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Velkommen til Liv i Skolen nr. 3/2015
Canadisk pædagogik i skolen
Liv i skolen forsøger at pejle på de tendenser og udfordringer der rører sig i skoleverden
og vil forsøge, med udgangspunkt i både forskningsrettede, teoretiske og praktiske
artikler, at understøtte og inspirere til arbejdet med bl. a. den nye skolereform. Derfor
dette nummer om canadisk pædagogik i skolen.
Ontario er specielt interessant for danske skolefolk, først og fremmest fordi den cana
diske provins i høj grad har inspireret den danske skolereform fra 2014, men også fordi
man i Ontario kan fremvise et eksemplarisk bud på, hvordan man kan arbejde med dele
af vores skolereform.
Flere folk fra den danske uddannelsessektor og skoleverden har allerede taget turen over
Atlanten for ved selvsyn at se, hvad de gør i Ontario. Der har de fået erfaringer, som vi
i en dansk skolekontekst, både på ledelsesplan og i klasseværelset kan blive inspireret
af. Et af mange indtryk fra klasseværelset er en markant og vedvarende insisteren på at
arbejde efter mål og opstilling af kriterier for centrale dele i fagene.
Dette nummer af Liv i Skolen vil videregive en række af de erfaringer, der er gjort på ture
til Ontario og bringe indlæg, der vurderer fordele og ulemper ved en overtagelse af de
pædagogiske principper i en dansk sammenhæng.
Læs bl.a. om hvordan man kan arbejde med professionelle læringsfællesskaber, hvordan
man arbejder med en øget fokusering på centrale dele ved elevens læring, hvordan man
anvender data som grundlag for at finde indsatsområder og mulige afsæt for skoleudvik
ling og om hvilke overvejelser der både kan og skal gøres, når man vil integrere dele af en
canadisk pædagogik i en dansk sammenhæng.
I dette temanummer har vi både perspektiver fra forskere, undervisere på læreruddan
nelser og diplomuddannelser, skoleledere, læringsvejledere og lærere samt bidrag fra to
af vores canadiske samarbejdspartnere: Stephen McCombe er skoleleder i Ontario og
fortæller i sin artikel om arbejdet med professionelle læringsfællesskaber og Jim Martella,
nu viceskoleleder, viser i sin artikel, hvordan man i arbejdet med tekster kan åbne verden
for eleverne, samtidig med at man stilladserer og vurderer deres læring.
Velkommen til et spændende nummer af Liv i Skolen.
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Hvorfor Ontario?
Forklaringen på Ontarios vellykkede
skoleudvikling skal overordnet findes i
en udviklingsstrategi, der har været og
er båret af fire dominerende elementer:
Fokus, støtte, samarbejde og forsknings
basering.
Af Jens Rasmussen, professor

”Nedbrydningsdidaktik” som
forudsætning for undervejsvurderinger
og læringsrettet feedback
Nedbrydningsdidaktik henviser til en
didaktisk skærpelse i undervisningen,
der handler om at finde et fokus og turde
synliggøre og fremhæve, hvad vi sammen
betragter som det mest betydningsfulde
at arbejde hen imod. Dermed udfordres
vores evne til at konkretisere hvad vi vil i
undervisningen og til at udvikle et mere
fintmasket og nuanceret sprog for læring.
Af Morten Stokholm Hansen, lektor
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Ontario i Rundhøj – er det muligt?
”Hvorfor i alverden vil I rejse helt herover
for at se det canadiske skolesystem?”
Sådan blev vi mødt af en paskontrollør
den dag, vi satte vores ben på canadisk
jord. Tanker blev sat i gang, og de store
spørgsmål meldte sig. For hvad ville vi
opleve i de kommende 5 dage, hvor vi
skulle nærstudere det skolesystem,
som er blevet rost til skyerne?
Af Nina Yuki Abildgaard og Trine Rohde,
begge lærere og læringsvejledere
24

Hvad er det, de kan i Ontario? Og hvad
kan vi bruge det til?
Eleverne var i gang med at løse en opgave
eller et problem, oftest i grupper. Lære
ren havde, som vi kender det, rollen som
klassens leder og ud over dette brugte
læreren meget tid på at give feedback
på elevernes arbejde.
Af Niels Tange, adjunkt

52

Fra teamsamarbejde til professionelt
læringsfællesskab
Det er vigtigt, at vi bringer inspirationen
fra Ontario ind i vores egen kontekst og
oversætter de gode ideer til egen praksis.
For mig ligger det i selve oversættelsen,
at vi bringer de elementer, som vi kan
se kan bidrage positivt og fremmende
for vores mål, ind i vores praksis. Vi skal
reflektere og analysere inden vi beslutter.
Det kan vi slet ikke lade være med.
Det ligger ikke i den danske tankegang,
at vi bare lige importerer skolekoncepter,
uanset hvor de kommer fra.
Af Jette Bjørn Hansen, skoleleder
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En Ontario-skoles rejse - på vej
mod læreres læring og kollaborative
undersøgelser i rammen af et
professionelt læringsfællesskab.
Et effektivt professionelt læringsfælles
skab opstår, når lærere i en skole sam
arbejder med kolleger om at dele eksper
tise, lære af hinanden og udvide deres
læring ved at netværke med andre skoler
i kommunen og i landet.
Af Stephen McCombe, principal og
educational consultant
68

Den lærende skole
Udover indsigten i det politiske og orga
nisatoriske arbejde for at ændre skole
kulturen i Ontario fik jeg især tre ting
med fra besøget. De blev gentaget af
forskellige organisationsfolk - og de blev
bekræftet af de skoler, vi besøgte under
opholdet. De tre kerneelementer i skoler
nes udvikling består af: Fælles kollektiv
analyse af data, skoleforbedringsplan
og professionelle læringsfællesskaber.
Af Ove Christensen, uddannelsesforsker
78

Inspiring succes - thinking matrix i arbejdet
med litterære tekster
I løbet af de sidste 15 års undervisning er
jeg kommet til at forstå, at engagement
og inspiration er selve kernen i et vellykket
klasseværelse. Hvordan kan vi fange vores
elever, så vi nøjagtigt kan vurdere, hvor de
er? Uden omhyggelige og nøjagtige vurde

ringer, hvordan kan vi så vide, hvordan
og hvad vi skal lære vores studerende,
så de bliver succesfulde elever i det
21. århundrede?
Af Jim Martella, vice principal
82

Gå fra team til læringsfælleskab - og se
resultaterne i elevers præstationer!
Adspurgt hvad der har været det vig
tigste element i Ontarios imponerende
skoleudvikling de seneste 12 år, svarer
Deputy Minister Mary Jean Gallagher,
at udviklingen af ledernes og lærernes
refleksionsniveau via de professionelle
læringsfælleskaber har udviklet undervis
ningskvaliteten væsentligt og har gjort,
at også elevernes refleksioner over deres
læringsproces er styrket.
Af Anette Vestergaard, pædagogisk
konsulent
88

Er det besnærende eller befriende at
tillægge noget betydning?
- en paradoksal rejsebeskrivelse
Denne artikel er en rejseberetning. Det er
en subjektiv fortælling om, hvordan jeg
fik et mere nuanceret blik på målstyret
læring, og om hvordan jeg er begyndt at
tro på, at man i praksis med fordel kan
håndtere de mange paradokser, som
opstår, når man forsøger at forene mål
styrings-stringenthed med pædagogik
kens kompleksitet og ustyrlighed.
Af Ina Rathman, adjunkt
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Jens Rasmussen er cand. pæd, ph.d. og professor i pædagogisk
sociologi ved Aarhus Universitet

Den succesrige skoleudvikling I Ontario har tiltrukket sig omfattende
international opmærksomhed. De anvendte udviklingsstrategier har
inspireret politikere og skolefolk over hele verden.
Folkeskolereformen er stærkt inspireret af udviklingen i Ontario, som
er blevet et populært rejsemål for skoleinteresserede, der er optaget
af at udvikle skolen og elevernes udbytte af deres skolegang.

En narrativ om succes
De mange skolefolk, der i disse år besø
ger Ontario for at studere den canadiske
provins’ succesfulde skoleudvikling, bliver
mødt med den samme narrativ, uanset
om de taler med undervisningsministeriet,
skolelederorganisationen, lærerforenin
gerne eller skoledere og lærere i skolerne:
Omkring år 2000 var Ontarios skole
væsen ikke blot i forfald, det lå i ruiner:
Eleverne lærte for lidt, mange elever blev

‘left behind’, det var vanskeligt at fast
holde lærerne, deres anseelse var lav, og
forældrenes tillid til skolen befandt sig på
et lavpunkt. Men ved valget i 2003, som
førte til en jordskredssejr til de liberale,
skete der noget. Den nyvalgte premier
minister Dalton McGuinty havde gjort
skolen til valgkampstema, hvilket var
en væsentlig grund til regeringsskiftet.
Den ny regering satte skoleudvikling
højt på den politiske dagsorden, og den
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ansatte førende uddannelsesforskere
som Michael Fullan og Ben Levin som
henholdsvis premierministerens særlige
rådgiver i skoleforhold og deputy minister
til at lede udviklingen.

perioden fra 2003 til den seneste måling i
2013 viser, at Ontario i læsning, matematik
og science befinder sig et pænt stykke
over PISA’s middelværdi på 500, men
også at der ikke har været nogen frem
gang over perioden, og at Ontario allerede
i 2003 opnåede ganske imponerende
resultater.

Virkelighedens historie
Men hvordan stod det egentlig til i Ontario
i 2003? Et blik på PISA-resultaterne i
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PISA-resultater er dog ikke den eneste
målestok. I løbet af de første 7-8 år lykke
des det at øge antallet af elever, der nåede
provinsens mål i læsning og matematik
(literacy og numeracy) fra 54 procent i
2004 til 70 procent i 2011, og i den samme
periode at reducere antallet af lavt præ
sterende elever fra 19 til 7 procent, samt
at øge andelen af elever, der gennemfører
high school fra 68 til 82 procent (Har
greaves & Shirley, 2012; Levin, 2010).
Med andre ord, PISA kan ikke bekræfte
den historie, man i Ontario er så glade for
at fortælle, men det kan resultaterne, når
det gælder løft af især svage elever målt
i forhold til provinsens egne standarder.
Konsulentfirmaet McKinsey gjorde i en

rapport fra 2010 opmærksom på Ontarios
stabile placering i toppen af de interna
tionale ranglister, men også at Ontario
sammenlignet med for eksempel Finland
og Singapore er en latecomer til dette sel
skab (Mourshed, Chijoke, & Barber, 2010).
Den store interesse for skoleudviklin
gen i Ontario skyldes derfor nok snarere
Ontarios fastholdelse af et højt, relativt
stabilt niveau over en længere årrække,
end Ontarios placering på en rangliste i
en international komparativ undersøgelse.
Interessen synes båret af et professionelt
videbegær for, hvordan det kan være, at
Ontario, der med hensyn til politisk styre,
kultur og elevdiversitet (selvom den er
meget højere i Ontario end i Danmark),
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Tegningen fra (Ontario Ministry of Education, 2014) illustrerer ideer om fremtidens
undervisning i Ontario.
ligner Danmark langt mere end de asi
atiske lande, der også ligger i toppen af
ranglisterne.

I Ontario er 27 procent af befolkningen
født uden for Canada.
En tredjedel er indvandret i løbet af
de seneste ti år.
Der kommer hvert år 125.000 immi
granter fra mange lande til Toronto.
I Ontario kommer eleverne fra 30
forskellige lande.

Mange finder det – ligesom jeg selv –
meningsfyldt at ’kigge’ til Ontario for at

undersøge og måske finde inspiration til,
hvorfor det ikke også skulle være muligt
i et lille velhavende land som Danmark
at sikre eleverne et mindst lige så godt
udbytte af deres skolegang?
Hvad gør de i Ontario?
Forklaringen på Ontarios vellykkede
skoleudvikling skal overordnet findes i
en udviklingsstrategi, der har været og
er båret af fire dominerende elementer:
Fokus, støtte, samarbejde og forsknings
basering.
Fokus
Undervisningsminister Liz Sandals
understregede igen og igen i en samtale i
december 2014, at fokus er ”most impor
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tant”. Som en hjælp til at holde fokus
indførte man allerede i 2003 få klare mål
for skolen:
- Improve a broad range of student
outcomes
- Reduce gaps in achievement
- Increase public confidence in public
education.
Og man supplerede disse mål med tre
operative resultatmål som målestok for,
om og i hvilken grad provinsmålene nås:
75 % af eleverne skal nå provins
standarden for 12-årige
85 % af eleverne skal bestå inden
for fem år efter at have påbegyndt
9. klasse
I april 2014 offentligjorde provinsen en
fornyet vision for uddannelse og undervis
ning. I den fastholdes det tidligere fokus,
men provinsens mål lyder nu i en delvist
revideret form:
Achieving Excellence,
Ensuring Equity,
Promoting Well-Being,
Enhancing public confidence.
Disse fire mål betragtes som indbyrdes
forbundne i den forstand, at vellykkede
resultater i forhold til ét mål bidrager til
vellykkede resultater i forhold til de øvrige
mål (Ontario Ministry of Education, 2014).
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Achieving Excellence
Børn og elever i alle aldre opnår højt
fagligt niveau, tilegner sig værdifulde
færdigheder og demonstrerer godt med
borgerskab. Lærerne vil kontinuerligt blive
støttet i læring og blive anerkendt som
værende blandt de bedste i verden.
Ensuring Equity
Alle børn og elever vil blive inspireret til
at nå deres fulde potentiale gennem
adgang til frugtbare læringserfaringer,
der begynder ved fødslen og fortsætter
ind i voksenalderen.
Promoting Well-Being
Alle børn og elever vil udvikle forbedret
psykisk og fysisk sundhed, en positiv
følelse for sit selv og sit tilhørsforhold,
samt færdigheder i at træffe positive valg.
Enhancing public confidence
Ontarios borgere vil fortsat have tillid til et
offentligt finansieret uddannelsessystem,
der hjælper med at udvikle nye genera
tioner af tillidsfulde, dygtige og omsorgs
fulde borgere.
Ud over disse mål har man sat særligt
fokus på læsning og matematik, eller som
det hedder i Ontario: literacy og nume
racy, samt på læreruddannelse. Undervis
ningsministeren og regeringen er meget
opmærksomme på betydningen af gode
lærere. Fokus er i de senere år yderligere
udvidet til at omfatte dybdelæring og 21st
century skills.

VIA University College

Med indarbejdelse af 21st century skills i
den fornyede vision skriver Ontario sig ind
i en international trend for et bredere
curriculum og kompetencebegreb, der
omfatter faglige, psykiske og sociale
kompetencer såvel som fagovergribende
kompetencer som problemløsning, sam
arbejde, kritisk tænkning, kommunikation,
entreprenørskab, kreativitet mm.
Selvom de forskere, der rådgiver regerin
gen i Ontario, igen og igen har anbefalet
læreplaner, der kan bidrage til at holde
fokus, så er det ikke lykkedes for rege
ringen at udarbejde læreplaner med et
begrænset antal mål, der er nemme at for
stå. For eksempel har Ontarios læreplan
for elementary 3000 mål, hvilket – ironi
serer Ben Levin – bliver til ca. 2 om dagen
i løbet af otte år med 200 skoledage.
Det giver selvfølgelig ikke mening.
Undervisningsminister Liz Sandals var
opmærksom på problemet og oplyste, at
der arbejdes på at løse det, men at det
volder store vanskeligheder, fordi alt for
mange interesser er i spil: Alt for mange
ønsker alt for meget med i læreplanerne.
Hun var også opmærksom på, at de
omfattende læreplaner er et problem,
fordi forenklede læreplaner almindeligvis
betragtes som et centralt element for
skoleudvikling.
Støtte
Ontarios måde at udvikle sit skolevæsen
på befinder sig i dag imellem det, Andy
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Ontarios udviklings
strategi er båret af fire
dominerende elementer:
fokus, støtte, samarbejde
og forskningsbasering.

Hargreaves og Dennis Shirley kalder den
tredje og den fjerde måde eller vej at
ændre skolesystemer på (Hargreaves &
Shirley, 2012). Den tredje vej er kendeteg
net ved udvikling gennem en kombination
af pres og støtte. Reformerne har på den
ene side været båret af en tydelig og cen
tralt styret politik med fokus på klare pro
vinsmål, literacy og numeracy, og på den
anden side udtalt støtte til skolerne og
lærerne efter Ben Levins motto: Support,
support, support, pressure. Provinsrege
ringen har hele tiden haft en tydelig vision
for skolen, som den har forfulgt gennem
intensiv støtte til de lærere og skole
ledere, der skal realisere visionen.
Regeringen gjorde det fra begyndelsen
klart, at results matter. Den fastholdt
også provins-testene trods modstand fra
lærerne. Men den gik over til kun at bruge
dem til at skabe information på system
niveau, vel vidende at sådanne test ikke
leverer megen om overhovedet nogen
anvendelig information på klasseniveau.
Når man fastholdt testene skete det,
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Undervisningens fokus
omfatter en langt
bredere vifte af viden og
kompetencer end blot
the basics.

forklarede Michael Fullan i december, for
at have data på systemniveau: ”We were
not aggressive on the testing part, but
we need data to act on”. Denne indstilling
til og anvendelse af provinstest betyder
at svage præstationer ikke mødes med
bebrejdelse og straf, med såkaldt punitive
accountability, men med intervention og
støtte.
På skoleniveau er der udviklet en mang
foldighed af støtteforanstaltninger ud fra
den antagelse, at de problemer lærerne
slås med ikke skyldes manglende vilje
og motivation ”to do their best”, som Liz
Sandals sagde, men snarere manglende
viden og kompetencer. For at inspirere
lærerne og støtte dem i brugen af nye
undervisningsformer er der udarbejdet
inspirationsmaterialer, eksempler på god
undervisningspraksis, nye undervisnings
materialer, og der er ansat læringskonsu
lenter på skolerne.
At Ontario bevæger sig videre ad en
såkaldt fjerde vej kommer til udtryk ved,
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at undervisningens fokus udvides til at
omfatte en langt bredere vifte af viden
og kompetencer end blot the basics, ved
at data om elevresultater i stedet for at
blive anvendt som et styringsredskab for
undervisningen, anvendes som et infor
mationsgrundlag, der kan hjælpe lærerne
til at træffe informerede beslutninger om
den videre undervisning, og endelig ved
at lærerne i højere grad involveres i at
udvikle undervisningen og ikke blot levere
undervisning, der virker.
Samarbejde
Det er i disse år ikke ualmindeligt, skri
ver Hargreaves og Shirley, at tredje- og
fjerdevejs strategier, som det er tilfæl
det i Ontario, går hånd i hånd i ”hybride”
forandringsstrategier i uddannelsespolitik
og skoleudvikling. I Ontario lægger man i
stigende grad vægt på at se reformerne
som en tovejs-strategi, som lærere og
skoleledere inddrages i. Man søger bevidst
at undgå en foreskrivende strategi, hvor
noget påtvinges ovenfra, og opmuntrer
hellere til lokale eksperimenter og innova
tion. Det sker ud fra den banale, men nok
så sande konstatering, at reformer kun
lykkes, hvis lærerne er med. Ved starten
af reformprocesserne sagde man derfor
til Ontarios 72 distrikter: ”Vær ikke bekym
rede, vi kommer ikke med en forskrift, der
anviser bestemte måder at gøre det på.
Vi vil hellere gå i partnerskab med jer for
at identificere god praksis, konsolidere
den og sprede den. We are in the business
of jointly co-discovering”.
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Denne strategi strækker sig også til rege
ringens samarbejde med lærernes og
skoleledernes fagforeninger. Her ser man
dog igen tredjevejsstrategien skinne igen
nem, når Liz Sandals på den ene side for
klarer, at regeringen har tilstræbt et nært
samarbejde med fagforeningerne ved at
”flow money through the teachers unions”,
men samtidig på den anden side lade dem
vide, at ”we are clear about what we want”.
Forskningsbasering
Det har været en grundsætning for alle
reformbestræbelserne, at de skulle
være forsknings- og evidensbaserede.
Det samme gælder for praksis, der på
alle niveauer fra regering, over super
intendents for større samlinger af skoler
(clusters), skoledere til lærere, må være
begrundet i forskning.

Der gøres meget for at forskningsviden
formidles til praktikere. Det sker ikke
mindst gennem to uprætentiøse udgi
velser med stor vægt og indflydelse. Den
ene, Capacity Building Series, formid
ler fagfællevurderede forskningsartikler
skrevet af professorer ved universiteterne.
Serien har til formål at støtte ledelse
og lærere i Ontarios skoler med artikler
om for eksempel udvikling af literacy i
engelsk, pædagogisk dokumentation,
inquiry based learning eller professionelle
læringsfællesskaber (Capacity Building
Series, From 2007). Den anden serie,
What Works? Research into Practice,
formidler sammenfatninger af forsk
ningsresultater om lovende praksis på
klasseniveau (What Works? Research into
Practice, From 2007).
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Trine Rohde er lærer, engelsk- og læringsvejleder på Rundhøjsskolen
Nina Yuki Abildgaard er lærer, læse- og læringsvejleder på Rundhøjskolen

”Hvorfor i alverden vil I rejse helt herover for at se det canadiske
skolesystem?” Sådan blev vi mødt af en paskontrollør den dag, vi
satte vores ben på canadisk jord. Tanker blev sat i gang, og de store
spørgsmål meldte sig. For hvad ville vi opleve i de kommende 5 dage,
hvor vi skulle nærstudere det skolesystem, som er blevet rost til
skyerne? Vi var heldige at være blandt de udvalgte til at være en del
af delegationen fra Rundhøjskolen, som bestod af et ledelsesteam,
en pædagog og tre faglige vejledere. Alle med hvert vores perspektiv
på rejsen. En rejse, som bød på meget og gav en viden og indsigt,
som vi ikke ville have kunnet læse os til.

I uge 17 rejste et større selskab bestående
af ledere, lærere, pædagoger fra Aarhus
kommune og undervisere fra VIA på en
vidensrejse til Ontario, en provins i Canada.
Målet for rejsen var Toronto, hvor delega
tionen skulle høre pædagogiske, faglige og
forskningsbaserede oplæg om, hvad der

har skabt den succes, provinsen har haft
med forbedrede elevresultater, skolestruk
turer og organiseringer af undervisning og
læring.
Programmet varede fem dage, hvoraf
de første tre dage indeholdt oplæg fra
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embedsmænd, lærere og ledere, som alle
er blandt Ontarios eksperter på skole
udviklingsområdet. De sidste to dage fore
gik ude i praksis, hvor vi fra Rundhøjskolen
havde fornøjelsen af at opleve to meget
forskellige måder at drive skole på - dette
henholdsvis på skolerne George Webster
og Duke of Connaught.
De første dages oplæg var både overras
kende, spændende og inspirerende, idet
vi på forhånd var skeptiske over dagenes
tilsyneladende tætpakkede program med
faglige oplæg. Oplæggene varierede i ind
hold, og vi fik præsenteret et ministerielt-,
ledelses- og lærerperspektiv på, hvad der
skal til for at skabe de skoleforandringer,
der markant har løftet elevernes faglige
niveau i Ontario.
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Ontario Education Improvement
Det første oplæg vi hørte var af Dr. Mary
Jean Gallagher, Assistent Deputy Minister
ved Ontarios undervisningsministerium og
forhenværende lærerinde, leder og skole
chef. Dr. Gallagher havde helt overbevis
ende fingeren på pulsen i forhold til, hvad
undervisning og skole handler om. Hun
fortalte om, hvordan de i Ontario for ti år
siden ønskede at forbedre elevernes fag
lige resultater, og hvordan ministeriet via
tiltag har bakket op om hele uddannelses
systemet og den udvikling, der er sket.
Noget, som gjorde et stort indtryk på os,
var hendes overbevisning om lærerens
betydning i forhold til eleverne. Hun mente,
at hvert barn skal forvente det bedste fra
skolen, fordi hvert barn er værdifuldt uan
set farve og baggrund.

VIA University College

Hvert barn skal forvente
det bedste fra skolen,
fordi hvert barn er
værdifuldt uanset farve
og baggrund.

Men hun sagde også: ”De elever som har
en god baggrund med støtte hjemmefra
de klarer sig ligegyldigt om de har en god
lærer eller ej. En god lærer kan forbedre
dem, men de skal nok klare sig. Men for de
elever, som ikke har støtte hjemmefra, vil
en god lærer gøre en kæmpe forskel”.
Det er her vi som lærere har en afgørende
betydning. Afslutningsvis gjorde hun os
det klart, at vi ikke skal kopiere Ontario,
men lade os inspirere og anvende det, som
giver mening i en dansk kontekst.
Data Driven Leadership
Onsdagens oplæg om Data Driven Lea
dership (databåret lederskab) var med
Joni Heard, der er tidligere lærerinde og
skoleleder og i dag arbejder hos under
visningsministeriet. Umiddelbart virker
indsamling af data ikke særlig spændende,
men Jodi gjorde det meget vedkommende
og oplysende i forhold til vigtigheden af
indsamling, brug af data og dokumentation
til at kvalificere, bekræfte og begrunde
hvorfor vi gør som vi gør i undervisningen.
Joni Heard lagde ikke skjul på, at indsam
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ling af data kræver et særligt fokus og en
målrettet indsats. Det kræver systematisk
registrering og ikke mindst en udvælgelse
af relevant data, som kan bruges til at
opkvalificere undervisningen. Data bruges
til at sætte fokus på, hvad eleverne lærer
mest af. Altså at gå fra hvad > hvordan >
hvorfor til hvorfor > hvordan > hvad.
Hun fremhævede i oplægget at sam
arbejde og refleksion med kolleger om data
og resultater skaber udvikling og selv
refleksion. Måden at opnå dette på er ifølge
Joni Heard en afprivatisering af undervis
ning gennem professionelle læringsfælles
skaber, hvor man fælles planlægger og
evaluerer. Dette skaber sammenhæng og
overensstemmelse mellem både undervis
ning, bedømmelse og de mål, der er sat op.
Data Driven Leadership gav virkelig stof til
eftertanke for os, og det vil være et fokus
område i vores virke som læringsvejledere
på Rundhøjskolen.
Model Schools
De to skoler vi skulle besøge er begge pro
jektskoler i programmet Model School for
Innner Cities. Det betyder, at der er afsat
ekstra ressourcer til at drive skole i et holi
stisk perspektiv baseret på fem indsatser:
For at blive en Model Schools of Inner
Cities skal skolerne leve op til følgende
krav, som er sat af undervisningsministe
riet i Toronto: (oversat fra www.tdsb.on.ca/
community/modelschoolsforinnercities.
aspx) (http://kortlink.dk/h3tw)
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1.	Undervisningen og læringsmetoderne
skal være innovative.
2.	Skolen skal støtte op om elevernes
sociale, emotionelle og psykiske trivsel.
3.	Skolen skal være hjertet i lokalområdet.
(Establishing schools as the heart of the
community)
4.	Undersøge, bedømme og evaluere
eleverne samt de programmer og
metoder, som bruges på skolen.
5.	Skolen har en vedvarende forpligtelse til
at dele succesfuld praksis med andre

Besøg på George Webster Elementary
School
George Webster har 700 elever med
mange forskellige nationaliteter og sociale
baggrunde. Skolen ligger i et lettere
belastet kvarter i det østlige Toronto, og
den fungerer som et kulturelt centrum
for områdets beboere. George Websters
motto Achieving together to build a better
world gennemsyrer skolen.

Vi skal ikke kopiere
Ontario, men lade os
inspirere og anvende
det, som giver mening i
en dansk kontekst.

18

Det er en åben skole, som tilbyder sociale
arrangementer, aftenskole og efterud
dannelse til forældre og elever. Alle elever
tilbydes et måltid om dagen serveret og
tilberedt af frivillige fra lokalområdet.
George Webster har, som en af de få skoler
i Toronto District School Board, en sund
hedsklinik placeret på skolen og et tæt
samarbejde med andre sociale instanser,
hvis formål det er at løfte eleverne således,
at de har de bedst mulige betingelser for
læring.
Kendskab til undervisningen
Da vi besøgte George Webster, blev vi
modtaget af skoleleder Kimberly Pividor.
Efter en kort præsentation af skolen, fik
vi lov til at gå frit rundt, som vi ønskede.
Kimberly Pividor er virkelig en ’leder på
gulvet’. Hun brugte en stor del af sin tid
blandt elever og personale, kendte elever
nes navne, deltog i den fælles forberedelse,
og hun havde et indgående kendskab til
den undervisning, som foregik i klasserne.
Alt dette bevirkede en travlhed, som gjorde
at Kimberly kunne virke fraværende under
vores besøg. Men samtidig gav hendes
lederstil os god mulighed for at se under
visning i en autentisk situation.
Vi oplevede, at George Webster er en skole
i udvikling. Der var MANGE mål over alt på
skolen, og selv vinduer og reoler blev taget
i brug, når opslagstavler og vægplads var
sluppet op. Selve skolen var gammel og
slidt og der var en del rod, som kunne virke
forstyrrende for øjet, men samtidig havde
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lokalerne nogle spændende undervisnings
miljøer med bl.a. små biblioteker.
Lærerne var meget tydelige i deres mål for
undervisningen. Lærerne gav udtryk for, at
de kunne mærke, at målstyret undervis
ningen samt synlige mål havde en positiv
effekt for elevernes læring, og at det også
hjalp dem i deres forberedelse. De frem
hævede specielt, at deres professionelle
læringsfælleskab (PLF) var meget udbyt
terigt, og at det var ved fælles forberedelse
og ikke mindst fælles sessioner, hvor de
bl.a. rettede i elevernes opgaver, at de flyt
tede sig fagligt.
Skolen havde et akut hjælpeteam med en
’flyvende lærer’, som hvis fx en elev blev
udad reagerende eller lignende, kunne til
kaldes og herefter hjælpe eleven i situatio

nen eller helt fjerne eleven, så læreren ikke
skulle afbrydes i sit læringsmomentum.
Lærerne havde en naturlig skepsis mod
de mange mål på vægge, vinduer osv., og
de var ikke kun begejstrede for dette. En
af lærerne satte spørgsmål ved, om ikke
de risikerede, at de mange plakater endte
med at være tapet for eleverne. Idet det
var et krav fra ledelsens side, at der skulle

Skolerne var
gennemsyret af
en harmonisering,
hvor alle kendte den
fælles retning.
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hænges mål op, gjorde de det selvfølge
lig. Læreren fortalte, at det derfor godt
kunne ske, at han hængte mål op ’for et
syns skyld’, da ledelsen havde indført en
månedlig gåtur gennem klasserne, hvor de
tjekkede, om lokalerne levede op til de for
ventninger og standarder, der var sat. Han
og andre kunne godt ønske sig, at der blev
løsnet op på kravet om mål og succeskrite
rier for alt, da de mente, at det så ville være
mere meningsfyldt.
Besøg på Duke of Connaught Junior
and Senior Public School
Duke of Connaught er en skole med over
800 elever fordelt på klassetrin fra ’junior
kindergarden’, svarende aldersmæssigt
til vores børnehaver, til 8. klasse. Skolen
ligger i et middelklassekvarter i det østlige
Toronto og den har en meget mangfoldig
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elevgruppe, hvilket betyder at eleverne
kommer med meget forskellige kultu
relle baggrunde og taler flere modersmål.
Skolen er desuden en ’Model School’, som
engagerer og inkluderer lokalområdet i
deres arbejde med eleverne.
På skolen findes der tre forskellige linjer;
en engelsk linje, hvor undervisningen
foregår på engelsk, og hvor fransk er andet
hovedsprog. En ’French Immersion’ (sprog
bad) linje, hvor eleverne fra børnehaveklas
sen undervises på fransk i fag som mate
matik, musik, historie osv. og har engelsk
som andet hovedsprog, samt en udvidet
fransk linje, hvor der gives ekstra fransk
undervisning fra fjerde til ottende klasse.
Vores umiddelbare indtryk af Duke of
Connaught var i første omgang bedre end
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George Webster. Skolelederen Beverly
O’Brien var i høj grad også en leder på
gulvet, og hun virkede meget professionel
i sin måde at møde os på.
Besøget på skolen var meget velorganise
ret. Beverly og hendes viceleder fulgte os
rundt på skolen, og vi så udvalgte lokaler
og udvalgte klasser. Igen så vi spændende
læringsmiljøer, små biblioteker i de enkelte
klasser og synlige læringsmål hængende
overalt. Brugen af mål og succeskriterier
virkede her mere struktureret og oversku
eligt. Der var stadig en del rod pga. mange
ting i lokalerne, men alligevel virkede
skolen mere organiseret.
På Duke of Connaught arbejder ledelsen
sammen med teamlederne/coachene på
de enkelte årgange med bl.a. pædagogiske
læringsfællesskaber, og ledelsen bruger
curriculum til at tjekke om målene bliver
opfyldt i undervisningen.

Der var mål,
succeskriterier og
tjeklister på væggene
overalt på de to skoler.

arbejdede – dog ikke alle i samme tempo
- den samme vej. Dette var muligt, fordi
både ledere og lærere var bevidste om,
at det arbejde de lavede med mål, succes
kriterier og synlig læring, havde en betyd
ning for elevernes læring. Men de havde
samtidig en kritisk sans til tingene.
Der var åbne døre i alle lokaler, og lærerne
kom hinanden ved, brugte hinanden, ret
tede opgaver sammen og gav udtryk for at
dette hjalp dem utrolig meget i bedømmel
sen af eleverne.

Personalet var meget imødekommende.
Ledelsen havde arrangeret en fælles
frokost, hvor det var tydeligt, at det blev
forventet, at lærerene skulle samtale med
os. Men selvom dette var et krav, var de
meget interesserede i både selv at fortælle
og høre om vores system.

De elever vil talte med, fortalte at de var
glade for at gå i skole, at de aldrig var i tvivl
om, hvad de skulle gøre for at nå næste
niveau i deres læring og at de kunne finde
guidelines og hjælp til opgaverne bare ved
at se sig omkring.

Fælles for George og Duke
Der var mål, succeskriterier og tjeklister
på væggene overalt på de to skoler, og
skolerne var gennemsyret af en harmonise
ring, hvor alle kendte den fælles retning og

På begge skoler var forskningsresultater
grundlaget for undervisningen, og man
satte ikke noget nyt i gang, uden at man
i fællesskab havde fundet frem til hvorfor
det var vigtigt. Hele systemet var data-
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Elever fortalte, at de var
glade for at gå i skole
og at de aldrig var i tvivl
om, hvad de skulle gøre
for at nå næste niveau i
deres læring.

læringsmål med niveaudelinger. Dette
giver lærerene et fælles fagsprog og et
fælles udgangspunkt. Alle har de samme
rettenøgler til eks. skriftlige opgaver på de
enkelte klassetrin med eksempler på hvad
der kræves på de forskellige niveauer. Der
er mulighed for at indkalde eksperter fra
undervisningsministeriet, hvis der brug
for hjælp til at løse enkelte opgaver, og de
dårligt præsterende skoler og lærere får
støtte i form af sparring, ekstra penge og
eksperter.

orientret, og der blev indsamlet og brugt
data systematisk og fremadrettet.

Nogle danske lærere vil måske synes, at
curriculum og standardiserede rettevejled
ninger vil være begrænsende og betyde en
ensretning i negativ forstand, hvorimod det
for andre vil være en mere positiv tilgang
og vil anse det som værende en hjælp, hvor
der harmoniseres, så bedømmelserne pri
vatiseres frem for at være personafhængig.
På skolerne er der lederskift hvert 4. år, og
lederen bliver jævnligt evalueret, hvilket
skaber et præstationsbehov. Vi er umiddel
bart skeptisk over for så mange lederskift,
men samtidig betyder det også ledere, som
VIL vise, hvad de kan.

Vi kunne ikke undgå at spørge os selv, om
det hele var for meget? Bliver alle målene
ikke bare til tapet? Virker det, hvis lærerne
ind imellem kun laver mål for syns skyld?
Hvor finder de tiden til at indsamle al den
data og til at planlægge i fællesskab?
Og jo, det virkede overvældende med mål
OVERALT, men både elever og lærere gav
udtryk for at det virkede - i hvert fald når
de brugte de mål, de havde lavet.
Organiseringen af skolerne
Det er ingen tvivl om, at den anderledes
organisering af skolen/skolesystemet end
i Danmark gør, at de i Ontario har andre
vilkår end os.
Både undervisningsministeriets og for
lagenes materialer passer til curriculum
og lærerne får herigennem færdiglavede

I skolerne har en lærer en årgang til ALLE
fag i et helt år, hvilket betyder, at de i højere
grad kan køre emner og fag sammen i
de samme mål. Der kan være yderligere
faglærere til årgangene i idræt, musik og
fransk, men det er langt fra på alle skoler.
En lærer har sjældent hverken den samme
årgang eller klasse flere år i træk.

VIA University College

På skolerne er der coaches. Der er i snit
en coach pr. årgang, som skal sikre, at der
arbejdes med curriculum på årgangen og
hjælpe og støtte de andre lærere. Aktuelt
er denne opgave ulønnet, da man anser det
som en ære, og der gives ikke ekstra tid til
opgaven. Skolelederen på George Webster
fortalte, at de lokale fagforeninger ikke var
begejstrede for dette, og at det nok ville
ændre sig i løbet af kort tid.
Var rejsen så det hele værd?
”Ja!”, kunne vi have svaret paskontrolløren,
hvis han havde spurgt os igen på vej hjem
fra Canada. Fulde af optimisme og en
tro på, at det oplevede ikke er så stor en
ændring af vores praksis, som nogle måske
kunne frygte, står vi nu her på kanten til
et nyt skoleår og føler os klædt på til at
arbejde med vores vision: Skole - der gør
en forskel.
Vidensrejsens primære fokus var skolele
delse og skoleudvikling, hvor det vigtigste
omdrejningspunkt var effektiv skole
ledelse, der forårsager skoleudvikling.
Vi så eksempler på dette og fik nye ideer,
der gav os et nyt grundlag til at udvikle
vores undervisningspraksis. Nye teoretiske
overvejelser er opstået af oplæggene, og vi
har fået ideer til, både hvordan og hvorfor
læringsmomentum sammen med eleverne
i undervisningspraksis kan opprioriteres.
Rundhøjskolens konkrete indsats i forhold
til skoleudvikling, som bygger på skole
reformens fire nationale målsætninger og
observationer fra Ontario, resulterer i ind
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sats Professionelle læringsfællesskaber.
På denne baggrund udvikles teamsamar
bejdet på Rundhøjskolen til professionelle
læringsfællesskaber med fokus på udvik
ling af elevernes læring og trivsel. Fokus
skal være læringshandlinger, der knytter
sig til den enkelte elevs behov for at kunne
udvikle sig maksimalt i forhold til eget
læringspotentiale. Vejen dertil er målstyret
undervisning med synlige og nedbrudte
læringsmål med opstillede succeskriterier
i forskellige niveauer.
Skoleudviklingsarbejdet er allerede skudt
i gang i indeværende skoleår, bl.a. ved at
vi som fagvejledere er sendt på et kompe
tenceudviklingsforløb for læringsvejledere.
Rundhøjskolen vil derfor i det kommende
skoleår arbejde målrettet med en opprio
ritering af fagteams i dansk og matematik
fra skoleårets start. Prioriteringen tager
sit afsæt i udviklingen af en implemente
ringsstrategi med udgangspunkt i indsats
teorien og vores vision: Skole - der gør en
forskel. Organisatorisk skal en styregruppe
mødes hver anden uge med det formål at
drive målrettet skoleudvikling. Fagteams
i dansk og matematik skal mødes hver
fjerde uge, hvor vi læringsvejledere skal
facilitere professionsrettet kollegial under
visningssamarbejde på baggrund af evi
dens, der styrker den professionelle lærer.
Vi tror på, at det er muligt at skabe Ontario
i en Rundhøjsk kontekst, hvor vi bruger
Dr. Mary Jean Gallaghers gode råd om ikke
ukritisk at overføre alt, men bruge det, der
for os giver bedst mulig mening.
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Hvad er det, de
kan i Ontario?
Og hvad kan vi bruge det til?
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Niels Tange er cand. mag., adjunkt i de pædagogiske fag og praktikleder
ved læreruddannelsen i Århus

Hvad er det, de kan i Ontario? Og hvad kan vi bruge det til?
Ontario er en vigtig inspirationskilde til den danske skolereform,
og jeg oplever i mit arbejde meget stor interesse for, både kritisk
og konstruktivt, hvad der pædagogisk er på spil i Ontario og ikke
mindst i hvilket omfang det er noget, vi kan bruge i vores skole
udvikling herhjemme. Jeg vil i artiklen redegøre for hvilke pædago
giske, didaktiske og organisatoriske særpræg jeg så og hørte i
oplæg og skolebesøg i Ontario og efterfølgende kort diskutere
disse i forhold til dansk skolepraksis med enkelte referencer til
skolereformen. Jeg vil understrege, at grundlaget for min fremstilling af skolerne i Ontario alene er mine oplevelser fra besøget i
Ontario og de refleksioner jeg nåede frem til i den sammenhæng.
Hvad karakteriserer skolerne i Ontario?
I 2014 indgik Efter- videreuddannelses
afdelingen i VIA i et Mærsk-financieret
samarbejde med skoler i Århus og Ran
ders kommune. Projektet skal forløbe over
3 år og målet er at udvikle såkaldt professionelle læringsfællesskaber på skolerne.
Jeg blev tilknyttet projektet som konsu
lent og fik i den forbindelse tilbuddet om

at komme med på en vidensrejse til Onta
rio, der efter sigende er langt i udviklingen
af professionelle læringsfællesskaber.
Inden afrejse havde jeg forventet at se
skoler, hvor eleverne lyttede meget og
hvor lærerstyring ville være fremher
skende, men det var faktisk det modsatte
jeg oplevede. Både i de oplæg vi fik fra
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forskellige skolefolk og i den skolepraksis
jeg så, stod det klart at undervisningen
i skolerne i Ontario kan karakteriseres
som overvejende problem- og projekt
orienteret.
Problemorienteret undervisning
Et eksempel var en 5. klasse jeg besøgte,
hvor eleverne i matematik havde fået
den opgave i grupper at fremstille et spil
og et af succeskriterierne var, at spil
let skulle kunne spilles af andre alene
ved at læse instruktionen. Eleverne blev
stillet opgaven og herefter var det i høj
grad op til dem at løse den med blik for
alle dele i projektet. Dvs. planlægning af
opgaveløsning i gruppen, vælge og skaffe
materialer osv. I andre klasser var billedet
det samme; eleverne var i gang med at
løse en opgave eller et problem, oftest i
grupper. Læreren havde, som vi kender
det, rollen som klassens leder og ud over
dette brugte læreren meget tid på at give
feedback på elevernes arbejde.
Når jeg spurgte til deres overvejelser
bag denne tilgang til undervisningen var
svaret klart fra både lærere og Mary Jean
Gallager, der er viceundervisningsminister
i Ontario, og betragtes som hjernen bag
skoleudviklingen. De var af den overbevis
ning, at den bedste læring sker gennem
elevernes aktivitet kombineret med
lærerens feedback, frem for at læreren
underviser eller ”fylder på”. I denne sam
menhæng blev der flere gange refereret
til Hatties forskning omkring feedback og
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den specifikke feedback-model som
John Hattie beskriver i bla. Synlig læring
for lærere (Hattie 2013).
Umiddelbart vil jeg mene, at denne tilgang
til undervisning generelt stemmer godt
overens med dansk skolepraksis og i den
sammenhæng havde jeg en spændende
ordveksling med en indskolingslærer på
en af de skoler vi besøgte. Hun spurgte
mig, hvorfor vi havde taget den lange tur
for at besøge hendes skole, og jeg sagde
på gebrokkent engelsk, at vi var der for at
lære af dem, hvortil hun svarede: ”But on
the contrary - we’ve learned af lot from
you!” Og da jeg spurgte, hvad de havde
lært af os, pegede hun på eleverne og
sagde: ”This”. Hendes pointe var, at den
problemorienterede, elevinddragende og
dialogiske tilgang til undervisning, som
hun praktiserede, var en tilgang, de havde
lært af os fra Danmark og de nordiske
lande. En spændende vinkel, der både
siger noget om skoleudvikling rundt om
i verden og om de kvaliteter, der er ved
vores danske skoler, som vi måske nogen
gange overser.

At gøre det helt klart for
eleverne, hvad de skal
lære ved at synliggøre
den gode proces og de
gode løsninger.

VIA University College

Læring handler ikke om
standpunkt, men om
progression.

Stilladsering og synlig læring
Før jeg tog afsted, havde jeg haft en del
fokus på begrebet målstyret undervis
ning, som står centralt i skolereformen
herhjemme og forventede derfor at se
klasseværelser i Ontario, der var plastret
til med læringsmål på vægge og borde.
Men det var faktisk ikke tilfældet. Det,
der prægede klasserummene var håndskrevne plancher med henholdsvis
criteria og strategies og så en god portion
lærer-elev dialog. Criteria vil sige krite
rier eller synlige tegn på at have opfyldt
et mål. Et eksempel på et kriterie for
opgaven at udtrykke matematiske ideer,
som jeg så ophængt i en 5. klasse var,
at man bruger matematiske ord og tegn
korrekt og at man fremstiller ideens dele
i den rigtige rækkefølge. Og ligeledes skal
strategier forstås som forskellige veje til
at løse et problem eller en opgave på en
hensigtsmæssig måde.
Disse plancher med strategier og kriterier
var som sagt håndskrevne, idet de blev
udarbejdet sammen med eleverne under
samtaler, hvor læreren talte med eleverne
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om, hvordan det vil se ud, hvis man har
løst opgaven på en god måde og hvilke
hensigtsmæssige veje og strategier man
kan bruge for at løse opgaven. Flere gange
i løbet af opgaveløsningen stoppede lære
ren arbejdet og tog sådan en kriterie- og
strategi-samtale med eleverne. Adspurgt
fortalte en lærer mig at pointen med
brugen af disse kriterier og strategier er
at gøre det helt klart for eleverne, hvad
de skal lære ved at synliggøre den gode
proces og de gode løsninger.
I mine efterrefleksioner og yderligere
samtaler med lærere har jeg tolket dette
som en måde at synliggøre læring og der
med stilladsere elevernes læringsproces.
Læringen synliggøres ved at det bliver
klart for eleverne, hvad de skal lære, hvilke
veje der er gode for at opnå læring og
hvordan det ser ud, når de har lært det.
De kan dermed sammen med læreren
forholde sig til egen læringsprogression.
Dette kan betragtes som en form for stil
ladsering af læring. Samtalerne om stra
tegier og kriterier udgør en støtte eller et
stillads som eleverne kan navigere efter,
når de går læringsvejen.
Det har allerede vist sig i debatten om
målstyret undervisning herhjemme (Se
f.eks. Lene Tanggaards artikel: Dræber
læringsmål kreativitet? udgivet af KVAN)
at denne tydelige stilladsering eller synliggørelse af læring umiddelbart kan virke
negativ for danske skolepraktikere. Hos os
betragtes det mange steder som en dyd
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reform - at elevernes skal blive så dygtige
som de kan. Også i besøgene på skolerne
blev det klart, at det var læringen, der var
central. Lærernes dispositioner rettede
sig mod mere læringsudbytte og andre
hensyn blev prioriteret lavere. Jeg obser
verede for eksempel en situation i en
6. klasse, hvor læreren vurderer at en elev
ikke fungerer godt i en gruppe.

at give eleverne plads til at løse opgaven
på deres måde og markant stilladsering
eller målsætning kan betragtes som et
formynderisk indgreb, der begrænser
elevernes frie udfoldelse og kreativitet.
På den anden side vurderer jeg, at der
også er mange erfaringer fra den dan
ske uddannelsesverden, der viser at vi
måske ikke er gode nok til at synligøre
vore forventninger og dermed efterlader
elever og studerende, der ikke kan være
selvkørende i deres læring, fordi de ikke
ved, hvad vej de skal gå.
Læringen er det vigtigste
I oplægget fra Mary Jean Gallagher på
andendagen af besøget gjorde hun
det meget klart: Skolens opgave er ”to
increase student achivement”. Det lød
som et ekko af det ene mål i vores skole

Dette medfører at hun straks flytter ham
til en anden gruppe. Og da jeg spurgte til
begrundelsen sagde hun resolut: ”This
way he will learn more”. I en sådan situa
tion tror jeg, at en dansk lærer ofte ville
arbejde for, at gruppen blev sammen af
hensyn til trivsel og ansvaret for hinanden
i gruppen.
En anden situation, der viser noget lig
nende udspillede sig ved at en elev, der
er færdig med sin opgave, går til læreren
og viser sit resultat. Læreren kigger på
eleven og spørger: Hvad skal jeg? Har du
brug for hjælp eller hvad, eller vil du gerne
have at jeg siger om det er rigtigt? Eleven
nikker ja til det sidste spørgsmål. Herpå
siger læreren: Du har en gruppe, dem skal
du tale med.
Jeg spørger læreren, hvorfor hun agerer
på denne måde og hun svarer, at hvis hun
havde sagt god for opgaven, var elevens
læring stoppet med det. Nu er han ved at
forklare sit resultat til gruppen. Derved
fortsætter hans læring og læringen i
gruppen bliver bedre.
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Begge eksempler på, at det var klart og
tydeligt for alle at undervisningslokalerne
først og fremmest er læringsrum.
Progression frem for standpunkt
En anden pointe omkring læring stod også
centralt hos Mary Jean Gallagher: Læring
handler ikke om standpunkt, men om progression. Skal man fokusere på elevernes
læring, skal man ikke fokusere på, hvor
dygtige de er i forhold til andre i et øje
bliksbillede. Man skal se på, hvor meget de
udvikler sig over tid. Hendes pointe er, at
vi ofte forholder os til læring ud fra elevers
standpunkt. Men problemet er, at man
faktisk ikke kan se læring i et standpunkt,
for at se læringen bliver man nødt til at
se på en elevs præstationer over tid. Igen
klinger reformens - eleverne skal blive så
dygtige som de kan - i baggrunden, her
oversat til, at det ikke er målet at lande på
et bestemt standpunkt, men i stedet at
udvikle sig så meget som muligt over tid.
Men et andet mål fra vores skolereform er
ligeledes centralt her, nemlig den hensigt
at effekten af negativ social arv skal mini
meres. Mary Jeans pointe er, at hvis man
fokuserer på standpunktet, altså elevens
karakter eller placering klassen, så er det
kun de ’dygtige’ med den bedste sociale
baggrund, der har en chance. Hvis man
derimod fokuserer på progression, så
er alle elever lige i den forstand, at alle
har samme opgave, nemlig at flytte sig
i forhold til eget niveau. På denne måde

At man arbejdede
datainformeret
– ikke databaseret.

mindskes risikoen for at fremme konse
kvensen af negativ social arv.
Men hvordan lader det sig gøre i praksis
at fokusere på progression og se progres
sion i elevernes læring?
Svaret er, at alle børn i skolerne i Ontario
bliver testet i reading, writing and math
fire gange om året. Pointen er netop at
synliggøre, hvor meget eleverne flytter sig
over tid, så lærerne kan koncentrere og
justere deres tiltag i forhold til elevernes
progression.
Ude på skolerne var dette ligeledes en
central pointe, selvom man fornemmede
at flere skoleledere var ret hurtige til at
fortælle på hvilket niveau deres elev
gruppe lå som en udtryk for skolens
kvalitet – og det var jo ikke lige det…
Datainformeret
Et begreb der stod ret centralt i de oplæg
vi modtog var begrebet data. Data blev
forklaret som indsamlet eller registreret
viden om skolen og eleverne.
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I Ontario arbejdes med fire kategorier af
data:
- 	Data om elevernes udbytte af
undervisningen
- 	Data om undervisningens ramme
og udformning
- 	Data om socio-økonomiske forhold
omkring skolen
- 	Data om hvilke meninger, holdninger
og synsninger der er i og omkring
skolen
Både lærerteams – PLCs (professional
learning communities) -, ledere og for
valtningsfolk tilstræber at arbejde data
informeret i den forstand, at de forholder
sig til viden om en sag forud for at træffe
beslutninger om sagen.
F.eks. talte jeg med en lærer, der sad i et
PLC omkring 3. klasse i dansk. Lærerne i
teamet mødes fire gange om året for at
drøfte danskundervisningen. I denne drøf
telse skal de være informerede af relevant
data, så de har viden om elevernes læring,
der kan kvalificere deres drøftelser og
beslutninger. I det pågældende team
havde de blandt andet inddraget elevpro
duktioner i form af stile som data, og en
del af mødet gik med at analysere elever
nes læring ud fra deres stile.
På et spørgsmål om det ikke var farligt at
lade data styre skolen, blev det præci
seret, at man arbejdede datainformeret
– ikke databaseret. Det måtte ikke være
data, der styrer, men man skal heller ikke
styre i blinde, hed det løst oversat.
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Fokus på skoleledelse
Ved flere oplæg blev vi præsenteret for
synet på skoleledelse i Ontario. Grund
udgangspunktet var at skoleledelse ikke
blot er en administrativ opgave i periferien
af lærerens pædagogiske opgave. Skole
ledelse betragtes som direkte afgørende
for elevernes læring. Skoleforskeren
Vivian Robinson (Robinson 2015) blev
blandt andre nævnt som en del af grund
laget for den holdning.
For det første handler skoleledelse i Onta
rio om praksisnær ledelse. Skolelederen
skal først og fremmest være tæt på den
pædagogiske praksis på skolen og skal
træde i karakter som pædagogisk leder.
Det vil på den ene side sige, at lederen
skal være tæt på praksis rent fysisk, ude i
klasserne, i tæt dialog med lærere, elever
og forældre. Alle skoleledere jeg talte med
var meget ofte ude i klasserne på besøg
og som observatør og en skoleleder for
talte, at hun besøgte alle klasser hver dag!
Og på den anden side skal lederen skal
være tæt på praksis i sin ledelse og
beslutninger, overvejelser og dispositio
ner skal ske i forhold til at fremme læring
på skolen. Et af de vigtigste redskaber til
dette er, som berørt ovenfor, datainformeret ledelse. Lederen skal indsamle og
analysere data om elevernes læring og
kan dermed sikre en sammenhæng
mellem elevernes læring og egne ledelses
mæssige dispositioner.

VIA University College

Svag klassificering
En sidste pointe som jeg lagde mærke til
ved skolerne i Ontario var den udprægede
svage faglige klassificering hos lærerne.
Klassificering vil sige graden af opdeling
mellem de forskellige elementer på en
skole, f.eks. fagene. Hvis man betragter
et fag som meget afgrænset fra andre
fag har man en stærk faglig klassifice
ring. Betragter man i stedet fagene som
havende flydende overgange så har man
en svag faglig klassificering.
Det tidligere nævnte fokus på reading,
writing and math gør at lærerne på
skolerne i Ontario ikke betragter f.eks.
historieundervisningen som afgrænset fra
engelsk, men i højere grad fokuserer på,
hvordan historieundervisningen også kan
løfte elevens læring i engelsk igennem
eksempelvis fokus på læsning, genre
eller andet. Ifølge Mary Jean Gallagher er
skolens vigtigste opgave at styrke elevens
grundlæggende kompetencer, som altså
her defineres som engelsk og matematik,
simpelthen fordi det vurderes, at disse er
de vigtigste for elevens videre uddannelse
og mulighed for at lykkes i samfundet.
Dette kommer også til udtryk ved, at der
i mange skoler i Ontario er en lærer om
alle fag i en klasse frem til og med femte
klasse. Her prioriteres sammenhæng og
kontinuitet frem for fagfaglighed.
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Fra Ontario til Danmark - giver det
mening hos os?
Nu har jeg fremhævet de træk som jeg
fandt ved skolerne i Ontario. Og nu er
spørgsmålet hvilke overvejelser disse træk
vækker i forhold til vores egne danske
folkeskole. Er der god grund til at lade os
inspirere - eller ej?
Her kommer mine refleksioner og kom
mentarer opstillet som en række hold
ningsprægede statements baseret på min
viden og erfaringer, der måske kan være
medvirkende til en konstruktiv debat om,
hvad vi i Danmark skal stille op med sko
len i Ontario.
-	Den problemorienterede og dialogiske
tilgang til undervisningen i Ontario er
ikke langt fra den danske. Og måske
er det, som læreren jeg refererede til
tidligere var inde på, et udtryk for, hvad
Ontario har lært af os. Spørgsmålet er,
om det igen er tid til at vi kigger på om
vores skole aktiverer eleverne nok, eller
om vi nogle steder selv er blevet for
forelæsende?
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-	Vi har fået målstyret undervisning ind
med skolereformen, men når vi kigger
på den praksis som reformen, tildels
inspireret af Ontario, er det ikke alene
målsætning som isoleret metode og
styringsmekanisme der praktiseres der er faktisk to ting på spil. På den ene
side er der opstillingen af mål med hen
blik på en sikring af, at det er disse mål
eleverne når - det er det målstyrede.
På den anden side er der den didak
tiske pointe, der understøttes af John
Hatties forskning (Hattie 2013), om at
læreren ved at fokusere på elevernes
læring på mange forskellige måder
fremmer elevernes læring. Det være sig
igennem feedback, tydelig målsætning,
selvevaluering osv. Dette skærpede blik
for elevernes læring som et grundprin
cip i undervisningen vælger jeg at kalde
læringsfokuseret undervisning.
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selv allerede nu, at tilgangen ikke hæm
mer, men rettere fremmer elevernes
deltagelse og aktivitet i undervisnin
gen. Så her tænker jeg at vi kan prøve
at lade os inspirere.
	Jeg vurderer ikke at tilgangen står i
vejen for kreativitet og fri udfoldelse.
Det handler alene om at tydeliggøre
hvilke forventninger, der er til elevernes
opgaveløsning, og hvis forventningen
er kreativitet er det det, der kommuni
keres. Jeg tænker at stilladsering kan
være vigtig idet elever og studerende
ofte oplever, at vi stiller dem en opgave,
som de først forstår når de modta
ger vores rettelser - og så tænker de:
”Hvorfor sagde de ikke det før...”.

	Jeg oplevede at man i Ontario er langt
i forhold til at arbejde læringsfokuseret
og det er min vurdering og erfaring fra
min praksis som konsulent, at netop
denne læringsfokuserede tilgang rum
mer mange muligheder i den danske
skole.

-	At arbejde datainformeret tænker jeg
er en vej at gå hos lærere og ledere, så
længe vi holder for øje, at data ikke er
beviser, der skal diktere skolen, men
er viden man er informeret af, når man
drøfter hvordan man skal justere og
udvikle undervisning og skole. Data må
altså ikke overtage det pædagogiske
skøn, men kan tjene til at understøtte
dette.

-	Den tydelige stilladsering i form af
f.eks. fokus på strategier og kriterier,
tror jeg rummer muligheder, når den
bliver forstået som et forsøg på at gøre
det klart for eleverne, hvad de skal altså tydelig kommunikation, når man
stiller opgaven. Jeg erfarer i hvert fald

Og så er det vigtigt at vi også bruger
kvalitativ data i form af samtaler, observa
tioner og elevprodukter for at få dybden
og nuancerne til at spille sammen med
tallene og tests. Samtidig kan vi sikkert
lære en del af at huske på, at vi skal have
viden om progressionen, når vi laver test
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både på skoleniveau og nationalt, her tæn
ker jeg på hele paletten fra kommunale
kvalitetsrapporter til vores egne nationale
test.
En alvorlig faldgrube i forhold til data
er for mig at se, at vi forfalder til, at den
megen indsamlede viden bliver brugt
som standpunkt og ranking, så vores
arbejde alene kommer til at handle om at
sikre de rigtige tal i kvalitetsrapporter og
akkrediteringer. Her er en overhængende
fare, som der i høj grad er brug for fokus
på - ikke blot inden for skoleområdet.
En udfordring de for øvrigt også står i i
Ontario.
Men alt i alt tænker jeg at der er mulig
heder i at arbejde datainformeret, med
ovennævnte forbehold og hensyn i mente.
-	Og så er der dannelsen. Gallagher
annoncerer klart at skole handler om
student achievement. Her vil vi nok i
dansk tradition tilføje et ”ja, men husk
dannelsen”. Det er kort sagt, fordi vi
har tradition for det man kunne kalde
en to-strenget tilgang til skolen: Vi skal
både danne og uddanne og det er ikke
det samme. Jeg fortolker Mary Jeans
udtalelser i retningen af, at hun også vil

danne, men hun ser ikke dannelse som
noget andet en uddannelse, for hende
er det en og samme ting - dannelse og
fremmelse af student achievement er
i bund og grund det samme. Og her må
jeg erklære mig uenig. Lad mig afslut
tende illustrere med en observation fra
besøget på en skole i Ontario:

	Den sidste skole jeg besøgte var
en lille skole og på dagen skulle der
holdes fællessamling for alle elever
og lærere. Her blev det annonceret,
at man i den sidste måned havde
arbejdet med emnet ærlighed. Der
blev fremvist produkter og en lille film
om ærlighed, som nogle elever havde
produceret. Alt virkede meget fint og
trygt for en dansk skolemand. Men
så skete det, at en lærer rejste sig og
kaldte nogle udvalgte elever op, som
blev tildelt et diplom for at have været
mest ærlige i forløbet!
Her blev det klart for mig, hvor gode
vi er i Danmark til at skelne mellem
ydre præstationer i form af uddan
nelse og indre udvikling, der ikke kan
måles eller præmieres - det vi kalder
dannelsen!
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Af Morten Stokholm Hansen, lektor

”Nedbrydningsdidaktik”

som forudsætning for undervejsvurderinger og læringsrettet
feedback
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Morten Stokholm Hansen er lektor i VIA, Efter- og Videreuddannelsen

Nedbrydningsdidaktik er ikke et egentligt didaktisk fagbegreb, men
det relaterer sig til det krav, vi står overfor i den danske skole i disse
år, om at vi skal arbejde med en transformering af fælles mål til
mere konkrete og for eleven realiserbare læringsmål. Og så henviser
det til en didaktisk skærpelse i undervisningen, der handler om at
finde et fokus og turde synliggøre og fremhæve, hvad vi sammen
betragter som det mest betydningsfulde at arbejde hen imod.
Nedbrydningsdidaktikken udfordrer vores evne til at konkretisere
hvad vi vil i undervisningen og bliver et forsøg på at finde og udvikle
et mere fintmasket og nuanceret sprog for læring.
Det sprog som vi udvikler i forsøget på at
nedbryde, giver os nogle muligheder, men
i selvsamme sprogliggørelse udelukker vi
noget andet fra synsfeltet, og forsøget på
nedbrydninger, fokuseringer og synliggø
relser åbner op for den åbenlyse diskus
sion, at vi i denne bestræbelse bliver blind
for noget som måske også er værdifuldt.

Det er en relevant og vigtig diskussion,
men ikke artiklens intention at forfølge
denne direkte. Med afsæt i erfaringer fra
Ontario er det artiklens påstand, at vi kan
blive bedre til at synliggøre intentionen
med undervisningen, det som er vigtigt
og er i fokus, og at vi kan blive bedre til
både at synliggøre dette for eleverne og
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koble dem på denne intention i den dan
ske skole. Udgangspunktet er, at elever i
meget høj grad skal vide og delagtiggøres
i hvorfor de skal lære, hvad de skal lære,
hvordan de kan iagttage og selv vurdere,
når noget er lært og have fremvist mang
foldige eksempler på hvornår noget er
godt og mindre godt. I det lys tilbyder og
understøtter nedbrydningen en fortælling
om faget, dets mål, indhold og metoder
som både tjener som legitimering og
motivering for eleven (Hansen 2014), da
det bliver et opgør med skjulte forvent
ninger og gætterier fra eleven om, hvad
der forventes og hvad der er vigtigt.
Måske, som nævnt, taber vi noget i den
proces, det imellem linjerne, det værdi
fulde usagte og udefinerbare? Men vi vin
der helt sikkert noget. Vi vinder nemlig det
som selve nedbrydningen giver lærerne
og eleverne mulighed for: Udviklingen af
fælles sproglige referencerammer og et
pædagogisk vokabular om læring, som
kan danne afsæt og blive forudsætningen
for løbende vurderinger af egen under-

Typisk vil kritikken af
læringsmålsdidaktikken
blive spændt for en
tænkning i lyset af
konkurrencestaten.
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visning og elevens læring og dermed en
generel kvalificering og øget systema
tisering af lærerens arbejdsgange.
Det er med andre ord ikke selve nedbryd
ningen der er efterstræbelsesværdig. Det
er det som nedbrydningen giver os mulig
hed for, det som vi kan gøre med nedbryd
ningen: at foretage undervejsvurderinger
og stilladsering af elevens læring. På den
måde bliver tre begreber helt centrale, og
et anker i en læringsmålsinspireret didak
tik vil centrere sig om følgende logik:
-	Fokuseringer: udvælg fokus
i undervisningen
-	 Nedbrydninger: sprogliggør og synlig
gør det fokus bl.a. igennem lærings
mål, tegn på læring, kriterier og gode
eksempler
-	 Undervejsvurderinger: anvend
nedbrydningen som stillads og til
vurderinger for videre læring
En bekendelse
Der er mange forbistringer og positione
ringer i den aktuelle pædagogiske debat.
Enten er man for noget, fx dannelse, eller
også er man imod noget, fx læringsmål, og
der ligger i de positioneringer en nærmest
rituel modreaktion af hinandens argumen
ter og, tilsyneladende for nogen, en klar
markering af at disse to ting intet har med
hinanden at gøre. Typisk vil kritikken af
læringsmålsdidaktikken blive spændt for
en tænkning i lyset af konkurrencestaten,
styringslogikker, politisk indflydelse i
pædagogikken, flere test, PISA under
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søgelser og lign. Jeg er ikke uenig i, at man
kan finde gode argumenter og belæg for
dette. Men jeg er mere interesseret i at
afprøve, om den didaktiske bestræbelse,
at vi i højere grad begynder at synliggøre
og opstille mål, kvalitetskriterier, tegn
på læring for eleverne, anvender dem til
en mere læringsrettet feedback, bruger
eksempler fra eleverne til at vise hvornår
noget er godt, simpelthen ikke bare er
en god ide, som kan være både hensigts
mæssig og vejledende for både eleven
og læreren. Måske har vi overset noget i
den danske skoletradition, måske har vi
fuldstændig glemt at bruge synssansen
til at stilladsere og fokusere på det som er
mest værdifuldt, måske har vi haft en alt
for stor tiltro til at eleven selv kan koble
på det, som er mest betydningsfuldt og
måske har vi slet ikke været dygtige nok
til at vise hvad der er i fokus, hvad der er
vigtigt at lære og at vise hvordan noget
ser ud, når det er godt eller mindre godt?
Når man besøger skoler i Ontario bliver
det derfor et spejl vi kan kigge ind i, så
vi kan finpudse egne praksisser og blive
inspireret af måske værdifulde didaktiske
greb, vi ikke selv har haft nok fokus på.
Visuel nedbrydning
Jeg kiggede ind i en dansk 5. klasse
forleden. Det eneste der synligt hang på
væggen var et lille lamineret A4 ark hvor
der stod: ”Sådan forlader du klassen”,
og herunder var oplistet fire ting som
eleverne skulle overholde: bl.a. sætte stole
op og tømme skraldespand.

I en dansk 5. kl. var
det eneste, der synligt
hang på væggen et
lille lamineret A4 ark,
hvor der stod: ”Sådan
forlader du klassen.”

Når en stor del af vores information og
erkendelse om verden stammer fra syns
sansen, kan det undre at vi ikke i højere
grad anvender denne sans i en dansk
skoletradition. Har vi været fuldstændig
blinde på at anvende denne sans til at
skærpe opmærksomheden, rettetheden
og fokuseringen på det som er væsentligt
og centralt at lære, og som et stillads til
at nedbryde centrale ting også ift. faglige
områder? Vi gør det åbenlyst ift sociale
områder: fx hvad kendetegner en god
kammerat, men ville en typisk elev i en
dansk skole kunne fortælle og tydeliggøre,
hvad der fx ”er værd at vide om navneord”, eller hvordan en god power point
præsentation ser ud? Eller hvad en god
matematiker gør? Måske, men at vi som
lærere, sammen med eleverne, forsø
ger at tydeliggøre, også indenfor faglige
områder, hvad disse ting kan bestå af
og hvordan det kunne se ud, er et muligt
udviklingsprojekt for en dansk skole.
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En rubric er et målsæt
nings- og evaluerings
skema, der tydeliggør
for både eleverne
og læreren, hvad der
lægges vægt på.

Når man træder ind i canadiske skoler er
der synliggjorte kriterier, tegn på kvalitet,
lærings- og problemløsningsstrategier
som eleven kan anvende og tjeklister, som
tydeliggør centrale ting, der skal huskes,
fokuseres på og som lærerne og eleverne
bruger til undervejsvurderinger, selvvurde
ringer og kommunikation om læringen
ift. en række faglige og pædagogiske
områder. Der er med andre ord en række
visuelle stilladser, både skrevne og billed
lige, og fremhævelser af forventninger og
tegn på kvalitet, som eleven kan anvende,
både som retningsangivelse og til regule
ring af og vurdering af egen videre læring.
Hvad er en rubric?
En rubric er et målsætnings- og evalue
ringsskema, der tydeliggør for både
eleverne og læreren, hvad der lægges
vægt på i arbejdet med og bedømmelsen
af et stykke arbejde.
I Ontario ses rubric som en integreret del
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af undervisningen. Den bliver anvendt til
at skaffe vurderingsinformation og som
feedbackværktøj imellem lærer og elev.
Læreren kan synliggøre, hvad der er vig
tigt, og eleven får tydeliggjort hvad der
forventes. Dermed er stilladset skabt til
læringsrettet kommunikation og feed
back.
En rubric er et værktøj der kan synliggøre
og tydeliggøre den pædagogiske intention
og kan imødekomme og reducere kom
pleksiteten i de udfordringer, den danske
skole står overfor ift. differentiering, pro
gression og målstyring. Dermed bliver den
et forsøg på gennemsigtighed, på åbent
at kommunikere kriterier og forventninger
ift. en given opgave.
Den kan synliggøre elevens progression
på forskellige niveauer i arbejdet med de
givne kriterier og bliver et konkret værktøj,
der gør samtalen om læring og feedback
mulig og målrettet. Den kan ligeledes
anvendes af eleverne både til selv- og
kammeratskabsevalueringer og bliver
således et konkret redskab, der både kan
fremme elevernes ansvarlighed over egne
læringsresultater og læringsproces og
fremme elevernes selvregulering ift. hvad,
hvordan og hvorfor der skal læres…
Forskningsinformering
En rubric bliver også et bud på, hvordan vi
kan arbejde med og integrere dele af de
resultater, den internationale skoleforsk
ning fremkommer med. Trude Slemmen
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påpeger, at elevens læringsudbytte øges
ved løbende vurderinger for læring, bl.a.
gennem fastsættelse af tydelige mål,
anvendelse af kriterier og eksempler,
aktivering af eleverne som læringsresur
ser for hinanden og ved at finde beviser
for læring (Slemmen 2013).
Ifølge John Hattie er bl.a. feedback et af
de mest effektive redskaber til læring.
Effektiv feedback forudsætter, at lærer og
elev fokuserer på og besvarer tre spørgs
mål: Hvor skal jeg hen (feedup)? Hvor er
jeg i processen (feedback)? Og Hvordan
kommer jeg videre herfra (feedforward),
altså ”lukker kløften” imellem de to første
spørgsmål (Hattie 2013).
En rubric vil være et bud på og et stillads
ift. at arbejde ind i de principper og tanke
sæt for didaktikken, som Trude Slemmen

39

og John Hattie påpeger, er afgørende
for elevers læringsudbytte. Eller sagt på
en anden måde: anvendelse af rubrics
kan være en tilgang til at arbejde med
forskningsinformering af sin praksis. Ikke
fordi der i sig selv er evidens for, at en
specifik brug af rubrics vil fremme elevers
læring, men fordi der er evidens for, at det
man også gør, og det man får mulighed
for at gøre, når man arbejder med rubrics,
har effekt på elevers læringsudbytte. En
rubric giver nemlig læreren mulighed for
at arbejde med bl.a. synlige mål, feed
back og vurderinger for læring, og dermed
trækkes de didaktiske handlinger læreren
foretager sig, ind i et felt, som uddan
nelsesforskningen påpeger, er centrale
for elevers læringsudbytte. En rubric er
således ikke svaret, men et bud på en
mulig intelligent problemløsningsstrategi
(Biesta, 2011, s. 51) som vi kan anvende
undersøgende og eksperimenterende ift.
at integrere dele af uddannelsesforsk
ningens viden om vurderinger for læring
og effektiv og læringsrettet feedback og
dermed understøtte en fortsat praksis på
et mere forskningsinformeret grundlag.
Hvordan udarbejdes en rubric?
Man kan udarbejde en rubric på mange
måder. Her følger et helt simpelt eksem
pel, som man kan lade sig inspirere af,
videreudvikle på og nuancere på mang
foldige måder.
Først skal man have valgt de mål, det ind
hold og de metoder man vil arbejde efter
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og med ift de elever man underviser. Altså
helt normale og typiske didaktiske over
vejelser som læreren står i dagligt.
Når man udarbejder en rubric, skal man
derefter synliggøre de kriterier, som er
vigtige at arbejde efter og som lige præ
cist i dette forløb, for det vidensområde
eller de færdigheder er i fokus. Disse
vil kunne udledes og nedbrydes ift de
færdigheds- og vidensmål, der er for det
kompetencemål, man arbejder med.
Dernæst skal man graduere kvaliteten
af arbejdet med de opsatte kriterier. Det
centrale spørgsmål bliver: Hvordan ser det
ud, når kriterierne er opfyldt på forskel
lige niveauer, fx fremragende, rigtig godt,
godt, på vej? Både arbejdet med kriteri
erne og med gradueringen af niveauerne
kan inddrage eleverne, men skal færdig
gøres af læreren. Jeg vil senere vise et helt
konkret og mere gennemarbejdet eksem
pel fra historie faget på dette.

Start med en rubric
i et fagområde man
uundgåeligt vender
tilbage til, så den kan
genbruges og løbende
finjusteres.

Herunder vil jeg for eksemplets skyld
udarbejde en enkel skitse til en rubric om
hvad der kendetegner: ”En god kop kaffe”.
Følgende to ting skal således overve
jes: Hvilke kriterier er vigtige at indfange
og hvordan kan jeg iagttage forskelle i
niveauerne i de kriterier. Jeg medtager
i dette eksempel to kriterier for en god
kop kaffe: smagen og temperaturen, men
flere kunne vælges.
Grovskitsen for en rubric om ”En god kop
kaffe”, kunne se således ud:

Niveauer /
Kriterier

Fremragende

Rigtig godt

Godt

På vej

Smagen

Kraftig, fyldig, rund
og afbalanceret
imellem syre og
bitter

God aroma, fyldig,
ok balance imellem
syre og bitter

Drikkelig, neutral,
svag aroma, lidt
bitter

Tynd, næsten
udrikkelig, bitter
og sur

Temperaturen

Varm

Varm – lunken

Lunken - kold

Kold

VIA University College

Eksemplet er selvfølgeligt banalt, men
ikke desto mindre er denne hverdag
siagttagelse et billede på, at vi hele tiden
udvælger kriterier at bedømme ud fra og
at disse kriterier har forskellige niveauer
ift hvordan kvalitet ser ud. Den kan dreje
sig om en kop kaffe, om kvaliteten af en
pizza, om elevens evne til at fremlægge,
elevens arbejdsindsats, elevens viden om
Romerriget, om viden og færdigheder ift
navne ord eller geometri, kvaliteten af
en stil og alt muligt andet. En rubric er
et forsøg på at få kriterierne frem i lyset,
så de kan anvendes både før, under og
efter i bestræbelserne på at stilladsere og
synliggøre for eleverne hvad der forventes
af dem.
Kriterierne - Hvad er i fokus?
Når man skal udvælge kriterier, kan føl
gende ting yderligere overvejes:
-	Hvor mange kriterier skal vi arbejde
med ad gangen? Altså hvilke skal være
centrale og være i fokus? Er det nok,
når vi snakker om en god kop kaffe,
kun at kigge på smag og temperatur,
eller skal vi også medtage kriterier
om duft og farve? Det afhænger af,
hvad vi stræber efter og hvad der er
undervisningens intention og mål i lige
netop denne sammenhæng. Vi kan ikke
arbejde hen imod alt på en gang, og
det er fint at vælge ud og på den måde
foretage en reduktion i kompleksiteten.
Så gør vi andre ting på andre tidspunk
ter.
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-	Skal nogle af kriterierne vægtes højere
end andre, så man på den måde kate
goriserer dem, enten med point eller ift
en procentsats? Er det fx mere vigtig
at smagen er god end hvordan tempe
raturen er, når snakken drejer sig om
kaffe?
Samlet set kræver udarbejdelsen af en
rubric høj grad af didaktisk lydhørhed og
faglig indsigt, men stiller også læreren
overfor den udfordring: hvilke kriterier
er vigtige at arbejde med til lige netop
dette eller hint og hvordan ser kvalitet ud
ift de valgte kriterier? Det betyder også
at lærerne skal have tid til at prioritere
dette i deres samarbejde og forberedelse.
Start med en rubric i et fagområde man
uundgåeligt vender tilbage til, så den kan
genbruges og løbende finjusteres. Ud fra
dette kan man altid udarbejde flere og
udbrede det til mere specifikke områder,
og det kan være en oplagt mulighed i
teamsamarbejdet eller som genstands
felt i et pædagogisk læringsfælleskab at
arbejde med udviklingen af rubrics for
centrale faglige og pædagogiske områder.
På den måde italesættes og synliggøres
fælles bud på hvad og hvordan kvalitet ift
et område ser ud.
Niveauerne - Hvordan laver vi
progression?
Udarbejdelsen af de forskellige niveauer,
som bliver de iagttagelige tegn på læring
og som synliggør progression, kan beskri
ves på flere måder.
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Den kan bl.a. handle om omfang, antal,
størrelser, hvor meget, hvor mange, hvor
ofte. Med det vil man typisk anskaffe sig
Niveauer /
Kriterier

viden om kvantitative aspekter om
elevens læring, fx:

Fremragende

Rigtig godt

Godt

På vej

10 ud af 10 rigtige

7-9 ud af 10 rigtige

4-6 ud af 10 rigtige

0-4 ud af 10 rigtige

Progressionen kan også handle om mere
kvalitative aspekter, fx omgangen med
viden, indholdet og begrebsforståelse,
færdighedernes kompleksitet, formen,
arbejdsprocessen, deltagelse…
Det betyder at vores didaktiske overve
jelse er følgende: hvilken type af progres
sion ønskes der ift elevens læring, hvordan
skal niveauerne indholdsbestemmes og
hvor mange niveauer skal med for at syn
liggøre, hvordan kvaliteten ser ud? Her
over er valgt fire, men de kan både være
flere eller færre.
Til at fastholde og synliggøre mere kvali
tative niveauer for læringen og omgangen
med den viden der arbejdes med, kan man
anvende Blooms taksonomi i udarbejdel
sen af en rubric. Blooms taksonomi er
et bud på et kognitivt hierarki for læring,
hvor man bevæger sig fra simple til mere
komplekse anvendelsesområder af viden.
Der er angivet seks trin:

Viden
eleven kan genkende og beskrive
Forståelse
eleven kan forklare med egne ord
Anvendelse
eleven kan anvende sin viden
i andre sammenhænge
Analyse
eleven kan sammenholde, udvælge,
udlede, pille fra hinanden
Syntese
eleven kan samle, kombinere,
designe
Evaluering
eleven kan kritisere, diskutere,
finde nye løsninger

Den taksonomiske logik
skal vurderes i lyset
af det formål, indhold,
metoder og de elever,
der arbejdes med.
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Pointen er, at de forudgående trin inde
holdes i de kommende. Blooms takso
nomi er brugt i mange sammenhænge
og med andre begrebspar. Det vil kræve
et didaktisk arbejde at ”oversætte” de
seks trin til mere anvendelige og præcise
begreber, der igen kan anvendes som stil
lads for elevens læring og til udarbejdelse
af niveauerne i en rubric. Udover Bloom
findes også John Biggs solotaxonomi,
som er en lignende logik og en lang række
andre taksonomier, både for det kogni
tive område, men også på det affektive
og det psykomotoriske område, som kan
Niveauer /
Kriterier

anvendes afhængig af undervisningens
formål og kontekst (se fx ”Læringsmål og
taksonomiske redskaber, Dafolo 2015 og
Jacobsen, Jens C, 2010: ”Progression – i
uddannelse og undervisning”, Pædagogiske linjer for flere taksonomier og for
mere uddybende om Bloom og Biggs).
Jeg har i nedenstående sammenskrevet
Bloom og Biggs taksonomier og derigen
nem indfanges nogle centrale sprog
lige markører, man kan anvende ift at
udarbejde tegn på læring i de forskellige
niveauer:

Fremragende

Rigtig godt

Godt

På vej

Kan
kritisere,
vurdere løsninger,
danne hypoteser,
perspektivere,
generalisere,
eksperimentere,
innovere,
opfinde,
udvikle

Kan
diskutere,
sammenligne,
organisere,
påvise,
strukturere,
dekonstruere,
se ligheder og
forskelle,

Kan
anvende,
udvælge,
relatere,
bruge,
omskrive
forklare,
løse,
udlede…

Kan
gengive,
redegøre,
beskrive,
opliste,
identificere,
navngive,
finde,
lokalisere…

FX: Hvornår skal
vi anvende andre
redskaber end
rubric, andre tilgange… hvilke og
hvorfor…?

FX: Hvad kan en
rubric og hvad kan
den ikke…?

FX: hvordan
anvendes rubric i
praksis?

FX: hvad er en
rubric?

Udvider
helhederne

Samler enkeltdele
til helheder

Kombinering af/
flere enkeltdele

Fokus er på
enkeltdele
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Pointen er igen, at den taksonomiske logik
skal vurderes i lyset af det formål, det ind
hold, de metoder og de elever der arbej
des med. Taksonomien er ikke i sig selv
et svar, men en mulig problemløsnings
strategi ift at nedbryde fælles mål til mere
iagttagelige læringsmål, tegn på læring
og kriterier for progression, som kan gøre
læringsrettet feedback og vurderinger for
læring mulig. Det er hvad man med takso
nomien også gør og som synliggørelsen af
kriterier/forventninger igennem niveau
erne giver dig mulighed for at gøre…
Fælles mål og rubric for en tidslinje
i historiefaget
Jeg vil i det følgende udarbejde en rubric
ift. fælles mål for faget historie.
Jeg vil i udarbejdelsen både fokusere på
kvantitative og kvalitative aspekter af
elevens læringsprogression.

I eksemplet vil jeg arbejde ind i det kom
petenceområde, der hedder: kronologi og
sammenhæng for 6. kl., og vil arbejde med
kompetencemålet: at eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske
perioder. Til dette kompetencemål er der
forskellig viden og færdighedspar. Vi vil i
denne sammenhæng fokusere og arbejde
efter at eleverne i fase 1: kan placere
historiske perioder i absolut kronologisk
sammenhæng, og at eleven har viden om
historiske perioders tidsmæssige placering, og at eleven i fase 2: kan identificere
brud og kontinuitet i historien og at de
har viden om væsentlige træk ved forskellige historiske perioder. Skematisk ser
det således ud (se emu.dk for uddybende
ift færdigheds- og vidensmål efter 6 kl.):

Kompetenceområde

Kompetence-mål

Faser

Færdigheds og vidensmål - for kronologi, brud
og kontinuitet

Kronologi og
sammenhæng

Eleven kan
sammenligne
væsentlige træk
ved historiske
perioder

1

Eleven kan placere
historiske perioder i
absolut kronologisk
sammenhæng,

Eleven har viden om
historiske perioders
tidsmæssige placering

2

Eleven kan identificere
brud og kontinuitet i
historien

Eleven har viden om
væsentlige træk ved
forskellige historiske
perioder

VIA University College

Vi skal altid diskutere
og løbende vurdere
vores didaktiske og
pædagogiske praksisser
i Danmark.

Nu kan det videre arbejde gribes an på
mange måder og ud fra disse mål er der
mange didaktiske overvejelser som skal
gøres omkring hvilket indhold, hvilke
metoder, hvad eleverne ved i forvejen
og lign. Men lad os for eksemplets skyld
antage, at man på dette tidspunkt i 6.
klasse har haft emner om vikingetiden og
middelalderen og at man i indskolingen
har arbejdet med stenalder, bronzealder
og jernalderen.
Målene er, jvf. de ovenstående mål for
dette kompetenceområde, at eleverne
skal kunne placere disse perioder kro
nologisk, forklare sammenhænge og
brud imellem de perioder og identificere
væsentlige træk ved de forskellige perio
der.
Derfor vælger læreren at eleverne skal
udarbejde en tidslinje som de skal præ
sentere for klassen mundtligt. På tids
linjen skal der være billeder og tekst og
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den skal udarbejdes fysisk og hænges
op i klassen.
Det centrale spørgsmål bliver således:
Hvilke kriterier er vigtige, når eleven, som
i dette tilfælde, skal kunne placere historiske perioder i kronologisk rækkefølge
og kunne identificere brud og kontinuitet
i historien?
Læreren kan inddrage eleverne i dette
arbejde, fx ved at vise forskellige tidslinjer,
og spørge eleverne: hvilke er gode eller
knap så gode; hvorfor de er det; hvad der
er vigtigt at have med på en tidslinje etc…
Eleverne vil formentlig komme med bud
på: det skal stå i den rigtige rækkefølge,
det skal være flot at se på, det skal være
de rigtige årstal og lign.
På det grundlag indkredses de centrale
kriterier for udarbejdelsen af en tidslinje,
og det tydeliggøres for eleverne allerede
i den indledende fase, hvad der er vigtigt,
og at der er forskellige niveauer i omgan
gen med de kriterier. Læreren færdiggør
dette arbejde og er ansvarlig for at alle de
centrale kriterier der skal arbejdes med,
er repræsenteret og at der er en synlig
progression i omgangen med niveau
erne. En rubric, der søger at indfange de
ovenstående mål: at eleverne skal kunne
placere perioderne: Stenalder, Jernalder,
Bronzealder, Middelalder og Vikingetiden
kronologisk, og kunne forklare sam
menhænge og brud imellem de perioder
og identificere væsentlige træk ved de
forskellige perioder, kunne se således ud.
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Kriterierne fremgår med fed i den lodrette kolonne til venstre og niveauerne i de øverste
felter vandret:
Niveauer/
Kriterier

Fremragende

Rigtig godt

Godt

På vej

Kvalitet af
indhold

Inkluderede
begivenheder er
vigtige og rele
vante. Ingen store
begivenheder
udeladt

De fleste begiven
heder er vigtige og
relevante. Enkelte
store begivenheder
er udeladt

Nogle begivenheder
er vigtige, andre tri
vielle. To eller flere
store begivenheder
er udeladt

Få eller ingen begi
venheder er vigtige,
andre trivielle. To
eller flere store
begivenheder er
udeladt

Kvantitet af
indhold

Indeholder mange
oplysninger og
detaljer om begi
venheder centrale
for emnet

Indeholder flere
oplysninger og
detaljer om begi
venheder centrale
for emnet

Indeholder nogle
oplysninger og
detaljer om begi
venheder centrale
for emnet

Indeholder få eller
ingen oplysninger
og detaljer om begi
venheder centrale
for emnet

Indholdets
korrekthed
og kronologi

Alle fakta og infor
mation om emnet
er korrekte og alle
begivenheder er
placeret korrekt,
understøttet med
billeder og med
rette tidsangi
velse

Næsten alle fakta
og information om
emnet er korrekte
og næsten alle
begivenheder er
placeret korrekt,
understøttet med
billeder og med
rette tidsangivelse

En del af fakta og
information om
emnet er korrekte
og en del begiven
heder er placeret
korrekt, understøt
tet med billeder og
med rette tidsan
givelse

Kun få eller ingen
fakta og informa
tion om emnet er
korrekte og kun få
begivenheder er
placeret korrekt,
understøttet med
billeder og med
rette tidsangivelse

Brud imellem
perioder

Eleven kan for
klare brud og
overgange imel
lem alle perioder

Eleven kan forklare
brud og overgange
imellem flere af
perioderne

Eleven kan forklare
brud og overgange
imellem nogle af
perioderne

Eleven kan forklare
brud og overgange
imellem få eller
ingen af overgan
gene

Væsentlige
træk ved
perioderne

Kan redegøre,
beskrive og
anvender i høj
grad fagets begre
ber og litteratur
til at underbygge
synspunkter fra
forskellige vinkler

Kan redegøre,
beskrive og anven
der fagets begreber
og litteratur til at
underbygge syns
punkter

Kan redegøre,
beskrive og anven
der fagets begreber
og litteratur

Kan redegøre og
beskrive og anven
der egne ord

VIA University College

Eksemplet trækker både på Blooms og
Biggs tænkning som afsæt for progressi
onen i arbejdet med de udvalgte kriterier.
Ligeledes er der kvantitative aspekter
indlagt, som i sagens natur er lettere at
afkode og iagttage. Det kræver en lærer
med stor faglig indsigt og didaktisk
lydhørhed at anvende sådan en rubric,
og man må formentlig løbende rette til i
niveauernes formuleringer, således at det
vurderingsgrundlag der anvendes og som
man arbejder ud fra, både yder eleven og
læreren retfærdighed. Måske er der skæv
vridninger i den måde de indledningsvist
er formuleret på, måske er det for svært,
for let, måske er sproget upræcist, måske
er det negativt formuleret? Om ikke andet
giver denne nedbrydning læreren mulig
hed for flere afgørende ting: at synliggøre
forventninger, at inddrage eleverne, at
vise eksempler på god praksis, at under
støtte vurderinger for videre læring, at
give feedback og at give eleverne mulig
hed for selvvurderinger.
En plastisk størrelse
Ovenstående er et bud på hvordan en
rubric kan se ud og udarbejdes ift. at
nedbryde arbejdet med de fælles kom
petence og videns og færdighedsmål,
der er udarbejdet af ministeriet. På den
måde bliver en rubric både et eksem
pel på en nedbrydning af disse til mere
operationelle læringsmål, men indeholder
samtidig iagttagelige tegn på læring, som
kan anvendes til at differentiere under
visningen, synliggøre elevens progression
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og skabe forventningsafklaring af vigtige
faglige områder, som igen kan anvendes
i lærerens vurdering for elevens videre
læring. Dermed synliggøres det også,
hvor der kan sættes ind med feedforward
processer, indsatser og ny viden.
Men det er ikke en fast skabelon. En rubric
er en plastisk størrelse, der kan og skal
tage form og indhold af didaktiske over
vejelser over indhold, form og formål.
Vigtige didaktiske overvejelser
Selvom vi lader os inspirere af Ontario
er det ikke pointen her at argumentere
for, at vi skal tæppebombe alle områder
med rubrics eller canadisk pædagogik.
Der ligger en hård nedbrydningslogik i
arbejdet med en rubric, og læreren skal
med sin faglige dømmekraft og didakti
ske indsigt afgøre hvornår og hvordan en
rubric kan være en gevinst. Læreren skal
ikke bare anvende rubrics, læreren skal
anvende rubrics didaktisk klogt og altid
foretage en slags ”målbarhedsvurdering”,
en slags didaktisk cost-benefit analyse ift.
hvordan der skal arbejdes med mål, hvor

Det didaktiske arbejde
med en rubric indskriver
sig i en formativ
evalueringstradition.
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kan en hurtig søgning på google illustrere
en række forskellige rubrics til forskellige
formål og af forskellig kvalitet)
Jeg mener, at følgende spørgsmål og for
behold i udarbejdelsen og anvendelsen af
en rubric og de elementer til inspiration vi
henter fra Ontario om bl.a. synliggørelser,
nedbrydninger, systematikker og vurderin
ger, er helt centrale. Dermed vil jeg anslå
den påstand, at vi altid skal diskutere
og løbende vurdere vores didaktiske og
pædagogiske praksisser i Danmark:

synligt det skal være, hvor meget der skal
nedbrydes, hvor detaljeret, hvor ofte, hvor
individuelt osv., alt afhængig af hvilket for
mål, hvilket indhold og metoder og hvilke
elever der arbejdes med ift. den konkrete
undervisning.
Mit indledende bud vil være: En rubric er
særlig anvendelig i forbindelse med pro
duktkrav: kriterier og kvalitetskendetegn
for fx en tidslinje, en stil, en planche, en
powerpoint præsentation, og lign, men
anvendelsesområdet kan også handle om
at synliggøre den gode arbejdsindsats
eller den gode matematiker eller, som
vi jo allerede gør det i danske klassevæ
relser indenfor sociale områder: fx hvad
kendetegner en god klasse eller en god
klassekammerat… (for mere inspiration

-	Hvordan bruger vi nedbrudte mål i rela
tion til en pædagogisk helhedstænk
ning, både ift. andre didaktiske katego
rier som indhold og metoder, men også
i lyset af skolens flerdimensionelle
formål? Vi indsnævrer med vilje under
visningens indhold, og det vi måler på
og synliggør som vigtigt, bliver dermed
også det vi stræber efter.
-	Når vi synliggør og fokuserer på speci
fikke områder, så vil der være noget vi
ikke ser. Den synliggørelse og nedbryd
ning, der i første omgang hjælper os og
giver os et sprog om læring som forud
sætning for at give effektiv og lærings
rettet feedback, slører også blikket for
noget andet og tager ikke nødvendig
vis højde for dannelsens helheder og
sammenhænge.
-	Det er nemmere at måle på adfærds
termer end på kognitive termer som

VIA University College

fx interesse, forståelse, nysgerrighed
og lign., og vi må ikke fristes af en alt
for behavioristisk læringstilgang med
udelukkende fokus på direkte iagttage
lige adfærdsændringer. Det betyder at
vi skal turde fastholde et pædagogisk
blik, der opstiller kriterier og niveauer
også for mere komplekse sager som
fx kritisk stillingstagen og selvstæn
dig tænkning, og lærerne må med
deres indsigt, skøn og erfaring løbende
diskutere og overveje gyldigheden og
udsigelseskraften i det, der rent faktisk
måles på, enigheden i forståelsen af de
tegn på læring der opstilles og om det
er et fagområde eller et ønsket lærings
udbytte der overhovedet tjener ved at
blive sprogliggjort og nedbrudt.
-	Progressionen bygger typisk på en
lineær forestilling af læring, men sker
læring overhovedet i trin? Findes der
stadier og er de logiske og hierarkiske
forbundet og kan trin springes over?
Meget af denne tænkning bygger på
en forståelse af undervisning som en
rationel proces, som har en nærmest
videnskabelig systematik indbygget,
men den konkrete praksis på skolerne
er ikke videnskabelig. Den kan nær
mere beskrives som kompleks, kontin
gent, mudderet, foranderlig, dynamisk
og fyldt med dilemmaer som den
professionelle lærer hele tiden må tage
stilling til
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-	Samtidig er læringsmål og progressio
ner ikke neutrale. De kobler sig tæt til
forestillinger om dannelse og læring og
indeholder dermed normative forståel
ser som medfører andet og mere end
det som er givet for det umiddelbare
øje.
En forhåbning
På trods af disse spørgsmål får det
øgede fokus på målstyring forhåbentlig
den effekt, at det paradoksalt nok bliver
det middel der gør, at vi i højere grad får
synliggjort vores undervisningsmæssige
intention. Målene kan således i den prak
tiske skolehverdag blive midler til skarpere
processer, mere fokuseret undervisning
og synliggørelse af kvalitet. Det som i
mange læreres optikker i første omgang,
og måske med rette, er set som et sty
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Vurdering for læring
har til formål at
fremme læring, ikke
at bedømme den.

ringsredskab ind i praksis, vil måske vise
sig at være et værdifuldt didaktisk greb,
der både kan hjælpe os med at fastholde
det fagligt vigtigste og som yderligere
giver os mulighed for i højere grad at
indgå i kommunikation om elevers læring,
både på elev, klasse og kollegialt niveau.
Og forhåbentlig undgår vi, at de læringsog kompetencemål der er sat op, ikke
udelukker, men bliver udgangspunkter
for fagenes viden og færdighedsgrundlag,
og tilbyder en løbende faglig diskussion
af, hvor skæringerne og dilemmaerne er
i dette felt. En central udfordring bliver,
hvordan vi får koblet de kompetencemål
der er, ind i meningsfulde sammenhænge
med vigtigt og værdifuldt indhold som
eleven møder, overskrider sig i, og kom
mer klogere og mere nuanceret tilbage til
sig selv som et helt og dannet menneske.
Nu står der heller ikke skrevet nogen
steder at indholdet i undervisningen i en
læringsmålsstyret didaktik bliver ligegyl
digt. Tværtimod, måske bliver det endda
endnu vigtigere at vi trækker indhold ind
i undervisningen, der både kan bidrage
til at nå målene, men også kan fungere

50

i og som et verdensåbnende møde med
barnet (Se bl.a Jim Martellas artikel for et
eksempel på det). Jeg har ikke set noget i
Canada, der udelukker at dette kan gøres
og med den dannelsestradition vi har i
Danmark, hvor vi værdsætter vigtige sager
som mødet, mening, indhold og dialog
højt, kan jeg kun have store forhåbninger
til at lærerne i deres praksis finder en vej
i dette.
En af mulighederne for at bevare blikket
for både eleven og faget i en lærings
målsstyret didaktik kunne være at trække
Klafkis fem spørgsmål til dannelsesorien
teret indhold ind i relation til målene. Som
didaktiske grundpiller, der skal indtænkes i
en konkret situation med specifikke elever
og skolens overordnede formål…
-	På hvilken måde relaterer målet sig til
skolens overordnede dannelsesmål?
-	På hvilken måde relaterer målet sig til
elevernes verden?
-	På hvilken måde relaterer målet sig ind
i faget?
-	Hvilke typer af målformuleringer er
mest egnede at arbejde med?
-	På hvilken måde relateres målet til
indhold og metode?
Disse spørgsmål vil altid være centrale
for lærerens didaktiske tænkning, når mål
skal udarbejdes, nedbrydes og indtænkes
i konkrete teknologier som fx en rubric.
Afrunding
Argumentet for at kunne arbejde med
rubrics i et forskningsinformeret perspek
tiv er, at rubrics skal anvendes til vurderin

51

VIA University College

ger for læring og ikke af læring. Med dette
indskriver det didaktiske arbejde med
en rubric sig i en formativ evaluerings
tradition. Rubrics kan anvendes i selve
undervisningen, og på den måde anskues
vurderinger af læring som en del af selve
undervisningen.
Vurdering for læring har til formål at
fremme læring, ikke at bedømme den. Det
handler med andre ord ikke om summa
tivt at opgøre elevernes læringsudbytte,
når rubrics anvendes. Den information
læreren og eleven får ud af at arbejde med
rubrics er vurderingsinformation for og til
den videre læringsproces, i overskriften
kaldet ”undervejsvurderinger” og bliver
dermed formativ i sit anvendelsessigte.
Det er en afgørende pointe, at en rubric
anvendes formativt som konkret værktøj,
så den understøtter et bud på hvordan
vi kan arbejde med at forskningsinfor
mere vores pædagogiske arbejde. En
rubric giver med andre ord ikke i sig selv
en garanti for effekt eller øget lærings
udbytte, men anvender man den forma
tivt, så øges muligheden for at integrere

synlige mål og kriterier, elevinddragelse
og (meta-) kommunikation om læring,
feedback og vurderinger for den videre
læreproces i undervisningen, og derigen
nem trækker man på gennemgående og
centrale elementer fra uddannelsesforsk
ningens resultater. Det bliver således,
med en rubric i hånden, pludselig konkret
at arbejde ind i fx Hatties feedback model.
Omvendt er alt didaktisk arbejde ladet
med værdier og der følger grundforstå
elser af læring og dannelse med, uanset
om vi gør det ene eller det andet. Poin
ten er derfor at vi skal trække på vores
didaktiske klogskab i omgangen med fx
rubric. Det bygger efter min mening på en
naiv og romantisk forestilling om pæda
gogikkens særegenhed og kontekstaf
hængighed, hvis vi mener, at vi ikke kan
lære noget af Ontario. Omvendt, er det
en ligeså naiv tanke at tro, at vi bare kan
kopiere alt fra den canadiske skoletradi
tion. Lad os gøre det med omhu: nedbryd
ninger kan være en gevinst, men didaktisk
klogskab i omgangen med nedbrydninger
er en nødvendighed.
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Jette Bjørn Hansen er skoleleder på N.J. Fjordsgades skole i Aarhus

Det kan synes som en lang rejse for at få vidensinput. Cirka 6000
km er en betragtelig fysisk afstand. Mentalt er Danmark og Ontario
ikke så langt fra hinanden. Der er forskelle på vores samfund og
skolesystemer, men der er også væsentlige ligheder. Ontarios
skolesystem er interessant at studere for os som skolefolk, fordi
de tilsyneladende har opnået rigtig gode resultater med deres
skolereform, som blev indledt i 2003. At rejse ud og se på andres
praksis giver en enestående mulighed for både at få ny inspiration
og viden og ikke mindst få reflekteret over sin egen praksis.

Det ser på afstand ud til, at de i Ontario er
lykkedes med at løfte ambitionsniveauet
for alle elever og at gøre alle elever dyg
tigere.

Derfor var vores interesse for at vide mere
om, hvordan de arbejder sammen om at
løfte denne opgave, meget stor og vi så
frem til et fælles vidensinput.

De centrale mål i den danske skolereform
fra 2013 er identiske med målene i den
canadiske skolereform. Ligeså det dedi
kerede fokus på målstyret undervisning.

Vores fokus for rejsen var at få en mere
detaljeret viden om, hvilke mål, indsatser
og effekter de har for deres skolesystem
i Ontario – og ikke mindst hvordan prak
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sis så ud på skolerne. Det gjaldt både i
klasseværelserne, praksis i samarbejdet
mellem lærerne og praksis i samarbejdet
mellem lærere og ledelse.
I løbet af den uge besøget i Toronto
varede, modtog vi oplæg fra blandt andet
repræsentanter fra OPC, Ontario Prin
cipals’ Council og Mary Jean Gallagher,
viceundervisningsminister i Ontario.
Derudover besøgte vi forskellige skoler.
Jeg hæftede mig ved og var meget impo
neret over, hvor samstemt arbejdet med
skolereformen i Ontario har været og
fortsat er. Det er mit indtryk, at der på alle
niveauer fra undervisningsministerium,
læreruddannelse, uddannelsesforskere,
lederforening, lærerforening og ud på de
enkelte skoler er blevet skabt et fælles
fundament, en fælles forståelse og en
fælles vilje til at lykkes med at løfte alle
børn fagligt.
Vi så, hvorledes midlerne til at nå de fælles
overordnede mål blev udlevet på skolerne.
Målene var og er:

At forøge præstationsniveauet
for alle elever
At reducere forskelle i elevernes
præstationer
At skabe øget tillid til det
offentlige uddannelsessystem

Besøg i klasseværelset
I klasselokalerne emmede arbejdet af dia
log mellem lærer og elever om læringsmål
og succeskriterier samt feedback til
eleverne på deres indsats og produkter.
Alle steder var målene synliggjorte. På
vægge, på plancher, i loftet, i elevmapper.
På samme måde var deres produkter,
såvel skriftlige fremstillinger som instal
lationer fra naturfag eller billedkunst
udstillet med respekt for hver enkelt elevs
arbejde.
Det kaldes synlig læring. Vi kunne se, hvad
eleverne havde hovedet inde i – og hvad
de havde inde i hovedet. Eleverne kunne
følge deres egen progression.

VIA University College

Udgangspunktet for arbejdet i klassen er
et fælles curriculum med tydelige kompe
tencemål, læringsmål og succeskriterier
– fag for fag og klassetrin for klassetrin.
Lærerne fortalte, at det gør arbejdet
overskueligt at have et curriculum. ”Når
læringsmål og succeskriterier er givet, så
kan vi frit tilrettelægge emner og aktiviteter sammen med kollegerne”.
Lærerne fortalte videre: ”Sammen med
eleverne kan jeg lave rubrics for succeskriterier, så de kan se, hvilket niveau de er
på, og hvad der skal til for at komme på
næste niveau”. I klasserne var der derud
over udstillet eksempler på elevprodukter
på de forskellige niveauer, således at det
er synligt og konkret for elever, hvad de
skal kunne på forskellige niveauer. Og der
med bliver det også helt konkret, hvordan
den gode præstation ser ud.
Vi så meget af tiden et eksemplarisk
arbejde i klasserne. Lærere og elever var
fokuserede på arbejdet i klassen og tiden
blev udnyttet på en rolig, venlig og effek
tiv måde. Det foregik ved at give korte
undervisningsoplæg, iværksætte lærings
aktiviteter og feedbackprocesser i en
vekselvirkning, som virkede til at under
støtte et positivt læringsmiljø.
Når jeg talte med eleverne, vidste de som
regel, hvad de var i gang med at lære, hvad
deres produkt skulle bruges til og hvordan
de skulle indgå i en fremlægning, udstil
ling eller lignende.
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Mål, evaluering, feedback og feedforward
er omdrejningspunktet for alle aktiviteter.
Lærerne samler, analyserer og vurderer
elevernes udbytte gennem dataopsam
ling. Dels de data, lærerne og eleverne i
fællesskab opsamler løbende i skoletiden,
og dels de data som opsamles gennem
tests i engelsk og matematik.
Læreren står aldrig alene med analyse og
vurdering af dette materiale. Det vender
jeg tilbage til.
Både lærere og elever var stolte af deres
arbejde og ville rigtig gerne fortælle om
deres skole, men naturligvis ville de også
gerne høre om skolen, der hvor vi kom fra.
Teammødet
I Ontario oplevede vi en klar forventning
til, at alle lærere arbejder sammen, og
til hvordan man arbejder sammen på en
professionel måde, der fremmer gode
resultater for eleverne.
Teamet var ikke et lukket forum. Lærerne
i teamet mødtes fast hver uge, og ofte
deltog læringsvejledere, skoleleder eller
andre, som kunne være med til at kvalifi
cere arbejdet yderligere. Teamsamarbej
det er et professionelt læringsfællesskab
og arbejder med fokus på læring for alle i
teamet og med elevernes læring og pro
gression i centrum.
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Når læringsmål og
succeskriterier er
givet, så kan vi frit
tilrettelægge emner og
aktiviteter sammen med
kollegerne

Lærerne var ambitiøse på alle elevers
vegne, udtrykte deres høje forventninger
til alle elever og efterstræbte effektive
læringsmetoder.
Samtale med ledelsen
Der var også tid til at tale med skolelede
ren, som kunne fortælle om en hverdag,
der er noget tættere på den daglige prak
sis, end vi har tradition for i Danmark. Den
grundlæggende tilgang på skolerne var, at
alle arbejder sammen om at løfte elever
nes læring. Helt konkret understøtter
skoleledelsen dette ved at prioritere mere
end halvdelen af sin arbejdstid til besøg i
alle klasser, deltagelse i projekter, team
samarbejdsmøder, planlægningsmøder
og til at tale med børn og forældre, som
kommer forbi på gangene. Dette foregår
typisk det meste af skoledagen. Herefter
kommer kontortid, hvor der igen priorite
res tid til at analysere data på elevernes
udbytte og resultater.

”Det er aldrig personligt, når vi reflekterer
over enkelte elevers resultater. Teamet
studerer resultater, elevprodukter og
andre data i fællesskab. Der uddrages
viden fra forløb og processer, der ser ud
til at være særlig effektive, og der hvor
det ”halter”, arbejder man sammen om
at planlægge andre handlinger”.
Skoleledelsen understøtter den professi
onelle kapital, som er et konglomerat af
social kapital, human kapital og beslut
ningskapital. Tre kapitalformer, som er
afgørende for at teamet er et professi
onelt læringsfællesskab. Det priorite
res højt at skoleledelsen deltager i flest
mulige processer omkring planlægning af
og opfølgning på læringsmål og resultater.
Data er nøglen til at analysere og forstå,
hvad der har virket og hvad der skal til
for at løfte eleverne yderligere, og der
anvendes såvel formativ som summativ
evaluering med det formål at optimere alle
elevers udbytte.
Aftryk i en travl dansk hverdag
Tilbage i hverdagen på skolen har vi fået
fornyet inspiration til at arbejdere videre
med målene i Folkeskolereformen. Gen
nem et Mærskprojekt, som er et samar
bejde mellem VIA, Randers Kommune,
Område Grenåvej Øst og Område Hor
sensvej i Aarhus, arbejder vi videre med
lige præcis dette fokus: Professionelle
læringsfællesskaber – som drivkraft for
elevernes læring og trivsel.
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Et stort samarbejdsprojekt som dette kan
være en nøgle til at holde fast i kursen i en
travl hverdag, hvor der ofte kommer nye
”projekter” og tilbud, som vi skal forholde
os til.
Det er vigtigt, at vi bringer inspirationen
fra Ontario ind i vores egen kontekst og
oversætter de gode ideer til egen praksis.
For mig ligger det i selve oversættelsen, at
vi bringer de elementer, som vi kan se kan
bidrage positivt og fremmende for vores
mål, ind i vores praksis. Vi skal reflektere
og analysere inden vi beslutter. Det kan
vi slet ikke lade være med. Det ligger ikke
i den danske tankegang, at vi bare lige
importerer skolekoncepter, uanset hvor
de kommer fra. Selv grundige og viden
skabelige undersøgelser, der anbefaler
pædagogiske, didaktiske eller metodiske
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tiltag, bliver ofte afvist i første omgang.
Vi er ikke ukritiske!
På den anden side vil det være uklogt ikke
at lade sig inspirere af den viden og data,
der er tilgængelig i forhold til børns læring
og trivsel.
Vi tager den nye viden med og kombinerer
det med det bedste fra vores egen prak
sis. Altså det vi ved, er det bedste!
På N.J. Fjordsgades Skole er målet tyde
ligt: vi arbejder hen imod at vi alle på
skolen samarbejder i Professionelle
Læringsfællesskaber.
Vi skal i høj grad have fokus på den fælles
opgave, få koordineret vigtige beslutnin
ger og tiltag med hinanden og dermed
løftet alles engagement i arbejdet.

Liv i Skolen - 3/2015
Af Stephen McCombe, principal

En Ontarioskoles rejse
- på vej mod læreres læring og kollaborative
undersøgelser i rammen af et professionelt
læringsfællesskab
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Stephen McCombe er principal på NIcholas Wilson Public School in London, Ontario og
educational consultant for Ontario Principals’ Council.

Et professionelt læringsfællesskab (PLF) skaber et fundament til at
forbedre læreres kapacitet og samtidig forbedre elevernes læring.
Ved at arbejde sammen bør en skoles personale:
- Overveje, hvorfor de gør, hvad de gør
- Identificere deres læringssyn
- Bygge et fællesskab af tillid gennem relationer
- Analysere elevernes læringsbehov baseret på data
- Kaste sig ud i kollaborative undersøgelser og faglig læring for
at imødekomme opdagede læringsbehov hos elever
- Reflektere over deres successer og muligheder for fortsat
udvikling
Et effektivt PLF opstår, når lærere i en
skole samarbejder med kolleger om at
dele ekspertise, lære af hinanden og
udvide deres læring ved at netværke med
andre skoler i kommunen og i landet. En
følelse af nødvendighed omkring læring

og undervisning bør opstå, hvor en lærer
stab accepterer, at de er den vigtigste
faktor for barnets læring det år. Undervis
ning er hårdt arbejde, men det er vigtigt,
at lærere løbende fornyr deres passion for
deres arbejde. Hattie er tydelig, når han
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siger: ”Det kræves af lærere, at de genopfinder lidenskaben i deres undervisning;
de skal identificere og imødekomme
forskellene i hver ny gruppe af elever.
Reagere på læring når den sker ... og
behandle den aktuelle gruppe af elever,
som om det er første gang, at læreren har
undervist en klasse” (2009, s. 1).
Lærere har meget at tilbyde hinanden
som fagfolk med hensyn til at øge deres
faglige kapacitet. Når lærere har spørgs
mål om elevernes læring inden for et
pædagogisk læringsfællesskab, er det
gavnligt for at forbedre elevernes læring,
at der skabes betingelser for kollaborative
undersøgelser eller faglig læring fra et
netværk af kolleger. Katz og Dack (2013,
s. 3) spurgte administratorer af et stort
skoledistrikt om udfordringerne ved faglig
læring, og hvordan det kunne promoveres.
Svarene er nok ikke forskellige fra noget
skoledistrikt, ”... læreres stress, mangel
på forståelse, negativ skolekultur, det
svære ved at skaffe autentiske lærere,
men langt den mest almindelige reaktion,
vi fik, var mangel på tid” (Ibid. 2013, s. 3).
Udfordringen som undervisere er at finde
en måde at hæve sig over, hvad der står i
vejen for at skabe et miljø i en skolestruk
tur, hvor eleverne er i stand til at lære af
lærere inden for PLF.
Følgende er historien om en Ontarioskoles rejse i løbet af et skoleår. Som ny
administrator for 2014/2015 skoleåret var
det vigtigt for lederen af skolen med børn

Et professionelt
læringsfællesskab
skaber et fundament
til at forbedre læreres
kapacitet og samtidig
forbedre elevernes
læring.

fra 4 til 13 år at etablere en målsætning
sammen med personalet om at forbedre
elevernes læring. Den første prioritering
for lederen var at etablere gode relationer
med elever, forældre og personale. For at
forbedre et PLF, hvor personalet samar
bejdede, engagerede sig i kollaborative
undersøgelser og netværkede med andre
skoler for at forbedre lærerens evne til at
forbedre elevernes læring, var målet at
skaffe grundlæggende data.
Hvorfor gør vi, hvad vi gør?
På den pædagogiske udviklingsdag før
sommerferien mødtes den nye leder med
hele personalet for første gang. Lederen
brugte denne dag til at fortælle, hvad han
troede på om læring og til at diskutere
sit lærings- og undervisningssyn. Der er
hindringer for faglig læring: ”Når man
er overladt til sine egne rutiner, er folks
naturlige tilbøjeligheder at lukke for
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mulighederne for reel ny læring.” (Katz
og Dack 2013, s. 8). Lederens formål var
høfligt at udfordre lærernes tænkning,
mens de arbejdede med relationer, så de
ville tage ansvar for alle elevers læring.
”Kollektivt ansvar består af udvidelse og
uddybning af identitet ud over sig selv.
Når de enkelte lærere i en skole begynder
at identificere sig med alle elever i skolen,
ikke kun dem i deres eget klasseværelse,
så er det et kollektivt ansvar. ” (Hargrea
ves, Fullan 2012, s. 142).
I august måned udsendte lederen videoer
og artikler via e-mail. Hensigten var at få
personalet til at tænke dybt over læring og
undervisning. Sugata Mitras Ted Talk om
børn, der underviser sig selv i et fattig
domsramt område: www.ted.com/talks/
sugata_mitra_shows_how_kids_teach_
themselves?language=en
(www.kortlink.dk/h43y )
Mitras budskab er, at børn lærer meget på
egen hånd, i virkeligheden nogle gange
på trods af læreren. Sir Ken Robinsons
”How Schools Kill Creativity” med over 33
millioner visninger er den mest populære
Ted Talk til dato: www.ted.com/talks/
ken_robinson_says_schools_kill_creativi
ty?language=en (http://www.kortlink.dk/
h43z )
Derefter et meget vigtigt spørgsmål stillet
af Simon Sinek, ”Hvorfor gør vi som vi
gør?”
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www.ted.com/talks/simon_sinek_how_
great_leaders_inspire_action?langua
ge=en . (www.kortlink.dk/h442 )
Da skoleåret skred frem, talte personalet
meget om Carol Dweck bog, ”Mindset”.
Et mindset baseret på en vækst-tanke
gang mener, at intelligens kan ændre sig,
og det værdsætter arbejdsmoral.
På den anden side siger et fastlåst mind
set, at intelligens er absolut, og at nogle
mennesker bare er født med en bedre
evne til at løse problemer i matematik for
eksempel. Lærerne diskuterede mindset
med deres elever. Forældrene blev også
gjort opmærksomme på, hvordan de
kunne opmuntre deres børn ved at bruge
mindset-tænkningen. Dwecks Ted Talk
med titlen ”The Power of Yet” har også
hjulpet til at anspore diskussion blandt
personalet.
I 1998 skrev Dufour og Eaker fire udsagn
om elevers læring. Lederen viste disse
udtalelser til medarbejdere og bad dem
om at identificere de udsagn, der passede
bedst med deres læringsbegreb. Alle ele
ver kan lære:
- 	Baseret på deres egen evne.
-	Hvis de drager fordel af de muligheder,
vi giver dem.
-	Hvis vi skaber et gunstigt miljø for
læring.
-	Hvis vi som skole gør, hvad der kræves
for at sikre deres læring.
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Skoleledere og lærere er
ledere af noget meget
vigtigt, nemlig børn.

Lederen udfordrede derefter skoleper
sonalet til at forpligte sig på den fjerde
udtalelse for at virkelig læring kunne fore
komme for alle elever. Dette hjalp med at
skabe et fundament til at komme videre i
deres PLF.
Hvorfor vi gør, hvad vi gør
At tage et kig på disse spørgsmål er et
godt udgangspunkt for et personale til at
undersøge, hvad vi rent faktisk gør som
undervisere. Skolerne åbner dørene hver
morgen og personale og børn ankommer
for at gøre, hvad de gør hver dag.
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Når vi betragter opgaven foran os, spe
cielt som undervisere, der udfordrer børn
til at lære og gøre fremskridt på dybere
niveauer for at skabe mest mulig frem
skridt, bør vi overveje, hvorfor vi gør, hvad
vi gør. At gå ind på en operationsstue i
1915 og derefter ind i et hospital i dag ville
præsentere monumentale forskelle. Hvis
vi skulle gøre det samme med et klasse
værelse i 1915 og i dag, hvilke forskelle ville
vi se? Ja, hvorfor gør vi så, hvad vi gør?
Simon Sinek taler om at inspirere alle til
handling ved at fokusere på, hvorfor vi
gør, hvad vi gør. Han bruger en enkel, men
alligevel dybtgående teori om den gyldne
cirkel med ”Hvorfor?” i centrum for det, vi
gør. Sinek siger om budskabet om ”Hvor
for?”: ”Det breder sig, fordi det i sagens
natur er optimistisk. Det er ifølge sagens
natur humant, ” (s. 9).
For yderligere oplysninger henvises til
Ted Talks, Simon Sinek: How great leaders
inspire action.
http://youtu.be/qp0HIF3SfI4
Skoleledere og lærere er ledere af noget
meget vigtigt, nemlig børn.
Hvad kan vi så blive enige om som
undervisere?
Når man overvejer en filosofi om uddan
nelse, vil man sandsynligvis finde lige så
mange opfattelser som der er lærere i
skolen. For at bevæge sig fremad sam
men, skal en skole identificere:
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1)	Hvad er vi sammen om (mission)?
2) 	Hvordan vil vores skole se ud om 3 til
5 år. Hvordan vil det afvige fra i dag
(vision)?
3)	Hvad er vores overbevisninger?
Lederen erklærede til alle, der gad lytte,
at skolebygningen er mursten og mørtel.
”Skolen” er i virkeligheden de mennesker,
der kommer ind i bygningen. Så hvad kan
vi gøre for at gøre det til et godt sted at
lære? Fra dette udgangspunkt begyndte
personalet deres vandring sammen. Ska
belsen af en mission eller vision er noget,
der tager tid og kræfter med et personale,
elever og omgivelserne. Lederen valgte at
fokusere på dette i år 2, når der var skabt
en platform af tillid og relationer på et
dybere niveau.
At opbygge relationer i et fællesskab
med tillid
Gode arbejdsrelationer er en løbende pri
oritet. Lederen arbejdede på at opbygge
gode relationer, der sikrede, at de ansatte
vidste, de blev værdsat. Gennem hele
skoleåret skrev han håndskrevne noter til
personalet og kommenterede de positive
bidrag til elevernes læring og læringsmiljø.
Lederen engagerede så vidt muligt alle
medarbejdere i en god kommunikation om
kommende begivenheder, møder og fast
lagte drøftelser for at behandle spørgs
mål, når de opstod, og opfordrede dem til
at gøre det samme.
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Personalet og lederen besluttede, hvem
der skulle udgøre Skoleudviklingsteamet,
(School Improvement Team (SIT)), der
involverede et tværsnit på skolen. Sam
men blev SIT-holdet anvendt som kanal
til at lede og vejlede faglig læring for
personalet. Lederen troede på værdien af
lærernes stemme og i sidste ende læreres
ansvar for deres egne undersøgelser og
faglige læring. SIT-holdet havde indfly
delse ved at hjælpe med at bestemme
målsætningen for medarbejdernes faglige
læring gennem professionelle lærings
sessioner. Afsættet for faglig læring blev
ikke kun betragtet som top down. Lederen
skabte et pres for forandring, men for
søgte at støtte, når det var muligt. Dette
pres for at forbedre kapaciteten skal også
komme fra kolleger:
Hargreaves og Fullan udtaler:
Hvad du ønsker at gøre, er at skabe
muligheder for at øge en målrettet
kollegainteraktion, etablere og konsolidere nye normer for at lærere arbejder
sammen og opbygger respekt for hinanden. Du ønsker at inddrage folk med
den energi og spænding, der er i din egen
engagerede praksis og desuden skubbe
og hjælpe dem fremad med din ubarmhjertige forpligtelse til at blive bedre og
gøre det bedre for alle dine elever. Men
lad ikke skubbe blive til puffe, så du
bliver en mobber og misbrugende kollega
snarere end en udfordrende. Og lad din
tålmodighed blive tyndere med tiden
med lærere, der fortsætter i gamle vaner,
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nægter at overveje alternativer, ikke vil
arbejde sammen med kolleger, og ikke
har nogen interesse i at lære at undervise
som en professionel. (2012, s. 158)
Brug af data til at analysere elevers
læringsbehov
Der er en række af datakilder til rådig
hed for Ontarios undervisere. Personalet
analyserede resultaterne af provinsens
test i 3. og 6. klasse i læsning, skrivning
og matematik, vurdering af læseudvikling
og deres egen vurdering og evaluering.
3. klasses resultater viste fremgang i
matematik. 6. klasses scoringer afspej
lede et behov, især i matematik. Efter at
have analyseret resultaterne besluttede
personalet at fokusere på ”Forbedring
af elevers mulighed for og tillid til at løse
komplekse problemer i matematik,” som
skolens mål for forbedring. SIT-holdet
brugte derefter disse informationer til
at sætte mål for professionel læring og
lærernes kollaborative undersøgelser.
Hver afdeling brugte skolens mål og ind
snævrede deres fokus. For eksempel var
afdelingens mål det forrige år: ”Gennem
undersøgelse og leg udvikler børn flere
matematiske problemløsningsfærdighe
der.” Undervisningspersonalet involverede
derefter eleverne i før- og efterevaluering
og dokumentation af elevernes frem
skridt. Lærerne reflekterede på elevernes
fremskridt gennem deres egne vurderin
ger og evalueringer i løbet af året i deres
egne klasseværelser og med deres profes
sionelle læringsteam (PLT).
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Kollaborative undersøgelser
Personalet anvendte kollaborative under
søgelser i to forskellige formater i løbet af
året, det ene i professionelle læringsteam,
det andet i netværk med kolleger på
andre skoler. For at lette lærernes arbejde
i deres PLT tog lederen lærernes klasser
med til biblioteket og engagerede ele
verne i etisk karakterudvikling (”character
education initiatives”). Afdelingslederen
og lærerne engagerede sig så i kollabo
rative undersøgelser, for eksempel: hvis
vi gør dette med eleverne, så mener vi, at
der vil ske dette. Lærerne implementerede
derefter, hvad de havde besluttet som et
team og vurderede elevernes fremskridt.
Hvert PLT rapporterede tilbage til lede
ren med en feedback-formular der blev
udfyldt i løbet af mødet.
Lederen responderede skriftligt til hvert
PLT for at give feedback og tilskynde den
fremtidige udvikling for holdet. Resulta
terne af, hvad lærerne lærte af elevernes
læring hjalp med at angive deres næste
skridt og målsætning for, hvad eleverne
derefter havde brug for i deres læring.
Kollaborative undersøgelser fandt sted
løbende til møder i PLT hver 3. uge.
Lærerne havde valgt deres én tomme
bredde og en mil dybe (2,5 cm bred og 1,4
km dyb) læringsfokus, som Katz og Dack
henviser til: ”Målet er altså for lærerne at
engagere sig i dyb faglig læring i et temmeligt smalt område, således at praksis i
klasseværelset vil ændre sig og elevernes
læring vil forbedres. At skabe betingel-
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serne for denne form for fokuseret faglig
læring definerer en central ledelses
dimension” (2013, s. 36).
Lederen forsikrede personalet i hele
denne proces, at han ville være med ved
bordet og lære sammen med lærerne, når
de netværkede. Ved at indrømme, at han
ikke havde alle svarene og havde brug
for at lære sammen med dem fik lærerne
større tillid til projektet ved at vide, at de
lærte sammen. Lederen drøftede også
Hall og Loucks forskning (1977) om at
skabe de ”brugsniveauer”, hvor en pro
gression i implementering af læring finder
sted fra ikke-brug, orientering, forbere
delse, mekanisk brug, rutine, raffinement,
til integration og fornyelse. En professi
onel må vide, at man vil bevæge sig gen
nem disse niveauer, når man implemente
rer ny læring.
Netværkssamarbejdet med andre skoler
fandt sted i vintermånederne. En af sko
lerne i skoledistriktet havde produceret
meget lovende resultater i regionale test
med deres elever i matematik. I denne
skole med elever med større behov,
klarede 12 % af eleverne sig over den
regionale standard i matematik. Lederen
af denne skole arrangerede at et team
af lærere fra skolen skulle komme og
præsentere en workshop for at lære dem
nogle særlige strategier for problemløs
ning, specifikt nedbrydning af tal og åbne
tallinjer. Ekspert-lederen medbragte en
lærer fra hver afdeling til at gennemføre
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workshoppen. Lederen iagttog, hvordan
skepsissen forsvandt, når kolleger viste,
hvordan strategierne kunne anvendes
effektivt på alle niveauer i skolen fra bør
nehaven til 8. klasse.
Denne læring havde en meget positiv
effekt på, hvordan personalet greb under
visning i matematik an. I deres egne PLT
fungerede skolens mål og netværk som
katalysator for at forbedre undervisningen
af eleverne i at bruge disse strategier til
at løse problemer. Lederen sørgede også
for en mentor fra Undervisningsministe
riet til at engagere skolen i at arbejde
med tallinjer i skolen. Hver klasse skabte
derefter, hjulpet af deres lærer, en række
tallinjer som en fælles skoleudfordring.
Personalet blev opslugt sammen med
eleverne i at skabe og vise de numeriske
linjer ved hjælp af reb og tøjklemmer til at
hænge talkort op på. Hver tallinje var unik
for, hvad hver klasselærer besluttede at
fokusere på med sin klasse.

Et fastlåst mindset siger,
at intelligens er absolut,
og nogle mennesker
er bare født med en
bedre evne til at løse
problemer i matematik.
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Gennem undersøgelse
og leg udvikler børn flere
matematiske problem
løsningsfærdigheder.

En klasse skabte under deres lærers
vejledning en problemvæg i gangen på
skolen, hvor matematiske problemer blev
vist for hele skolen. Denne klasse skabte
et problem: Lederen gik ud og købte
nogle ting. Antallet af ting, lederen købte
og hvad han købte, var åbne spørgsmål,
så hver klasse kunne fuldføre spørgs
målet og bruge de strategier, de havde
lært til at løse problemet.
Spørgsmålene blev læst op på morgen
samlinger, og klasserne blev bedt om at
aflevere deres spørgsmål og løsninger
på en bestemt dato. Hver klasse i skolen
indsendte deres spørgsmål og løsninger,
og eleverne i klassen afgjorde hvilke pro
blemer, der skulle vises på problemvæg
gen. Lederen og personalet var i stand til
at afgøre, om eleverne var i stand til at
anvende de strategier, de havde lært til
at løse problemet. Det var synlig læring
i aktion. Lærerne var også i stand til at
bestemme deres næste skridt, når de
skulle repetere strategierne . Lederen
opfordrede personalet til at fortsætte
med at bruge disse strategier, og det var
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tydeligt, at dette opstod med elevernes
arbejde placeret på væggene, i klasse
værelser og gange af lærererne.
Reflekterende praksis
Donald Schön fremførte ideen om at
reflektere over praksis i 1980’erne. Han
mente, at data og beviser alene ikke var
tilstrækkelige uden at man også reflek
terede både under og efter handling.
”Refleksion i aktion er evnen til at gå
rundt om et problem, mens du er lige
midt i det, for at tænke over, hvad du gør,
selvom du improviserer det ... Refleksion over handling er en refleksion efter
handlingen, når praksis er overstået”
(Hargreaves, Fullan 2012, s. 98). Denne
handling havde at gøre med den professi
onelle lærer. Undervisningens kunst er at
anvende vores intellekt til at bruge data
til at bestemme, hvordan og hvad vi lærer
vores elever og til at reflektere over, hvad
det er, vi tager i anvendelse, og hvordan vi
bruger det.
Da skoleåret var slut, bad lederen lærerne
om at reflektere over elevernes læring
i matematik, og hvordan deres faglige
læring havde påvirket denne. Desværre
blev der ikke foretaget regionale test i
maj / juni 2015 på grund af uforudsete
omstændigheder. Fra et anekdotisk per
spektiv rapporterede lederen dog, at det
var forfriskende at se, hvordan lærerne
havde engageret sig i faglig læring i net
værk og kollaborative undersøgelser
i PLT for at påvirke elevernes læring i
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matematik. Et betydeligt antal elever
brugte de matematiske strategier, der
først blev tillært af personalet og derefter
undervist til eleverne. Synlig læring
fandt sted for både ansatte og elever,
en hyldest til personalets professiona
lisme i forbindelse med et professionelt
læringsteam.

En klasse skabte
en ’problemvæg’ i
gangen på skolen, hvor
matematiske problemer
blev vist for hele skolen.
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Ove Christensen er uddannelsesforsker ved EducationLab, UCSjælland

‘Edutourism’ er et nyt ord i det engelske sprog. Betegnelsen dækker
over det forhold, at et lands eller en regions uddannelsessystem
er blevet så populært, at det tiltrækker folk fra hele verden, som
kommer for at ‘kigge på’. Ikke ulig den fascination fjerne turistmål
som ophold i jungler og besøg i ‘uspolerede områder’ har, har
den canadiske provins Ontario oplevet, at horder af danske
uddannelsesfolk er strømmet til provinsen for at høre om og ved
selvsyn opleve ‘Det canadiske mirakel’. Miraklet består i, at man
i Ontario gennem en stålsat og samlet politisk indsats gennem
de sidste 10 år har flyttet vurderingen af elevernes faglige niveau
markant - og at man har været i stand til at fastholde elevernes
højere ‘score’. (Pancake & Moller 2002)

Jeg har også været en tur i Ontario for at
se, om jeg kunne få øje på sølvkuglen - the
silver bullit - der med ét kan få elevernes
præstationer til at stige. Mit udgangs
punkt var dog et lidt andet, da jeg i høj
grad var meget skeptisk i forhold til, hvad
det er, man egentlig har opnået i Ontario.
For det første er PISA og andre internatio

nale mål ikke særlig interessante i sig selv.
Konkurrencen mellem forskellige lande
om at elever opnår en høj score, fore
kommer ikke at være en særlig relevant
målestok for de enkelte skolesystemers
succes. Det ville for det første kræve, at
landenes skoler har de samme mål og
formål. Og i forhold til, hvad de forskel

Liv i Skolen - 3/2015

DEN LÆRENDE SKOLE

Potentialer er ikke bare
noget, et barn kommer
med, det er også noget,
der kan udvikles i
samspil med andre.

lige internationale sammenlignende test
‘måler på’, så er målingerne meget snævre
i forhold til de forskellige skolesystemers
overordnede formål.
For det andet er det langt mere interes
sant at diskutere, om det danske skole
system har et formål og nogle mål, der
svarer til de udfordringer, vi som samfund
står overfor både nu og i den nærmeste
fremtid. En række mål defineret ud fra
historisk fastsatte kundskaber og måder
at vise beherskelse af disse på, fore
kommer ikke at være i trit med det man
generelt kan kalde for netværkssamfun
det. Det kan i hvert fald diskuteres, om
der er en tilstrækkelig overensstemmelse
med den måde, hvorpå vi i Danmark og
i internationale undersøgelser vurderer
elevers ‘niveau’ på, og det de formodes at
skulle være gode til, når de er færdige med
skolen og med deres uddannelser helt
generelt. Og hvis dette slet ikke er klart,
så bliver konkurrencen og sammenlignin
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gen tilsvarende løsrevet fra en menings
sammenhæng.
Hvad skal jeg overhovedet i Ontario?
Med det udgangspunkt kan man sige,
at Ontario ikke virker som det ideelle
‘turistmål’ for mig. Alligevel er jeg som
uddannelsesforsker nysgerrig efter, også
ved selvsyn at få be- eller afkræftet mine
forståelser af, hvad ‘synlig læring’ skulle
betyde i den forjættede region Ontario.
I Ontario så jeg et skolesystem præget
af et ‘growth mindset’, hvor konstante
forbedringer er en del af skolens kultur.
Konkret udmønter det sig i et arbejde med
data, der giver mening ud fra skolens for
mål, kollektivt udviklede forbedringspla
ner og organisering i lærende teams, der
har fokus på den pædagogiske refleksion
og elevernes udvikling.
The term ’professional learning community’ is used to describe a school committed to achieving a culture of collective
learning and creativity that is characterised by (Pancake & Moller 2002):

- Shared values and vision;
- Supportive and distributed
leadership;
- Collaborative professional norms;
- An enquiry orientation;
- Facilitative organizational
conditions
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We’re not there yet!
Et af de første besøg går til undervis
ningsministeriet, som blandt andet er
kendetegnet ved, at der ikke er nogen
netadgang for besøgende. Jeg bliver
derfor endnu mere skeptisk over for
‘miraklet’. Den åbne skole, transparens og
netværkssamfund er ifølge mig elemen
ter i en moderne skoleudvikling. Denne
tankegang skal gerne gennemsyre skole
VÆSENET - derfor min skepsis.
I undervisningsministeriet møder vi
viceundervisningsministeren Mary Jean
Gallagher. Hun er et meget karismatisk og
engagerende undervisningsmenneske, der
virkelig forstår at sælge varen. Men hun
er også så meget mere end det, og hun
får os alle sat ind i grundelementerne i
den uddannelsesreform Ontario har været
igennem. Vi forstår, at det har været 10
år med hårdt arbejde, og hele tiden gen
tages: “And we’re not there yet”.
Dette mantra “And we’re not there yet”
kommer vi flere gange til at høre i forskel
lige oplæg til vores delegation, og også
ude på de skoler, vi besøger, hører vi det.
Mantraet spiller en stor rolle i den ide, de
arbejder ud fra i Ontarios skolesystem.
Nemlig det forhold, at man altid kan gøre
det bedre. De har oparbejdet en kultur (er
ved at oparbejde en kultur), hvor man hele
tiden vurderer, hvor man er, og sætter det
i forhold til, hvor man gerne vil være. I en
forandringsproces skal man hele tiden
vurdere, hvor man er i forhold til, hvor man

gerne vil være. Det er forskellen mellem
de to, der er drivkraften i forandringer, der
bringer én nærmere målet.
Som skolekultur betyder det, at man
aldrig kan falde til ro og siger: “Nu er vi her
endelig”. Målet bliver en drivkraft for hele
tiden at tilpasse sig en foranderlig ver
den. Det er verden, der forandrer sig. Og
dermed forandres også den måde, hvorpå
man kan indløse sine drømme og ønsker.
Hverken samfundet eller skolen står stille,
men er hele tiden på vej.
Hvis skolen som organisation ikke blot
skal halse efter de strømninger, der gør
sig gældende i samfundet eller i tilfæl
dige politiske strømninger, så må skolen
hele tiden udvikle en stærk vision for, hvor
den er på vej hen: Et stærkt formål. Her
handler det ikke om at skabe en bræn
dende platform, men om at arbejde ud fra
et brændende ønske om at nå det mål,
der hedder: at alle elever både sammen
og individuelt når det, de har potentia
ler til. Og det er samtidig vigtigt, at mål
hermed kan forstås som mangfoldige, og
at potentialer ikke bare er noget, et barn
kommer med, men det er også noget, der
kan udvikles i samspil med andre.

We’re not there yet.
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‘Edutourism’ dækker
over det forhold, at et
lands eller en regions
uddannelsessystem er
blevet så populært, at
det tiltrækker folk fra
hele verden.

Growth mindset
Mantraet “We’re not there yet” gælder
også det enkelte barns udvikling og
læring. Vi mødte en kultur, der er inspi
reret af Carol Dwecks ‘Growth Mind
set’, som hun fremstiller den i en meget
berømmet Ted Talk: The power of believing that you can improve (Dweck 2014).
Ifølge Dweck kan man arbejde ud fra to
forskellige opfattelser eller mindsets:
et ‘fixed mindset’, hvor man holder fast
ved, at man kan noget bestemt ud fra en
medfødt intelligens. Denne forestilling
står i modsætning til et ‘growth mindset’,
som er forestillingen om, at man altid kan
udvikle sig og dermed også sine evner og
sin intelligens.
Growth mindset svarer til den holdning
i skolen, at man altid ser børnene som
nogle, der har ressourcerne i modsætning
til at kategorisere børnene efter, hvem de
nu er, og hvad de tidligere har gjort
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og vist. “All kids can learn, if, as a school
community, we do whatever it takes to
ensure their learning”, ifølge skolelederen
Steve McCombe, som vi også mødte på
turen derovre. Denne forestilling er en
del af tankegangen om ‘Professionelle
læringsfællesskaber’, som jeg vender
tilbage til senere.
Det brændende ønske - den stærke for
nemmelse for en skolevision - er noget,
jeg tager med fra mødet med Gallagher,
som også kom med et glimrende billede
på, hvad der er galt med mange forsøg på
at forandre en skole: Der sidder fem frøer
på en flydende træstamme. Så beslut
ter de to frøer at springe af. Hvor mange
er der så tilbage? Svaret er fem. Pointen
er, at der er særdeles stor forskel på at
beslutte sig for noget og så faktisk gøre
det. Alt for mange forandringsprocesser
stopper ved beslutninger og beskrivelser
af mål og formål. Enhver forandring drives
af et klart formål - en vision - og man
kommer kun visionen nærmere ved at
begynde at forandre. Derefter kræver det
fokus, transparens, dialog, vedholdenhed
og accept af at begå fejl.
At ændre en skolekultur kommer ikke fra
beslutninger i et ministerium, men af det
man rent faktisk gør på skolerne. Og her
har alle skolerne (“We’re not there yet”)
adopteret en særlig forandringsmodel,
der består af hele tre ting.

VIA University College

Et kinderæg
Udover indsigten i det politiske og orga
nisatoriske arbejde for at ændre skole
kulturen i Ontario, fik jeg især tre ting med
fra besøget. De tre ting blev gentaget af
forskellige organisationsfolk - og de blev
bekræftet af de skoler, vi besøgte under
opholdet. De tre kerneelementer i skoler
nes udvikling består af:
Fælles kollektiv analyse af data
Skoleforbedringsplan
Professionelle læringsfællesskaber
Denne model eller opskrift kan følges af
alle, der gerne vil arbejde med udvikling af
skoler, og den er en opskrift på, hvordan
man kan lade handling følge efter det man
stræber efter at opnå.
Det er i Ontario lykkedes dem at organi
sere skolearbejdet i en enstrenget model
med fælles retningslinjer, men også en
mulighed for skolerne til selv at vælge,
hvad de vil satse på, blive kendt for, og
hvordan de vil gøre det. En af pointerne
fra Ontario er, at man skal arbejde langsig
tet, og at man skal arbejde med en sam
tidighed af styring og frisættelse. Der skal
ikke være tvivl om, hvad man sigter mod det handler i høj grad om målbare effekter
af undervisningen - men der skal samtidig
være plads til, at skolerne hver især vælger
egne veje.
“We are not that interested in PISA and
the like. We are interested in preparing
students to be well prepared for life.”
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Ordene kommer fra viceundervisnings
minister Gallagher.
Det problematiske kan her være, at målet
- de såkaldte ‘læringseffekter’ - ikke er
i overensstemmelse med det samfund,
som hele tiden er under udvikling - At det
‘liv’ Gallagher taler om, at ‘forberede til’ er
blevet et andet. Det stramme curriculum
(læreplaner og fælles mål) og en måle
kultur, der lægger vægten på færdigheder,
virker ikke umiddelbart attraktiv på den
eduturist fra Danmark. Men det betyder
ikke, at der ikke er meget at lære fra
Ontario - som eksempelvis udviklingen af
en kultur baseret på ‘growth mindset’ og
de tre elementer, der er kendetegnende
for, hvordan man forstår skoleudvikling i
Ontario.
Data og forbedringer
De har gjort rigtig meget for at lære sko
lerne at arbejde med data. Data spiller en
afgørende rolle for alle skolefolk, vi taler
med. Deres forståelse af data er - i hvert
fald i princippet - meget bred. Alt kan
indgå som data, det afgørende er, at man
dels prøver at arbejde med, hvad det bety
der at arbejde med skoleudvikling baseret
på data, og dels at man sætter principper
op for, hvilke data/informationer man har
brug for.
Når man skal arbejde med data, så er
eksempelvis ‘nationale testresultater’ kun
en lille del af et brugbart datagrundlag.
Hvis det er det eneste, man har, så bliver
man nødt til at tage udgangspunkt i det.
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We are not that
interested in PISA
and the like. We are
interested in preparing
students to be well
prepared for life.

I arbejdet med det datagrundlag bliver
man så bedre i stand til at sige, hvilken
data man har brug for. Processen ift at
arbejde med data handler derfor også om
at få udviklet nye måder at skaffe og orga
nisere data på. Det kan være tilfredsheds
undersøgelser, men det kan også være
elevarbejder, elev-fortællinger, innova
tionsindikatorer osv.
Når en skole - eller en gruppe af skoler i
eksempelvis en kommune - har et klart
billede af, hvor de vil hen, så må de finde
ud af, hvordan de bevæger sig i den rig
tige retning. De må, sagt med andre ord,
arbejde med en række indikatorer på, at
det de gør, virker på en måde, så de nær
mer sig målet. Data er et andet ord for
‘tegn’. På de skoler, vi besøgte, gjorde de
meget ud af, at de arbejdede med mange
forskellige tegn og dermed data.
Danske skoler kan lære meget af arbejdet
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med data. Jeg er meget begejstret for den
model/tilgang, som alle (de fleste) skoler
benytter i Ontario ift. at arbejde med data.
Skoleåret begynder med at alle samles og
laver en fælles analyse af det datamate
riale, man har til rådighed. Datamateria
let skal udvikles, så det giver mening for
den vision, skolen har. Desuden skal alle
lære at analysere data, hvilket ikke er helt
enkelt. Den fælles kollektive dataanalyse
munder ud i en oversigt over, hvor skolen
har mangler og udviklingspotentialer i
forhold til skolens vision. Konkret hørte vi
mest om skoler, hvor der var mangler i for
hold til bestemte curriculumfastsatte mål
for eksempelvis ‘problemregning’. Men i
princippet kan modellen anvendes til alle
typer af vurderinger, hvor man kan lægge
vægten på andre forbedringspotentialer.
Oversigten og de vigtigste ‘mangler’
eller ‘udviklingspotentialer’ bearbejdes
til en ‘School Improvement Plan’, som er
skolens etårige udviklingsplan. Skolerne
har en forpligtelse til at være i konstant
forbedring - og dette skal ske på et fælles,
kollektivt grundlag. Denne ide skal være
givet videre til alle danske skoler.
Professionelle læringsfællesskaber
Måden skolerne i Ontario forbedrer sig på
er gennem arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber, som måske er en af
de vigtigste enkeltfaktorer i ‘skolemirak
let’. Lærerne organiserer sig i teams, der
skal føre skolens forbedringsplaner igen
nem ud fra forskellige indsatsområder.
Det afgørende for skoleforbedringspla

VIA University College

nerne er, at det altid har elevernes læring
i centrum. Det er en vurdering af, hvad
der skal til, for at eleverne lærer mere, der
er det helt centrale for skoleforbedringer
- naturligvis med en vægtning i forhold
til, hvad skolens vision er. Som nævnt i
starten af denne artikel, så handler et pro
fessionelt læringsfællesskab dels om en
organisering af lærere (ledere og pæda
goger) og dels om en særlig forståelse
af, hvad en god skolekultur er for noget.
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Noget af det afgørende er, at det er hele
organisationen, der opfattes som lærende,
hvilket er helt i tråd med Peter Senges
opfattelse af ‘den lærende organisation’;
Schools That Learn (Senge 2012)
Ideen med professionelle læringsfælles
skaber bygger på, at lærere i teams har
ansvaret for elevernes udvikling og læring.
Man har et forpligtende samarbejde, hvor
man udvikler undervisningen sammen
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I de pædagogiske
læringsfællesskaber
arbejdes der med denne
læringscyklus: Hvad
vil vi opnå med vores
undervisning? Hvordan
gør vi det? Hvad skete
der, da vi gjorde det?
Hvad kan vi lære af det?

- sparrer med hinanden - og gennem
fører fælles pædagogiske refleksioner
over hinandens undervisning. Dermed er
lærerteamet hele tiden i udvikling og det
kompetenceudvikler sig selv gennem den
gensidige pædagogiske diskussion.
Det er også vigtigt, at lærernes professi
onelle læringsfællesskaber får støtte og
opbakning fra ledelsen, og at skoleledelse
også betragtes som noget, der udføres
gennem lærerteams. Det er hele skolens
kultur, der skal være gennemsyret af
‘a growth mindset’. Man arbejder med en
læringscyklus: Hvad vil vi opnå med vores
undervisning? Hvordan gør vi det? Hvad
skete der, da vi gjorde det? Hvad kan vi
lære af det?
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At de konsekvent arbejder med professi
onelle læringsfællesskaber i Ontario var
meget inspirerende at opleve. Desværre
så vi ikke disse læringsfællesskaber ‘i
aktion’, hvilke ellers kunne have været
rigtig interessant. Det kunne også have
været interessant at høre mere om,
hvordan de rent praktisk og tidsmæssigt
kunne få det til at fungere, da canadiske
lærere ikke har mere forberedelsestid end
danske - nærmere tværtimod.
Ud af Ontario og tilbage til Danmark
Mødet med Gallagher satte skub i en revi
sionsproces for mig. Jeg fik et anderledes
perspektiv på, hvad vi kan lære af den
forandringsproces, de har været igennem i
Ontario. Vi mødte en række ideer og orga
niseringer, som jeg synes, vi skal arbejde
videre med i en dansk kontekst.
Jeg har her især koncentreret mig om,
hvad jeg har lært i forhold til fire områ
der. At arbejde med et growth mindset,
som Dweck taler om, forekommer mig at
være et ‘must’ i den danske skole. Vi skal
hele tiden anspore eleverne til at udvikle
sig - vi skal ikke låse dem og os selv fast i
ufleksible tænkninger. Derfor må vi også
hele tiden udfordre de mål, vi sætter for
undervisningen. Gad vide om vi har de rig
tige mål i forhold til, hvor vi som samfund
bevæger os hen - og i forhold til hvilke
mennesker, vi gerne vil have, der kommer
ud af skolen De andre tre forhold - kinde
rægget - er det konsekvente arbejde med
skoleforbedring ud fra en vision. Dette
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kræver arbejde med data og udviklingen
af en fælles besluttet forbedringsplan, der
indløses gennem en organisering i profes
sionelle læringsfællesskaber, teams der er
forpligtet på hinanden i et fælles ansvar
for at sikre skolens formål og elevernes
mangfoldige og lærende udvikling.

Danske skoler kan lære
meget af arbejdet med
data.
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At Jim Martella, vice principal

”Inspiring
succes”
- thinking matrix i arbejdet
med litterære tekster
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Jim Martella er vice principal på Joseph Brant Public School, Toronto District School Board

I løbet af de sidste 15 års undervisning er jeg kommet til at forstå,
at engagement og inspiration er selve kernen i et vellykket klasse
værelse. Hvordan kan vi fange vores elever, så vi nøjagtigt kan vurde
re, hvor de er? Uden omhyggelige og nøjagtige vurderinger, hvordan
kan vi så vide, hvordan og hvad vi skal lære vores studerende, så de
bliver succesfulde elever i det 21. århundrede?
Tidligt i min karriere som læsevejleder
var jeg en del af et hold, der skulle hjælpe
klasselærere og administratorer med
strategier til at flytte deres elever fremad.
Ved en lejlighed blev jeg overrasket over
en dreng, der havde rigtig meget dybde
gående viden om alle aspekter ved biler.
Han kunne tale om de mindste detaljer
ved strukturen og funktionen af bildele,
og endnu mere imponerende kunne han
analysere og sammenfatte disse oplysnin
ger til at gennemføre sin egen vurdering
af de relative fordele ved visse biler. Ved
læsning havde denne dreng tydeligvis
været i stand til at forstå komplekst mate
riale. Men da jeg kiggede i de bøger, der
anvendtes til vurdering af hans læsning,
opdagede jeg, at der ikke var én bog han
kunne engagere sig i, der var ikke noget
der kunne styrke hans tænkning. Det viste

sig, at denne dreng blev vurderet til at
læse på et niveau lavere end sin klasse,
som en risiko-elev.
Som undervisere vi nødt til at spørge os
selv, om vores valg af tekster vil resultere
i læseopgaver, der er retfærdige og afba
lancerede for alle vores elever. Hvordan
kan vi virkelig vurdere nogens læseevne
og -forståelse, hvis de ikke er engageret
i teksten?
Hvordan finder vi tekster, som hver eneste
elev kan forholde sig til? Hvor er disse tek
ster i vores undervisning?
Kraftfulde tekster er en måde at fange
elevernes interesse og bør være i centrum
for vores læseprogrammer. Kraftfulde
tekster, hvor universelle temaer udfor
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skes, er åbne for os alle, da de udtrykker,
hvad det er at være menneske. Vi kan vise
eleverne, at disse tekster kan være rige,
give dem mulighed for at kommentere på
teksterne, såvel som uden for teksten.
De kan finkæmme information og gen
kende forskellige synspunkter, forfatte
rens fordomme, etc. for at udvikle deres
eget kritiske forhold til en tekst. Disse er
den højere ordens tænkefærdigheder som
vores elever bliver nødt til at demonstrere
for at få succes i det 21. århundrede.
For eksempel ser en tilsyneladende sim
pel tekst som ”There” af Marie-Louise
Fitzpatrick ud til at være en underskoletekst. Når man dykker dybere ind i tek
sten, er der komplekse temaer og store
ideer. Den store idé ændrer sig afhængig
af læseren.
Det er selve definitionen på en kraft
fuld tekst: En tekst, der kan bruges af en
række forskellige læsere på flere måder,
fordi temaerne i dem tillader læserne at
forholde sig til dem.
En anden stærk tekst er “The Man Who
Walked between the Towers” af Mordecai
Gurstein. Da jeg arbejdede med en gruppe
undervisere fra Danmark, brugte jeg
netop denne tekst til at demonstrere de
mange forskellige aktiviteter, som lærere
kunne inddrage til at vise dybderne i ele
vernes tænkning. Aktiviteterne rækker ud
over de traditionelle forståelsesspørgsmål

og indeholder bl. a. et resumé af teksten,
skrevet i rollen som en karakter fra bogen,
afgrænsning af vigtige og interessante
detaljer og identificering af den vigtig
ste idé. Det er disse aktiviteter, der viser,
at vi ikke kan begrænse vores elevers
tænkning udelukkende til udenadlærte
forståelsesspørgsmål, der beder dem om
at genfortælle og kun anvende faktuelle
oplysninger. I Ontario har vi i de seneste ti
år arbejdet på at bevæge os ud over denne
form for undervisning. Det er ved brug af
disse meningsfulde tekster, eleverne er i
stand til at indgå på forskellige niveauer,
og vi behøver rige tekster til at vise for
skellige tænkemåder og give dem mulig
hed for at vokse og tænke dybere.
Som vi går i gang med disse rige mulig
heder for læring, opstår spørgsmålet
uundgåeligt: Hvordan vurderer vi denne
elev-tænkning?
The Thinking Matrix
På vej tilbage til klasseværelset efter mine
år som læsevejleder stillede jeg mig selv
dette spørgsmål. I traditionel praksis ville
vi bruge forståelsesspørgsmål og vores
almindelige tests. Men vi ved, at alene
giver disse os ikke et præcist indblik i
vores elevers tænkning. Ved at bruge
noget i retning af Thinking Matrix, der
ligner Blooms taksonomi, kan vi udvikle
et præcist billede af hvordan vores elever
tænker, over tid. The Thinking Matrix giver
eleverne mulighed for at give et autentisk
svar på en tekst, hvilket giver os mulighed
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for at måle kompleksiteten af deres tænk
ning ved at vurdere, hvordan de kommer
ind denne matrix. Et barn, der kun er i
stand til at genfortælle begivenheder har
behov for at udvikle sine tanker dybere.
Vi er som lærere nødt til at reflektere over,
hvordan vi gør dette med succes. Elever,
der måske kun genfortæller en tekst, som
vi har valgt, vil ofte være i stand til at dele
sine tanker på et dybere plan, hvis de selv
har valgt teksten.
Når børn vælger deres egen tekst, viser
undersøgelser, at deres forståelse, tænk
ning og selv karakterer, er højere. Over
tid kan vi se, hvilke tekster der udløser
hvilken type respons fra forskellige børn.
The Thinking Matrix er struktureret på en
måde, så eleverne er i stand til at fokusere
på færdigheder i 2. ordens tænkning. Det
tager eleverne gennem et kontinuum fra
at genfortælle, at relatere og reflektere,
personlige synspunkter og forfatterens
synspunkt, at genkende perspektiv, og
endelig at udvikle en kritisk holdning.
Matrixen er fleksibel nok til at tillade
eleverne selv at vælge, hvordan de gerne
vil reagere på en tekst. Kriterierne for
hver kategori er nøje gennemtænkt og
succeskriterierne er udviklet sammen
med eleverne.
Arbejdseksempler fra hver kategori er
også udstillet, så de studerende har et
forbillede at stræbe efter.
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I mit klasseværelse er Matrixen fremme
fra den første dag i skolen, og vi øver os
og arbejder løbende på udvikle succes
kriterier og beskrivende feedback, så
tænkning er i fokus for vores læring.
Denne struktur giver os mulighed for at
fremhæve tænkning i alle fagområder og
på alle tidspunkter. De skrevne instruk
tioner er altid tilgængelige som en tredje
lærer i rummet til at guide vores tænk
ning,. Matrixen bliver et interaktivt red
skab for eleverne at henvise til og bruge,
når de har behov for det.
I Ontario har vi gennemgået en større
reform af læsefærdigheder i det seneste
årti og vores standardiserede test afspej
ler disse ændringer. Vi fortsætter med at
reflektere og ændre vores praksis for at
give vores elever mulighed for at vokse
som studerende og samtidig være i stand
til at opfylde vores regionale standar
der. En vigtig del af denne forbedring har
fokus på kritisk tænkning.
Som undervisere i det 21. århundrede er
det vigtigt, at vi reflekterer over, hvordan
vi engagerer and inspirerer vores elever.
Vi er nødt til at tænke på de tekster, vi
bruger og det værktøj vi udvikler med
eleverne til at give dem mulighed for at
lære og vokse til at blive kritiske tænkere
og empatiske elever. Vi er nødt til at give
dem valget og mulighederne for at udvikle
deres egen stemme.
Artiklen er oversat fra engelsk af Orla Nielsen
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Gå fra team til
læringsfælleskab
- og se resultaterne
i elevers præstationer!
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Anette Vestergaard er pædagogisk konsulent i UCLillebælt

Teamsamarbejde!
Det kender vi alle som en del af skolens faglige fællesskab, men
nu sniger et nyt udtryk sig ind på siden af ”teamsamarbejde”.
Professionelle læringsfællesskaber! Hvor kommer det fra? Og hvad
er nu det nye i det?
Inspirationen kommer primært fra den angelsaksiske skoletradition
i Nordamerika og ikke mindst fra Ontario, hvor man siden 1990’erne
har opdyrket professionelle læringsfælleskaber som en lokalt
forankret praksisnær kompetenceudviklingsmetode, hvor lærere og
ledere via fælles refleksioner og praksisforsøg arbejder sig tættere
og tættere på de bedst mulige læringsscenarier for deres elever.
Det nye i forhold til det mere typiske dan
ske teamsamarbejde er først og fremmest
et læringsorienteret og professionelt
fokuseret indhold. I Danmark er inspira
tionen kærkommen som et bud på, hvor
dan tilstedeværelsespligten på skolen kan
nytænkes og kvalificeres, så kernen i sam
arbejdet holder fokus på det helt centrale

spørgsmål: Hvordan kan vi som lærere
bedst samarbejde med hinanden om
at udvikle undervisningen?
(Albrectsen, 2013).
Adspurgt hvad der har været det vig
tigste element i Ontarios imponerende
skoleudvikling de seneste 12 år, svarer
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Deputy Minister Mary Jean Gallagher,
at udviklingen af ledernes og lærernes
refleksionsniveau via de professionelle
læringsfælleskaber har udviklet undervis
ningskvaliteten væsentligt og har gjort,
at også elevernes refleksioner over deres
læringsproces er styrket. Og det er i vir
keligheden det væsentligste, fordi det er
hele grundlaget for læring og kompeten
ceudvikling.
Det er et væsentligt element i et velfun
gerende professionelt læringsfællesskab,
at der foretages en sammentænkning
mellem lærerens og elevens læring.
Fokus på elevernes læring
Ideen om professionelle læringsfælles
skaber udspringer af en antagelse om, at
vi som lærere skal mere end at undervise
– vi skal sikre, at eleverne lærer. Når man
som skole tager dette udgangspunkt i
al aktivitet, er det naturligt at se lærere

Hvordan kan vi
som lærere bedst
samarbejde med
hinanden om at udvikle
undervisningen?
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og ledere som en del af et professionelt
læringsfællesskab.
Altså: Lærere og skoleleder undersøger
og erfarer i et nært samarbejde, hvad der
skaber læring hos den enkelte elev. I et
læringsfællesskab spørger man nemlig sig
selv:
Hvad ved vi om god undervisning?
Hvad skal eleverne lære?
Hvad ved vi om elevernes læring?
Hvad gør vi, når en elev har svært
ved at lære?
For at få et pædagogisk læringsfælles
skab til at blomstre, er det vigtigt, at
skoleledelsen påtager sig en aktiv rolle i
ledelsen af elevernes læring. Ofte vil det
betyde, at lederen selv eller en kvalifice
ret medarbejder deltager i møderne og
bidrager med sine refleksioner, sin lyst
til at lære sammen med lærerne og sin
beslutningskompetence.
Hvad gør man i et professionelt
læringsfælleskab?
I et professionelt læringsfællesskab
vælger man en undervisningsmæssig
problematik, som man med et intenst
fokus søger at løse. Det kunne være:
Hvordan får vi drengene i udskolingen
til at læse mere skønlitteratur?
Hvordan udfordrer vi dygtige elever
i matematik?
Hvordan støtter vi de svage læsere
i naturfagene?
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Det kraftfulde samarbejde, der kende
tegner professionelle læringsfællesskaber,
er en systematisk proces med sin helt
egen infrastruktur, hvor lærere og ledere
arbejder sammen om at analysere og for
bedre lærernes praksis i klasseværelset.
Deltagerne organiseres og arbejder i rele
vante teams og følger en løbende cyklus
af spørgsmål, analyser af tegn på læring,
refleksioner og tilrettelæggelse af
aktioner. Systematikken, de-privatise
ringen og dialogen fremmer lærerens
didaktiske refleksioner og i sidste ende
elevernes læring.
En åben kultur
Det er desværre langt fra gjort med en ny
dagsorden til næste teammøde.
Hvis et professionelt læringsfælleskab
virkelig skal fungere, kræver det, at delta
gerne tror på udbyttet af samarbejdet og
kan skabe en kultur af åbenhed og tryg
hed ved at tale om det at fejle i sin tilret
telæggelse og afvikling af undervisning.
Man skal turde blotte sin undervisnings
praksis og sine elevers resultater for
kollegaerne, og man skal være villig til at
gå positivt ind i en dialog om alternative
tilgange og evne at ændre på sin praksis.
Til gengæld får eleverne over tid bedre
resultater.
Tid til at nærlæse data
I et professionelt læringsfælleskab
mødes man måske en gang om måneden.
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For at få et pædagogisk
læringsfællesskab til
at blomstre, er det
vigtigt, at skoleledelsen
påtager sig en aktiv rolle
i ledelsen af elevernes
læring.

Det kræver en klar prioritering både fra
skoleledelsens og lærernes side, så der
skabes tid og rum for samarbejdet. Der
medbringes altid aktuelle elevprodukter til
fælles vurdering og refleksion. Herudover
indhentes al relevant og tilgængeligt data
materiale om det aktuelle fokus. Her er
det meget vigtigt at søge bredt efter data,
der repræsenterer hele det vidensfelt,
som kan kvalificere beslutningsprocessen
i læringsfællesskabet.
”Datamateriale” klinger umiddelbart i en
danskers ører af tal og statistik og test,
men data skal i denne sammenhæng
forstås langt bredere. Det er, ud over
tørre facts, for eksempel også elev- og
forældreudsagn, lærerens egne observa
tioner, evalueringsresultater og andre
underviseres erfaring fra det specifikke
område, man søger belyst.
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Systematikken,
de-privatiseringen
og dialogen fremmer
lærerens didaktiske
refleksioner og i sidste
ende elevernes læring.

Analysen af disse data sammenholdt med
forskningsbaseret viden på området dan
ner grundlaget for beslutninger om nye
tiltag i undervisningen. Tiltag, som direkte
vedrører det problem, teamet har valgt at
fokusere på.
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Så hvis det handler om drengenes littera
turlæsning, er det relevante tiltag i forhold
til denne problematik, som skal aftales.
Initiativerne sættes i værk umiddelbart, så
man allerede på næste møde kan vurdere
effekten.
Ikke en kortvarig flirt
I det fokuserede læringsfællesskab arbej
der deltagerne tæt sammen om at dygtig
gøre sig med det ene mål for øje, at deres
elever skal lære mere.
Formår man at forvandle samarbejdet i sit
team til et sådant læringsfællesskab, er
der her mulighed for at finde en langtids
holdbar samarbejds- og udviklingsform,
som år efter år skærper lærernes reflek
sioner over deres didaktiske valg og
forbedrer skolens praksis og resultater.
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Er det besnærende eller
befriende at tillægge
noget betydning?
- en paradoksal rejsebeskrivelse
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Ina Rathmann er kandidat i pædagogisk psykologi og adjunkt I VIA University
College, Efter- og Videreuddannelsen.

Denne artikel er en rejseberetning. Det er en subjektiv fortælling om,
hvordan jeg fik et mere nuanceret blik på målstyret læring, og om
hvordan jeg er begyndt at tro på, at man i praksis med fordel kan
håndtere de mange paradokser, som opstår, når man forsøger at
forene målstyrings stringenthed med pædagogikkens kompleksitet
og ustyrlighed.
Jeg vil i artiklen sætte fokus på en række tematikker, som muligvis
kan inspirere, bruges til refleksion, debat eller til forståelse af det
kommende arbejde med fælles mål og målstyret læring.
Marts 2015 steg jeg på flyveren med
retning mod Ontario i Canada. Formålet
var en vidensrejse, hvor jeg sammen med
kollegaer skulle studere skolesystemet i
Ontario. Et skolesystem og en logik som
har inspireret udarbejdelsen af den dan
ske skolereform, og som har sit teoretiske
afsæt i Hatties forskning og teorier om
målstyring og synlig læring (Hattie, 2013).
Det var med en vis skepsis, jeg rejste
afsted. Min snigende begejstring for refor
men og tankerne bag målstyring var i den

grad udfordret af fagfolks stærke kritik.
Jeg så en skarp kontrast mellem reformen
med dens målstyringslogik og vores stolte
dannelsestradition. Jeg fornemmede det
paradoksale i målstyringens stringent
hed overfor kompleksitetens ustyrlighed
og den individuelle ret til at blive til som
menneske.
Et fælles fundament
De tre første dage var programsat med
oplæg fra chefer, skoleledere, vejledere og
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lærere. Umiddelbart var oplæggene derfor
meget forskellige; men efterhånden som
oplæggene udfoldede sig, blev det tyde
ligt for mig, at alle oplæggene var funderet
i en målstyringslogik. En logik, hvor man
tillader sig at være proaktiv og opstille
specifikke mål for, hvor undervisningen
skal bringe eleven hen. Denne ensretning
i den pædagogiske tænkning og tilmed en
ensretning af børnenes udvikling i form af
klare mål stod umiddelbart i kontrast til
min grundforståelse af mangfoldighedens
styrke. Min første reaktion var derfor for
nemmelsen af en besnærende indskræn
kelse af dels min pædagogiske frihed som
underviser og en dels den individuelle ret
at blive til som menneske. I forskellige
sammenhænge afprøvede vi med kritiske
spørgsmål med henblik på at udfordre
logikken. Hver gang vi rejste kritik, blev
vi mødt med forståelse og anerkendelse,
hvilket fascinerede mig, omend jeg stadig
var en smule skeptisk overfor fundamen
tets afsæt.
Jeg fik derfor en fornemmelse af et skole
system, som har truffet et valg og tillagt
valget betydning. En betydning som de
er villige til at diskutere, reflektere over
og blive klogere på, dog uden konstant at
stille spørgsmålstegn ved grundpræmis
sen.
Et ansvarsfuldt system
Som nævnt var oplæggene bundet sam
men i en fælles bevidst logik. Det samme
gjorde sig gældende for skolebesøgene.

På den baggrund oplevede jeg ugen
igennem en enorm sammenhængskraft
i hele systemet, og jeg må indrømme, at
min fornemmelse af besnærende friheds
berøvelse langsomt blev erstattet af en
dyb fascination af sammenhængskraftens
virkning. Uanset hvor jeg var på besøg,
arbejdede alle i samme retning. Alle var
klar over deres opgave, netop der hvor de
befandt sig i systemet. Rollefordelingen
var klar. Lederen var tæt på praksis med
henblik på støtte og kontrol i forhold til
udførelse af opgaven. Og ligeledes var
læreren tæt på elevens læreproces med
henblik på støtte og kontrol i forhold til
elevens læring. I en teoretisk abstrak
tion kan kontrol og støtte virke modsæt
ningsfyldt (Andersen ml. 2004) og mine
erfaringer fra praksis siger mig, at netop
paradokset mellem de to også kan skabe
pædagogiske udfordringer i praksis.
Interessant var det derfor at møde en
skolekultur, hvor kontrol og støtte udefra
set blev praktiseret problemfrit side om
side. De ”kontrollerede” oplevede ”kontrol
len” som deres mulighed for ”støtte” til at
udvikle sig. Systemets praktisering af to
modsatrettede styringslogikker gav mig
associationer til humlebien, som flyver
selvom den teoretisk set ikke kan.
Gennemgående i mine noter gentages
begrebet ”ansvar”. Det er min påstand,
at et fælles fundament, klarhed i forhold
til opgaven og klar rollefordeling ska
ber sammenhængskraft og producerer
ansvar. Børnenes udviklingsmuligheder
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er båret af et ansvarsfuldt system og ikke
kun af enkelte individers præstationer i en
given kontekst.
Det var min oplevelse, at alle havde
ansvar, og at alle tog ansvaret på sig på
tværs af titler, niveauer og kontekster.
Data – det nye sort?
Data som belæg for vurdering
Uden belæg vil jeg vove den påstand, at
”data” er det meste brugte ord i det pæda
gogiske fagsprog i Ontario. Når fagprofes
sionelle i Ontario udtaler sig vurderende
om børns udvikling, faglige kompetencer,
adfærd mv. hviler det altid på indsamlede
data. Ligeledes hviler vurderinger af
praksis også på data.
Data som et ”fikseret” og ”afgrænset”
begreb
Med udgangspunkt i videnskabsteorien
(Hyldgaard, 2007) har data for mig altid
været forbundet med en positivistisk
forskningstradition. Her står evidens,
objektivitet, generaliserbarhed og ende
lige slutninger centralt, og data er et
produkt af de kvantitative forsknings

Uanset hvor jeg var på
besøg, arbejdede alle i
samme retning.
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metoder. Data viser sig i grafer, målinger,
optællinger mv.
I en mere humanistisk forskningstradition,
som trækker på kvalitative forsknings
metoder, udfordres evidens, objektivitet
og generaliserbarhed af begreber som
refleksion, metabetragtninger, perspektiv
skifte, kontekststyrede slutninger, subjek
tivitet osv.
Med viden om og erfaring med kvalitative
metoder fremstod databegrebet derfor
for mig som et ”fikseret” og ”afgrænset”
begreb. Et begreb som kun producerer
viden om det, der kan tælles, vejes og
måles. Med denne forforståelse var jeg
derfor en smule skeptisk, når fagprofes
sionelle talte om data. Jeg forventede
derfor at få min værste fordom bekræftet
i et læringssyn, hvor undervisningen bliver
reduceret til en kausalitetslogik med en
adfærdsregulerende didaktik styret af
test og målinger.
Data som mere end produktet af test
og målinger
Efterhånden som ugen skred frem blev
begrebet dog mere og mere komplekst og
min forforståelse blev udfordret. Særligt
mødet med en 4. klasse gjorde en forskel.
Klassen havde de sidste par uger arbejdet
med strøm og elektricitet. Eleverne var
i gang med at optage en film, der skulle
lægges på YouTube i forbindelse med en
”sluk-lyset-kampagne”. Sjældent har jeg
set så mange børn i fællesskab være så
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Børnenes
udviklingsmuligheder er
båret af et ansvarsfuldt
system og ikke kun
af enkelte individers
præstationer

optaget af et fagligt projekt over så lang
tid. Efter timen stod jeg tilbage med et
meget konkret spørgsmål til læreren:
”Hvordan gjorde du?” Læreren forklarede
selvfølgelig sin vellykkede praksis med
afsæt i målstyringslogikken. Tydelige mål
var et af svarene. Mål som også viste sig
visuelt i klasserummet, hvor der hang pla
kater, som beskrev forløbets overordnede
mål og dagens nedbrudte læringsmål.
Alle i rummet kendte opgaven og målet.
Endvidere talte læreren også om kognitive
forudsætninger. Alt sammen kan betrag
tes som kvantitative data, der sætter
retningen for didaktiske valg og vurde
ringer. Bruddet og udfordringen i forhold
til min forforståelse opstod, da læreren
uddybende forklarede sit valg af metode i
form af produktion af en film til Youtube.
Hun fortalte i den sammenhæng, at hun

som nyuddannet lærer havde fået et godt
råd fra en ældre kollega: ”Vær dig altid dit
mål bevidst og indled enhver undervisning
med at vække elevernes hjerter. Saml på
gode historier, filmklip, sange mv., som
skaber passion og interesse for målet.
Derfra udvikler undervisningen sig af sig
selv”.
Læreren forklarede, at målet derfor altid
er udgangspunktet for hendes under
visning, men vejen til målet er aldrig helt
planlagt fra begyndelsen. Ideen med
filmen var opstået dagen før som en ide
fra eleverne. Hun havde vurderet den som
brugbar i forhold til det overordnede mål
og set ideen som motiverende for lærin
gen. Lærerens supplerende forklaringer og
det gode råd fra den ældre lærer virkede
genkendelige i forhold til dansk skole
kultur. Jeg så Grundtvig og Kold for mig
og ikke mindst læreren Johannes Vig fra
Martin A. Hansens roman ”Løgneren”, hvor
Johannes fornemt viser sine elever blom
stens skønhed, før de tæller støvdragerne.
Pædagogiske tanker som jeg (måske lidt
selvhøjtideligt) troede, vi i Danmark havde
patent på. Lærerens refleksioner viste
med tydelighed, at hendes vurderinger og
didaktiske valg ikke alene baserede sig på
kvantitative data. Hun fremviste ikke en
undervisning reduceret til en kausalitets
logik. Kvalitative data, som var fremkom
met gennem fornemmelse af rummet og
empati for eleverne, var også bærende i
forhold til hendes vurderinger og valg af
didaktik. Hendes refleksioner var båret
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af en kompleksitetsforståelse, hvor både
positivistiske og humanistiske tilgange til
undervisning havde plads side om side.
Det blev tydeligt for mig, at begrebet
”data” ikke kun skal forstås som produktet
af test og målinger. Fornemmelser, obser
vationer og tanker fra børnene indsamles
også som data. Endnu en gang sad jeg
tilbage med humlebien og håndteringen
af et teoretisk paradoks. I praksis blev det
ikke til et enten-eller, men til et både-og.
Læreren tog målene alvorligt, men ikke så
bogstaveligt, at der ikke var plads til kom
pleksitets ustyrlighed.

Målet alene er en lille del af arbejdet med
målstyret læring
”Celebration”!! ”Vi skal fejre elevernes
fremskridt”, sagde skolelederen og under
stregede, at eleven endnu havde langt til
slutmålet. Når data viste fremskridt, blev

Alle i rummet kendte
opgaven og målet.

det fejret, omend der stadig var langt til
slutmålet. Ganske fascinerede var det at
opleve en kultur, hvor man paradoksalt
fejrede ikke at være kommet i mål endnu.
At opstille mål er for mig ikke noget nyt.
Det nye er at tage målene så alvorligt, at
de stringent forbindes med dataopsam
ling og databehandling. Det blev både
forklaret og vist i praksis, at målene ikke
blev opstillet eller evalueret isoleret fra
dataindsamlingen og databehandlingen.
Tæt forbundet og indbyrdes afhængigt
i en didaktisk model blev progression et
centralt begreb. Der findes mange for

Act
(Handling)

Observe
(Dataindsamling)

Plan
(Vurdering af data)

Reflect
(Databehandling)
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Saml på gode historier,
filmklip, sange mv.,
som skaber passion og
interesse for målet.

skellige didaktiske modeller, men særligt
ovenstående model gik igen i Ontario.
At skabe overblik uden at reducere
kompleksiteten
Den didaktiske model er genkendelig; men
overraskende oplevede jeg, at modellen
ikke blot var en teoretisk abstraktion, men
et pædagogisk redskab, som de fagpro
fessionelle brugte og gav liv i praksis.
De fagprofessionelle opstillede mål og
bedrev undervisning på baggrund af viden
om den enkelte elevs forudsætninger. En
viden som var indhentet gennem dataop
samling, -behandling og -vurdering. Viden
som var dokumenteret i et fælles datama
teriale. Materialet var tilgængeligt for både
leder og lærer. Jeg vil vove den påstand, at
systematikken og bevidstheden om egen
praksis skabte overblik for de fagprofessi
onelle. Komplekse og ustyrlige pædagogi
ske processer blev håndteret i et stringent
system, som gjorde det muligt, at få øje
på progressionen midt i kompleksitetens
ustyrlighed. På den baggrund gav det

mening at fejre de små sejre, da enhver
pga. overblikket kunne se, at en lille sejr
er vigtig på den lange vej mod slutmålet.
Vi skal fortsat træde varsomt, for der
skal fortsat blive mennesker til
Fra mit perspektiv er den største fare i
arbejdet med målstyret læring, at vi får
reduceret pædagogikken til en kausa
litetslogik, hvor man tror, at der er en
direkte sammenhæng mellem ens hand
linger og det mål, man stiller op (Rath
mann, 2014). Med en sådan logik vil man
hurtig kunne erstatte didaktikken med
adfærdsregulering styret af test og målin
ger (ibid.). Hvis dette bliver virkeligheden,
gør vi definitivt op med vores stærke
skoletradition om at træde varsomt, for
her bliver mennesker til. At træde varsomt
er formuleret af Kold tilbage i 1800-tal
let (Carlsen, 1999), men hans tanker om
undervisning beskrives også i nutidens
teorier om undervisning. Biesta (2013)
taler om, at undervisning ikke kan forstås
som processer, der kan styres eller kon
trolleres af hverken læreren eller andre.
Han mener, at processernes ustyrlighed
netop er det, der gør dem betydningsfulde
og relevante. Grundet ustyrligheden er
undervisning forbundet med en vis risiko
– den smukke risiko som vi bør omfavne
(ibid.). Den smukke risiko kan betragtes
som en analog til Kolds tanker om
at træde varsomt. I disse forståelser
af undervisning opstår der tydeligvis
et paradoks, når vi begynder at arbejde
målstyret. Jeg tænker dog ikke, at det
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nødvendigvis er uforeneligt med mål
styret læring. ”At træde” må betragtes,
som at sætte en retning (et mål for hvor
man vil hen) i modsætning til at stå stille,
og så længe der trædes ”varsomt” og ikke
trampes, kan retningen ændres eller juste
res undervejs, hvorved der gives plads til
kompleksitetens ustyrlighed. Muligvis kan
der være videnskabsteoretisk uforenelig
hed; men i praksis oplevede jeg en meget
virkningsfuld forening.
At blive til som menneske
Jeg ser stadig mangfoldighed som en
styrke, og derfor vil jeg være opmærk
som på, at målstyringen ikke kommer
til at bidrage til normative forståelser af
idealborgerne, hvor menneskelig tilblivelse
reduceres til kompetenceudvikling.
I det øjeblik der opstilles mål og sæt
tes en retning for individets tilblivelse
frarøves individet den fulde ret til selv at
bestemme. Netop dette paradoks viser

Målet er altid
udgangspunktet for
undervisningen, men
vejen til målet er
aldrig helt planlagt fra
begyndelsen.
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sig på flere måder som svært at håndtere
i praksis. I Canada talte jeg med en elev,
som mente, at de voksne bestemte for
meget. Han havde hørt, at de danske børn
fik lov til selv at bestemme, og derfor ville
han gerne flytte til Danmark. I artiklen
”Målstyring kræver blik for kompleksite
ten” (Rathmann, 2014) beskrives en dansk
dreng, som holder på sin ret til ikke at lære
noget. Klare mål er en tydelig indsnæv
ring af den individuelle ret til menneske
lig tilblivelse. Spørgsmålet må være om
det er gået for vidt, og om vi er på vej til
normative forståelser af idealborgerne,
hvor menneskelig tilblivelse reduceres til
kompetenceudvikling? Med afsæt i casen
om drengen, der holder på sin ret til ikke
at lære noget, vil jeg mene, at der er behov
for en indsnævring. Jeg ser en fare i, at vi
som underviser i individualitetens navn
ikke tør sætte en retning, når vi træder ud
og omfavner den smukke risiko.
Hvis vi ikke tør sætte en retning, opstår
der fare for en grænseløs relativisme,
hvorved folkeskolens grundpræmis for
svinder, og det pludselig bliver legalt at
fastholde retten til at frasige sig læringen.
Da Kold byggede skoler i 1800-tallet, var
lyset for de lærde blot. Skolegang var en
gave, som alle gerne ville modtage. Med
dette udgangspunkt var en indsnævring
ikke nødvendig, men det er tydeligvis
anderledes i dag, hvor langt fra alle deler
begejstringen for læring. Dog er det vig
tigt at være opmærksom på, at Kold og
Grundtvig vil vende sig i graven, hvis vi
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reducerer læring til kompetenceudvikling.
Hvis vi vil opretholde læring som grund
præmissen for at holde skole og stadig
fastholde en kompleksforståelse af
menneskelig tilblivelse står vi overfor en
opgave, hvor vi skal finde os selv et sted
mellem de to yderpoler.
Paradokserne kan ikke overskrides,
men kan håndteres i praksis
Jeg fornemmer stadig det paradoksale
i at forene målstyringens stringenthed
med kompleksitetens ustyrlighed og den
individuelle ret til at blive til som menne
ske. Jeg tror ikke, at det paradoksale kan
overskrides, men efter mit møde med en
anderledes skolekultur tror jeg på, at de
fleste paradokser med fordel kan hånd

Kold og Grundtvig vil
vende sig i graven, hvis
vi reducerer læring til
kompetenceudvikling.

teres i praksis. Jeg så en smuk håndtering
i form af en humlebi der fløj, på trods af
teoriens udsigelser om humlebiens mang
lende forudsætninger. En håndtering af
paradokser, hvor man kunne se og mærke
bruddet med den sociale arv, hvorved for
delen kom ALLE til gode.
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Kommende temaer
Nr. 4-2015
Feedback i naturfagene og matematik
Vi ved at feedback er en effektiv tilgang
til at skabe øget læringsudbytte hos
eleverne, og at feedback, for at være
mest effektiv, skal være læringsrelateret.
Det betyder, at der i arbejdet med
feedback forudsættes et fokus i form af
læringsmål, en form for kortlægning af
hvor eleven befinder sig i forhold til de
mål og didaktiske indsatser, der bringer
elevens læring fremad fra det sted, hvor
denne befinder sig, til de læringsmål der
arbejdes hen imod. Med denne tilgang
trækker feedback også på andre elementer
fra uddannelsesforskningens resultater,
nemlig at forventninger skal være tydelige
og synlige og at de vurderinger, man laver
af elevens læring, i højere grad skal være
for læring og ikke af læring.
Dette nummer af Liv i skolen vil sætte
fokus på hvordan dette arbejde finder sted
i naturfagene og matematik i skolen.

Nr. 1-2016
Læringsvejlederen
Skolens pædagogiske læringscenter har
fået ny bekendtgørelse og med den en
række nye opgaver og funktioner, der
gør op med den traditionelle opgave og
funktion som skolebibliotekar. Formålet
med det pædagogiske læringscenter er
nu at udvikle og understøtte lærings- og
trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte kollegers fokus på læreprocesser
og læringsresultater. Derudover skal det
pædagogiske læringscenter understøtte
skoleudviklingsinitiativer i samspil med
ledelsen, formidle kulturtilbud til eleverne,
sætte forskningsbaseret viden om læring
i spil på skolen og understøtte sam
arbejdet mellem de forskellige ressourcepersoner. Dette nummer af Liv i skolen
sætter spot på udviklingspotentialerne
for det pædagogiske læringscenter med
læringsvejlederen ved roret som titel på
den ressourceperson, der har en særlig
kernefaglighed og koordinerende opgave i
den nye bekendtgørelse.

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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