydeligt
fælles grundlag og formål, - med flere
fælles opgaver.
Hvis man vil det, skal det afspejle sig
i bekendtgørelsen. Det hviler på den
antagelse, at sprog i et styringsdokument har betydning. Målstyring og den
afledte vægtning af testning og monitorering af læringsresultater har i sagens
natur genereret et særligt behov for mere
fagfagligt orienterede vejledere med
afgrænsede og specifikke arbejdsopgaver.
Vi har fået fagligt dygtige og dedikerede
læsevejledere og matematikvejledere, der
ikke nødvendigvis har et meningsfuldt
arbejdsfællesskab med vejledere indenfor
AKT, naturfag eller teknologi og medier.
Reformdiskursen har bundet ressourcer
til fagfaglige vejledere, der blandt andet
arbejder med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af tests. En
økonomi, der indebærer en indbygget legitimitet til en særlig gruppe af vejledere.
Nu er der måske i udpræget grad brug for
vejledere, der kan facilitere udvikling af
kreative læringsmiljøer og læreprocesser
for skolens læringsfællesskaber.
Der er således behov for, at PLC har en
fælles forståelse for vejledning og facilitering som faglighed, og for PLC’s centrale

rolle i den lokale skoleudvikling. Herigennem kan der skabes meningsfulde snitflader mellem forskellige vejledere med
forskellige fagligheder og roller.
Vores vision
Vi taler for vigtigheden af en ny og justeret bekendtgørelse, der netop fremhæver
det fælles formål og den fælles opgave
for alle vejledere og ressourcepersoner i
skolens PLC. Som et tankeeksperiment,
med en iterativ tilgang og rigelig plads til
fejlmodighed, vover vi pelsen og kommer
med et bud på en ny, ambitiøs og forpligtende bekendtgørelse, som vi godt kunne
komme til at holde af.
Bekendtgørelse om folkeskolens
pædagogiske læringscentre
Formål
				Læringscentret skal fremme
elevernes lyst til at lære gennem
udvikling af skolens læringsmiljø, der skal danne rammen for
oplevelse, fordybelse og virkelyst,
så eleverne udvikler erkendelse
og fantasi samt får tillid til egne
muligheder og baggrund for at
tage stilling og handle. Læringscentret skal understøtte det
pædagogiske personales fokus på
refleksion og læreprocesser.

§1

Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter
skal herunder være katalysator for
1) 	skoleudviklingsinitiativer i samspil med
ledelsen,
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2)		facilitere pædagogisk refleksion blandt
skolens pædagogiske personale og
dermed udvikle skolens læringsfælles
skaber
3) 	understøtte udvikling af lærings
fællesskaber mellem skolens
ressourcepersoner og vejledere
gennem konkrete projekter
Opgaver
				Følgende opgaver varetages af
det pædagogiske læringscenter:

§2

1) 	Analysere og vurdere læringsressourcer i brug i praksis, og dernæst skabe
overblik over og kuratere ressourcerne.
2) 	På baggrund af Folkeskolens formål at
understøtte og udfordre det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med
udgangspunkt i navnlig:
a) 	tværgående projekter og teknologiforståelse
b) 	samarbejde med eksterne parter med
fokus på elevernes mulighed for at indtage en position som analyserende og
problemløsende
c) 	samarbejde med kulturinstitutioner og
kulturliv med fokus på elevernes mulighed for at deltage med en
position som skabende og kreative.

Ikrafttræden
				
Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. august 2020.

§3

Undervisningsministeriet,
den 1. april 2020
Nu er det tid
Uden at gribe til dystopiske perspektiver
kan vi vist roligt sige, at der nu er brug
for at skolerne viser interesse for mere
kreative læringstilgange end det, der
rummes indenfor et målsøgende perspektiv. Eleverne skal kunne begå sig i en
forandret verden. Derfor skal vi skabe et
mere rummeligt læringsmiljø med plads til
kunst, kreativitet, empati, dannelse, forestillingsevner, innovation, vedholdenhed
og refleksionsevne.
Den teknologiske og mediemæssige
udvikling udfordrer skolen i dag og ikke
mindst vores tilgang til dannelse og
læring. Samfundet og børnevirkeligheden
vil altid udfordre skolen, og særligt i forhold til teknologi og medier er skolens
dannelsesprojekt udfordret.
Vi må skabe rum og rammer for en mere
formålsorienteret praksis, hvor lyst til at
lære i en kreativ, undersøgende og eksperimenterende praksis er omdrejningspunktet for elevernes arbejde og dermed
det fælles omdrejningspunkt for PLC.
Og det kræver en bekendtgørelse til tiden.
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Læse-hyggeklubben i Ørsted
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Lone Braad er uddannet lærer og skolebibliotekar og formand for PLCF Midtjylland

Med hyggen i højsædet har skole- og børnebibliotekaren i Ørsted
i fællesskab inviteret mellemtrinselever på Rougsøskolen til fælles
læseoplevelser i litteraturens verden.
Her følger opskriften på, hvordan vi greb det an.

I årets mørkeste måneder mødtes vi.
Tiden, som indbyder mest til at krybe dybt
ned i den højryggede og fordybe sig i en
spændende bog. Derfor startede vi op
ugen efter efterårsferien og sluttede af til
påske og mødtes to timer en eftermiddag
om ugen efter skoletid på skolebiblioteket.
Sammen læste vi en roman, som de
voksne havde udvalgt. Hvis der var mere
tid i slutningen af perioden var der mulighed for at være med i udvælgelsen af
litteratur.

Hvem er vi?
Vi er henholdsvis folkebibliotekar Birgitte
Diemer, som er ansat på det lokale folkebibliotek i Ørsted som børnebibliotekar.
Birgitte har været ansat på sygehusbib
lioteket på psyk. i Risskov, hvor hun lavede
oplæsningsseancer for de indlagte. Hun
var derefter ansat på kombiblioteket
på Samsø, hvor hun samarbejdede med
skolebibliotekaren på skolen.
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Rammen for vores
læseklub er skolens
PLC.

Undertegnede er uddannet lærer i 2000,
hvor jeg fik ansættelse på en folkeskole
i Norddjurs og blev efter det første år tilknyttet skolebiblioteket som “føl”. I 2004
startede jeg på skolebibliotekaruddannelsen på VIA i Århus. I forbindelse med
skolelukning blev jeg i 2010 overflyttet til
Rougsøskolen i Norddjurs Kommune, og i
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2011 kom jeg med i bestyrelsen for PLCF
Midtjylland. Siden 2017 har jeg siddet med
i prisudvalget, hvor vi får læst en masse
god børnelitteratur. Siden marts 2019 har
jeg været formand for vores lokalkreds.
Vores roller er forskellige. Mens Birgitte
sørger for at skaffe bøger hjem fra nær og
fjern, så alle har et eksemplar at læse med
i og søge midler, så vi evt. kan købe bøger
og forfatterbesøg, sørger jeg for rekrutteringen; kontakt til eleverne, forældrene,
lærere og speciallærere, som hjælper med
at motivere til at være med. Ofte handler
det jo om, at den rigtige person giver det
rigtige stikord på det rigtige tidspunkt.
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Vores mål
Vi har hver sin faglige tilgang og hver
vores kompetencer at byde ind med.
Vores mål er det samme; at skabe en
fælles tekstforståelse og læseoplevelse
i et fællesskab med børnene, hvor alles
input og oplevelser udvider den fælles
oplevelse. At vi får givet vores kærlighed
til litteraturen videre.
Rammen
Rammen for vores læseklub er skolens
PLC, som er indrettet med bløde stole,
sofaer og tæppe, hvor man kan placere sig
efter behag. Der er ikke krav om, at man
skal sidde stille på en stol, hvis det behager én bedre at ligge på tæppet, hvor det
er nemmere at skifte stilling.
Her er smartboard, hvor vi sammen kan se
kort, illustrationer eller søge på fx. billeder
af ting i teksten, så vi sammen skaber en
fælles forståelsesramme.
Tidspunktet er umiddelbart efter undervisningen stopper, så man kan gå direkte
på skolebiblioteket, når man får fri.
Arbejdstidsrammen for skolebibliotekaren
var i de første år en ekstra time udløst af
en stor klasse. I læseklubbens 3. år var det
fra puljen understøttende undervisning.
I 2019 er Norddjurs Kommunes økonomi
så trængt, at der ikke er tid til understøttende undervisning, og skolebibliotekarens timer er halveret.
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Vi har fået del i Læse-lyst-puljen fra
Undervisningsministeriet, så fra næste
skoleår kan vi atter tilbyde mellemtrinnets
elever at gå i læseklub. I ventetiden har
jeg startet en avis-læse-klub i det store
frikvarter, hvor vi kan mødes og drøfte
artikler i ugens børneavis. Medlemmerne
af avisklubben kan afhente en avis dagen
forinden til gennemlæsning. Derefter
bliver den atter indsamlet og uddelt i
klasserne.
Hvordan gør vi?
På en fællessamling for mellemtrinnet
annoncerer jeg, at man nu kan tilmelde sig
Læse-hygge-klubben. Tidligere deltagere
fortæller om, hvad vi laver i Læse-hyggeklubben. Lærerne får en tilmeldingsseddel
med til uddeling i klasserne, og jeg lægger
et opslag til forældrene, da jeg skal have
forældreaccept på deltagelse, da det er
uden for skoletid. Vi prøver at få plads til
alle interesserede, men er kommet frem
til, at omkring 12 er et godt antal.
Hvad læser vi?
Indholdet har varieret fra år til år, hvor vi
har haft skiftende romaner og temaer.
”Vaffelhjerte” var årets historie i Nordisk
Litteraturuge 2015. Det er en god fortælling, som eleverne var optagede af og som
vi kun læste et uddrag af. Den er meget
velegnet til oplæsning og rummer gode
samtaleemner om venskab, sammenhold,
Norge mv.
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Vi afsluttede læseforløbet med at spise
vafler i skolekøkkenet og lave alternative
boganmeldelser med tableauer i 3D-rammer med fimoler og mosgummi.
”Elefantstenen” var kandidat til Orlaprisen
i 2016, hvilket var årsagen til, at jeg fik øje
på dens værdi som Læse-hygge-klub-bog.
Den er eventyrlig og tankevækkende med
sine temaer om ensomhed og anderledeshed i et lille samfund, som har fælles træk
med Ørsted. Den var udfordrende, men
sjov, at læse med vestjyske dialekter og
thailandske udtaler. Det hjalp, at jeg havde
hørt bogen på lyd i forvejen. Ungerne
mente, at vi skulle afslutte bogen med en
Babit-special; toastbrød og Nutella i lag,
men Birgitte og jeg vedtog, at varm kakao
kunne gøre det.
Vi indledte bogen med at køre med Tørfisk
til Thyborøn (VLTJ), hvor historien foregår
og lærte, at det er ikke alt man ved, før
man får det at vide….
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”Silas og den sorte hoppe” læste vi i jubilæumsåret 2017. Den kræver formidling,
da den historiske ramme kræver forklaringer for nutidens børn. Personlig elsker jeg
historien og har læst hele serien sammen
med min egen søn. Kravet om forklaringer
og at jeg syntes historien er god, gjorde
den til en god kandidat til Læse-hyggeklubben. Vi sluttede bogen af med at se
filmen, som vi kun kunne finde på tysk,
men det var ungerne helt med på, og
poppede popcorn en lørdag på det lokale
folkebibliotek.
”Knokkelmandens Cirkus” var god en dag,
da halvdelen af deltagerne var til børnefødselsdag. Vi læste bogen op, hvor alle
kunne følge med i billedsiden. Derefter
lå alle på gulvtæppet med bogen bredt
ud og diskuterede placering af de løse
billeder, som følger med bogen. Resultatet
blev udstillet på PLC.
”Hund” af Tina Sekura Bestle og Anna
Jacobina Jacobsen gav anledning til nogle
gode snakke om forholdet mellem børn
og forældre og deres forventninger til
hinanden. Den fungerede fint med
mellemtrinsbørn og bogens flotte illu
strationer blev nydt og kommenteret.
”Himmelborgens Hemmeligheder” har vi
brugt to gange i Læse-hygge-klubben.
Det er en god historie, som indeholder
tilpas med gys og en spændende rejse i
danmarkshistorien, som vi bliver præsenteret for gennem tidernes gespen-

VIA University College

ster og en sort kat som rejseleder med
Gjorslev Slot som ramme. Bogen har en
hjemmeside, som fint supplerer læsningen
af bogen og indeholder mange af de
oplysninger, som vi manglede undervejs
i læsning. Da vi læste bogen første gang,
havde Birgitte fundet midler til at købe
bogen til vores deltagere og afslutte året
med et besøg af Charlotte Blay. Det var en
stor succes.
”Sisdæ Sjangse” er en billedroman af
Kenneth Bøgh Andersen. Den egner sig
til en enkelt dag. Vi læste den op, mens
deltagerne kunne følge med i bogen på
smartboard. Den skabte interesse for
PLC’s kasse med billedromaner.
Et gennemgående tema
Som noget nyt arbejdede vi i 2019 med et
gennemgående tema i bøgerne, vi læste.
Temaet var “musik i bøger”, hvor børnenes
umiddelbare reaktion var, at der da ikke
er musik i bøger. Det prøvede vi at vise
gennem læsning af ”Den hvide konkylie”
af Bent Haller, hvor vi hørte klassisk musik
på YouTube, ”Louis Armstærk”, hvor vi
lyttede til jazz og hørte de melodier, som
bliver omtalt i bogen og ”Hest Hest Tiger
Tiger”, hvor vi hørte popmusik som Sugar
Honey Honey.
Året blev afsluttet med et foredrag om
musik af en lokal musikpædagog, som
Birgitte havde kontakt til gennem Folkebiblioteket.
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Hvordan læser vi?
Når vi sammen læser bøger i Læse-hygge
klubben er det frivilligt, om man vil læse
op eller lytte, følge med i bogen eller kigge
på billeder eller ud i luften eller lukke
øjnene og ligge ned. Alle skal føle sig frie
til at spørge ind, hvis der er ord eller dele
i handlingen, man ikke forstår. Vi går ikke
videre, før alle er med på, hvad det går
ud på. Sammen snakker vi os frem til
forståelse.
Med dette arbejde bidrager vi til at øge
børnenes læselyst og forståelse og til
byder dem et fællesskab at opleve litteratur i. Og så er det hyggeligt!

Den historiske ramme
kræver forklaringer for
nutidens børn.
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Bekendtgørelse
om folkeskolens
pædagogiske
læringscentre
I medfør af § 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665
af 20. juni 2014, fastsættes:

Formål

§1

	Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende
og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede
aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende
personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

		Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at
		
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
		
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
		
3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og
		
4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.
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Opgaver

§2

Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:
1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.
	2) 	På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og
pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig:
		 a) aktuelle indsatsområder på skolen,
		 b) digitale medier,
		 c) pædagogisk praksis og læring,
		 d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og
		 e) 	nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og
evaluering.
Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens
mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder
beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af
læringscentrets opgaver:
	1) 	Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere
varieret skoledag.
2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.
3) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.

Ikrafttræden

§3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker
i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2014
Christine Antorini
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Kommende temaer
Nr. 3 - 2020
Læse- og skrivevanskeligheder

Nr. 4-2020
Bevægelsesdidaktik

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 ordblinde
indsats. Der er dog andre typer af læseskrivevanskeligheder 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.

Siden skolereformen i 2014 har skolerne
fået en ny opgave med at integrere i
gennemsnit 45 minutters motion og
bevægelse om dagen i undervisningen.
Selvom skolens pædagogiske personale
har en række almendidaktiske og fag
didaktiske erfaringer at trække på, så er
det i vid udstrækning også en ny didak
tisk udfordring. Dette temanummer af
Liv i skolen handler om, hvordan man
kan planlægge og udvikle bevægelses
aktiviteter, så de understøtter trivsel og
læring i skolen. Temanummeret behandler
forskellige teoretiske tilgange til trivsel
og læring, ligesom det diskuterer og
kommer med forslag til, hvordan der
kan arbejdes med forskellige dilemmaer
og udfordringer i relation til bevægelse.
Teorier, modeller og de mange praktiske
eksempler er udviklet sammen med elever,
lærere og pædagoger i forbindelse med
aktionsforskningsprojektet iMOOW!

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