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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen om den professionelle lærer
Når man indkapsler professionsbegrebet, er de fleste enige om følgende: Den professionelle
besidder en relevant kundskabsbase, har særlige færdigheder og kompetencer, kan
handle selvstændigt med faglig dømmekraft i et komplekst felt, hvor der ofte er flere
modsatrettede interesser. Endeligt er den professionelle i stand til at foretage kvalificerede analyser og refleksioner over den praksis, der udøves. Professionsbegrebet indeholder derudover et etos - en bekendelse til at arbejde efter et fælles værdigrundlag og ud
fra et fælles professionsideal.
Men under disse typiske karakteristika for en profession lurer uenighederne, for kan vi
overhovedet blive enige om, hvilke kundskaber og færdigheder læreren i den danske
folkeskole skal besidde? Hvilken rolle spiller fx data som afsæt for at være professionel lærer, hvordan kan vi anvende forskning til at øge sandsynligheden for, at indsatser (måske) virker bedre og hvilken rolle spiller systematiske evalueringer af elevernes
læringsprogression? Interessant bliver det at se på begrebet metodefrihed, der altid har
været en hjørnesten i lærernes praksis, når Lars Qvortup i sin artikel argumenterer for at
bruge begrebet metodeansvar i stedet. Det betyder, at der ikke er frihed til at anvende
metoder, der ikke virker. Dette argument rejser et kernespørgsmål til lærergerningen i
dag: er det mere metodefrihed eller mere metodeansvar der er vejen til øget professionalisering?
Dette nummer giver ikke svarene, men forsøger at fastholde den evigt aktuelle diskussion om, hvad der kendetegner den dygtige, kompetente og professionelle lærer.

Venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Den professionelle lærer
Som medlem af lærerprofessionen
udøver man professionel dømmekraft.
Man arbejder på basis af et metodisk og
teoretisk vidensgrundlag. Man varetager
et metodeansvar, dvs. er ansvarlig for at
de metoder, der anvendes, er de mest
hensigtsmæssige. Og man varetager et
samfundsansvar, der er beskrevet i form
af formålserklæringer og målbeskrivelser
for folkeskolen. Friheden har også ændret
sig, ikke til tvang, men til nødvendigheden af at arbejde sammen i professionelle
arbejdsfællesskaber, lærerteams eller med
en moderne betegnelse: Professionelle
læringsfællesskaber.
Af Lars Qvortrup, professor
14
Deprivatisering af praksis - vejen til øget
professionalisme
I 2011 begravede Andreas Rasch-Christensen den privatpraktiserende lærer. Jeg vil
i denne artikel komme med tre konkrete
bud på, hvordan man kan deprivatisere
undervisningspraksis for derigennem at
skabe en kultur, hvor døren til klasseværelset ikke nødvendigvis bliver lukket med
det samme. Bidraget skal ikke ses som
en færdig opskrift men refleksioner over,
hvordan skolen som organisation kan
understøtte bevægelsen væk fra den privatpraktiserende lærer. Netop den deprivatiserede undervisningspraksis bliver en
del af bevægelsen mod en mere professionel praksis.
Af Rasmus Godsk, læringsvejleder
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22
Nogen vil noget med nogen
Lærernes professionsideal (DLF 2002)
blev i 2014 revitaliseret og det slår fast, at
lærerarbejdet ikke er en privatsag, men en
meget personlig sag, som skal håndteres
professionelt. De tre klassiske P’er privat,
personlig og professionel genindsættes i
den pædagogiske diskurs - og de er stadig
svære at håndtere. I nogle perspektiver
har begreberne svævet rundt som hinandens modsætninger, i andre har de udgjort
et spændingsfelt eller nogle ‘tilstande’,
som læreren skal kunne håndtere hensigtsmæssigt. Et nyt bud kunne være, at
opsplitningen i de tre P’er i virkeligheden
er en falsk præmis, som snarere komplicerer
end faciliterer forståelsen af lærerbegrebet
Af Helle Bjerresgaard, lektor
34
Styrk lærerprofessionen
Lærere er højt specialiserede vidensarbejdere, der både skal være fagligt dygtige,
skabe gode relationer samt håndtere
opgaven med klasseledelse. Historisk set
er det forskelligt, hvad lærere har med
fra deres uddannelse, da læreruddannelsen jævnligt er blevet ændret. Lærernes
grundfaglighed kan defineres på forskellig vis, men teoretisk og faglig viden,
færdigheder, praksiserfaringer, evnen
til at koble teori og praksis, kendskab til
forskningsviden og refleksionsevne er
vigtige forudsætninger for, at læreren kan
løse den komplekse undervisningsopgave
kompetent og dermed for udviklingen af
professionen.
Af Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i DLF.
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42
En kraftfuld vision virker
I bakspejlet ser det ud, som om vi har arbejdet med en gennemtænkt og detaljeret
plan. Sandheden er, at udviklingen først
og fremmest er båret af en vision, som
har været hjælpsom, når vi skulle træffe
beslutninger undervejs. Hvis jeg lykkes med
denne artikel, så har du ikke fået en opskrift
på, hvordan man kan arbejde med professionel kapital. Jeg håber, at du i stedet
har fået inspiration til at se, at en kraftfuld
vision, som deles af medarbejdere, ledelse
og det politiske system, fungerer som katalysator for konkrete og nødvendige forandringer i den pædagogiske praksis.
Af Stefan Møller Christiansen, skolechef
50
Den professionelle lærer har ”dataliteracy”
I denne artikel vil jeg argumentere for, at
det er muligt gennem professionelt arbejde
med data at styrke den daglige praksis
for pædagoger, lærere og ledere i skolen.
Grundlæggende bør datainformeret praksis
rette sig mod at få øje for børn og deres
læringspotentialer og samtidigt arbejde
med fortsat forbedring af undervisningen.
Datainformeret praksis kan understøtte at
ledelse og medarbejdere træffer de bedste
mulige professionelle beslutninger byggende på professionel dømmekraft.
Af Martin Søland Klausen, konsulent og lektor
62
Den kompetente lærer
Jeg har fulgt 7 nye lærere i deres sidste
år på læreruddannelsen og i deres første
år som nyuddannede lærere. Jeg har
undersøgt, hvordan de opfatter den
kompetente lærer, hvad de faktisk gør,

når de handler kompetent i skolen, og
hvordan de har lært at handle kompetent.
Denne artikel konkluderer på baggrund
af mit ph.d. studie, at det politiske krav
om styrket læseplansbaseret faglighed er
ensidig og overser, at en kompetent lærer
år 2018 også skal kunne håndtere mellemcurriculære aktiviteter kompetent.
Af Anne Mette Hald, lektor og Ph.d.
70
’Fint nok, hvornår skal jeg få tid og
overskud til det?’
I Silkeborg skolevæsen arbejder vi kontinuerligt for at skabe de bedste forudsætninger
for, at eleverne lærer og udvikler sig bedst
muligt. Den væsentligste forudsætning for
at dette lykkes er, at skolen befolkes af professionelle pædagogiske medarbejdere der
samarbejder om at skabe den gode skole. I
denne artikel stilles skarpt på lærerrollen med det in mente, at såvel pædagoger som
ledere også spiller en afgørende rolle i skolen.
Af Mette Bak Bjerregaard, konsulent og
Anne L. Vinther, leder
80
Uddannelsesparathedsvurderingen – en
udfordring for den professionelle lærer?
Med indførelse af uddannelsesparathedsvurderingen skal lærerne også vurdere
elevernes sociale og personlige forudsætninger. På baggrund af en undersøgelse
af læreres modtagelse af denne opgave
behandler artiklen en række udfordringer,
som uddannelsesparathedsvurderingen
giver den professionelle lærer.
Af Lene Kofoed Rasmussen, lektor og Ph.d.
90
DLF`s Professionsideal
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Lars Qvortrup er professor og leder af nationalt center for Skoleforskning,
DPU, Aarhus Universitet

Der var engang, hvor læreren ikke tilhørte en profession, men udgjorde
en personlighed med høj social status og en stor grad af metode- og
beslutningsfrihed. Som Martin A. Hansen skrev om læreren Johannes Vig
i Løgneren: ”Jeg gav Børnene lidt før fri fra Skole i Dag. Det var Taagens
Skyld. De kunde ikke være i Ro et Øjeblik. (…) I har fri, ud med jer! Det er
Foraar nu!”
Sådan kan man ikke beskrive lærerrollen i
dag. I dag tilhører man som lærer en profession: Lærerprofessionen. Som medlem
af lærerprofessionen udøver man professionel dømmekraft. Man arbejder på basis
af et metodisk og teoretisk vidensgrundlag. Man varetager et metodeansvar, dvs.
er ansvarlig for at de metoder, der anvendes, er de mest hensigtsmæssige. Og
man varetager et samfundsansvar, der er
beskrevet i form af formålserklæringer og
målbeskrivelser for folkeskolen. Friheden
har også ændret sig, ikke til tvang, men til
nødvendigheden af at arbejde sammen i
professionelle arbejdsfællesskaber, lærerteams eller med en moderne betegnelse:
Professionelle læringsfællesskaber. I disse

fællesskaber opretholder og udvikler
lærerfællesskabet sin professionalitet
indefra og ikke udefra. Her udskiftes frihed ikke med tvang, men her skabes der
en ramme, hvor autonomi og fællesskab
spiller sammen.
Men stadigvæk har lærerrollens traditionshistorie betydning: Den er det ’klangtæppe’, der danner grundlag for diskussioner
om den moderne lærerrolle.
Introduktion
I Norge arbejder de helt anderledes med
skolepolitik, end vi gør i Danmark. I Danmark vedtog man i 2013 en omfattende
folkeskolereform. Den blev implementeret
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i 2014 – og allerede et par år efter blev der
sået tvivl om dens centrale elementer.
I 2015 blev der til og med udpeget en ny
undervisningsminister, som var modstander
af reformen og aktivt har modarbejdet den.
I Norge arbejder man betydeligt mere
langsigtet. Her undersøger man først
grundigt sagerne. I 2013 – det år, skolereformen blev vedtaget i Danmark – nedsatte den norske regering et udvalg, Fremtidens Skole - eller Ludvigsen-udvalget,
som det blev opkaldt efter formanden.
Udvalget fik til opgave at skue 20-30 år ud
i fremtiden og se på, hvordan fremtidens
kompetencer og fremtidens skole kan
tage sig ud. Som Sten Rudar Ludvigsen i
november 2015 udtalte til Danske Gymnasier: ”Det skulle ikke være en politisk
slagmark, for vi ved noget, som er vigtigt
for eleverne. Vi har i samspil med sektoren
lavet et vidensgrundlag, hvor politikere
får vanskeligt ved at kritisere det – netop
fordi sektoren står sammen om dette
grundlag” (Ludvigsen 2015).
Tilsvarende nedsatte Kunnskapsdepartementet – det der i Danmark svarer til Undervisningsministeriet – i 2015
en ekspertgruppe, som skulle skabe et
vidensgrundlag om lærerrollen: Hvordan
er lærerrollen blevet opfattet i et historisk
perspektiv, og hvordan kan den udvikle
sig? (Dahl et al. 2016).
Hele pointen er, at hvis man skal reformere folkeskolen – den både vigtigste,
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tungeste og mest komplekse institution
i samfundet – skal man gøre et grundigt
forarbejde, så tvivlen ikke melder sig
umiddelbart efter at reformen er gennemført. Man skal naturligvis have undersøgt,
hvad eleverne skal lære og hvordan man
skal understøtte deres læring. Men man
skal også sætte sig ind i, hvad det vil sige
at være lærer. Hvilke opgaver varetager lærerne? Hvilken selvforståelse har
professionen? Hvordan kan og skal den
udvikles?
I nærværende sammenhæng handler det
om lærerrollen, dvs. om det, der nu om
dage kaldes den professionelle lærer. Jeg
var selv medlem af det norske udvalg om
lærerrollen og vil gengive nogle af de vigtigste resultater af udvalgets arbejde.
Lærerrollen, historisk
For at forstå lærerprofessionens selvforståelse og mulighederne og udfordringerne ved at udvikle den, er det vigtigt at
kende dens historie.
Lærerrollen har en vigtig historisk identitet, ikke mindst i Danmark, hvor læreren
har spillet en vigtig rolle i den danske
skønlitteratur. Hvem kender ikke fortælleren i Martin A. Hansens Løgneren, Johannes Vig, skolelærer på Sandø? Mest er han
optaget af eksistentielle refleksioner, for
sådan er læreren: En livsfilosof. I forhold
til eleverne er han enerådende og hverken
bundet af mål eller skemaer, som ovenstående citat viser, men det var fra før verden

VIA University College

Man varetager et
metodeansvar.

gik af lave. At tale om lærergerningen som
en profession, for ikke at tale om ”den
professionelle lærer”, ville dengang have
været blasfemi. Man var ikke lærer af profession, men lærer som person.
Lærergerningen var kendetegnet ved en
relativ frihed fra både kollegialt og administrativt indblik i undervisningen. Læreren
var alene i klasseværelset, og hverken kolleger, ledere eller forvaltning skulle blande
sig i udøvelsen af undervisningskunsten.
Der var heller ikke særlige karrieremuligheder, hvilket betød, at den professionelle
tilfredsstillelse kom fra den status, man
havde som lærer, den relative frihed, man
havde, og ikke mindst fra selve undervisningssituationen og den menneskelige
kontakt med eleverne (Dahl et al. 2016: 31).
At denne opfattelse af lærerrollen ikke blot
var dansk eller skandinavisk, har blandt
andet den amerikanske uddannelsesforsker Dan Lortie demonstreret med sin
meget læste og udbredte bog Schoolteacher (Lortie 1975). Ligesom socialarbejdere og sygeplejersker udgjorde lærerne
ikke en profession, men en ”semi-profession”,
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mente han, og det at skabe en balance
mellem autonomi og kontrol var en vigtig
ingrediens i lærernes måde at organisere
arbejdet på. For dels kunne lærerarbejdet
ikke organiseres på samme måde som
andre professioners arbejde, og dels var
udøvelsen af lærergerningen langt fra kun
en udøvelse af professionelt tilegnede
kundskaber og færdigheder. Lærerarbejdet var en ”kunst”, og man betragtede
lærerarbejdet som en praktisk kundskabsform, der bedst kan betegnes med Aristoteles begreb om ”fronesis”, dvs. udøvelse
af praktisk klogskab.
Alligevel fik denne version af lærerrollen
en særlig styrke i Danmark og i Norge,
sandsynligvis ikke mindst fordi videregående uddannelse blev opdelt i to institutionelle spor: Akademiet og Seminariet. Mens akademikere skulle besidde
teoretisk, dvs. epistemisk kundskab,
skulle seminariefolket tilegne sig fronetisk kundskab, dvs. praktisk kundskab og
etik, eller under ét: praktisk visdom. Mens
universitet lå i København – og senere til
nøds i Aarhus – og tilhørte den latinske
tradition, lå seminarierne ude i landet med
en langt højere grad af forbindelse til folkeligheden og med et kulturelt slægtskab
til folkehøjskolerne, en opdeling der blev
sat på spidsen med Grundtvigs diskussion af Akademiet i Sorø. Netop af den
grund hedder grundskolen i Danmark ikke
den ”offentlige” skole, public school, men
folkeskolen, og stadigvæk ser man, at
dens forankring i kommunerne undertiden
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I Norge arbejder
man betydeligt mere
langsigtet.

bliver draget i tvivl. Det kommunale styre
beskrives ikke som det, det er, nemlig
en demokratisk styreform, men som en
bureaukratisk eller, endnu værre, en New
Public Management styreform. Skolen
burde, siger nogle, ganske vist bevare sin
offentlige finansiering, men den burde
forankres i en styreform der gav større
indflydelse til forældrene og som forankrede skolen i det folkelige.
Lærerrollen i dag
Der er sket meget, siden Johannes Vig
”holdt skole” på Sandø, men historiske
rødder er seje og stikker dybt. Seminarierne blev fra 2008 en del af professionshøjskolerne, hvilket ikke blot fjernede
seminariet som institutionsgrundlag, men
også indlemmede lærerprofessionen i
fællesskabet af andre, hovedsageligt praktiske, professioner. En tilsvarende udvikling har man set for uddannelsesforskningen eller den pædagogiske forskning, som
det engang hed og måske fortsat hedder.
I 2000 blev Danmarks Lærerhøjskole
omdannet til Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU. I 2007 blev DPU fusioneret
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ind under Aarhus Universitet som fakultet
med betegnelsen Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole. Og i dag er det blevet
et institut under Faculty of Arts med navnet: Danmarks institut for Pædagogik og
Uddannelse. Kun akronymet DPU kan med
god vilje siges at have overlevet, og pædagogik og uddannelse er blevet sidestillet.
I samme periode har også lærerrollen
været genstand for betydelige diskussioner og forandringer. Sammenfattende
er det rimeligt at sige, at lærere i dag er
medlemmer af en profession på linje med
andre offentlige professioner: Lærer- eller
underviserprofessionen. Allerede i 1982
identificerer den amerikanske sociolog
Robert K. Merton tre fælles karakteristika ved det, han kaldte de praktiserende
professioner, dvs. dem der havde med
mennesker at gøre: For det første bygger
deres praksis på et eksplicit teoretisk
og metodisk kundskabsgrundlag, som
hviler på videnskabelig forskning og som
professionsmedlemmerne har erhvervet
sig gennem en videregående uddannelse.
For det andet udøves praksis med plads
til et professionelt skøn, men at skønnet
er ”professionelt” vil sige, at det udøves
under henvisning til eksplicitérbare fagog almen didaktiske valgmuligheder. Der
hersker hverken ”metodefrihed” eller
”metodetvang”. Nej, læreren er metodeansvarlig: Han eller hun kan gøre rede
for, at de didaktiske valg, der træffes, kan
begrundes med henvisning til et didaktisk
kundskabsgrundlag. For det tredje udøves
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praksis på grundlag af eksplicitte etiske
kriterier for varetagelse af professionsopgaverne, hvad enten disse kriterier er
defineret af professionen som et professionelt etisk kodeks, eller det refererer til
det ansvar som professionen har fået som
samfundsmandat for eksempel i form af
skolelovgivning med både formåls- og
målbeskrivelser for lærerarbejdet (Merton
1986; Qvortrup 2016: 24-25; Dahl et al.
2016: 31). Sammenfattende kan man sige,
at læreren som medlem af lærerprofessionen udøver professionel dømmekraft.
Teoretisk set kan man sige, at professionsudøvelsen udøves under betingelser, der er karakteriseret ved begrænset
rationalitet (Simon 1996 [1969]). Den
handlingskapacitet, man har som underviser, vil altid være mindre end graden af
kompleksitet i undervisningssituationen.
Herved adskiller lærerprofessionen sig fra
det, man kunne kalde ”tekniske” professioner, hvor bestemte fremgangsmåder
hver gang fører til de samme resultater.
Det betyder ikke, som nogen har ment,
at undervisning er vilkårlig eller alene kan
udøves som ”praktisk visdom”. Men det
betyder, at fordi man som lærer hele tiden
må træffe beslutninger under ufuldstændige omstændigheder, er man afhængig af
klare mål og et veldokumenteret kundskabsgrundlag, som hele tiden må kombineres med løbende tilbagemeldinger og
korrektioner (Dahl et al. 2016: 35).
Det samme kan udtrykkes på den måde,
at læreren arbejder under vilkår af et
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permanent teknologi-deficit, dvs. på den
betingelse at effekterne af de pædagogiske indsatser aldrig kan forudses fuldt ud
(Luhmann og Schorr 1982: 11ff). Konsekvensen er at lærerne må udøve professionel dømmekraft: Baseret på viden om,
hvad der med størst sandsynlighed virker
bedst, må lærerne vælge pædagogiske
interventioner i relation til den specifikke
situation, som løbende må modificeres.
Læreren må benytte sig af “situationsrelative kausalitetsplaner og primært
orientere sig i forhold til variable faktorer,
dvs. i forhold til begivenheder” (Luhmann
og Schorr 1982: 27). Som Luhmann uddyber i Samfundets uddannelsessystem,
spiller formål og planer naturligvis en rolle,
ja undervisning kan ikke tænkes uden,
for ”når der tales om uddannelse, tænker
man først og fremmest på en intentionel
aktivitet, som bestræber sig på at udvikle
menneskers færdigheder og forøge deres
sociale tilslutningsevne” (Luhmann 2006
[2001]: 43). Så formål, mål og planer spiller
en rolle. De er imidlertid ikke styrende
eller definerende, men giver mulighed for
løbende selvkorrektion: ”De hjælper især
til at fortolke ikke-entydige situationer
og til at foretage yderligere skridt, når der
er fri kapacitet til at gøre det” (Luhmann
2006 [2001]: 129). De virker med andre ord
som det kompas, man styrer efter, men
som man ikke følger slavisk, fordi der hele
tiden dukker forhindringer, muligheder,
genveje og uforudsete hændelser op, som
man også må navigere efter.
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Det indebærer, at refleksion spiller en afgørende rolle: Man handler, men man reflekterer også løbende over sine handlingsvalg:
Var de rigtige? Skal de modificeres? Er vi
på vej ud af en tangent, eller er der dukket
uforudsete muligheder op, som bør forfølges? Tilsvarende reflekterer man også over
sine handlingsvalg (Schön 1983). Når timen
er slut, overvejer man, om man kunne have
gjort noget anderledes, ofte i samarbejde
med kolleger. Man har brug for et kollegialt
fællesskab, hvor man deler sine refleksioner med andre og bruger dem til hele tiden
at udvikle og styrke sit kompetencegrundlag som underviser.
Dette sidste foregår i professionelle kollegiale fællesskaber for eksempel i lærerteam eller med den moderne betegnelse:
Professionelle læringsfællesskaber. Det er
vigtigt at understrege, at disse fællesskaber ikke er private, men professionelle.
Man ”hygger” ikke først og fremmest, men
man styrker og udvikler sin professionelle
praksis. Men fællesskaberne skal heller
ikke alene være praktiske fællesskaber,
hvor man deler opgaver og materialer og
løser praktiske problemer. De skal også
have professionalitet og kompetenceudvikling for øje. Man skal sigte mod elevernes læring og trivsel. Man skal drøfte tegn
på læring. Man skal diskutere og aftale
pædagogiske indsatser og didaktiske valg.
Og man skal støtte hinandens og fællesskabets professionelle udvikling (Qvortrup
2016). For at styrke arbejdet som lærer og
i de professionelle fællesskaber, kan man
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trække man på viden og data: Certificeret,
dvs. forskningsbaseret viden om læring
og undervisning. Og data om eleverne,
undervisningen og skolen.
I England har den engelske professionssociolog Julie Evetts skelnet mellem
professionalisering oppefra og indefra,
”professionalism from above” og ”professionalism from within” (Evetts 2013). Ofte
opfattes professionalisering oppefra som
noget negativt, dvs. som en tvang, mens
professionalisering indefra forbindes
med noget positivt. Pointen er, at der ikke
er en modsætning mellem disse to. Alle
moderne professioner eksisterer i kraft
af en offentlig uddannelse, der som regel
er forskningsbaseret, og de benytter sig
løbende af forskningsresultater og forskningsproducerede data. Men samtidig
er det vigtigt, at denne viden fortolkes,
omsættes og gøres produktiv indefra,
dvs. i det professionelle fællesskab. Med
reference til den klassiske modsætning
mellem frihed og tvang kan man sige, at
her erstattes frihed ikke med tvang, men
her skabes der en ramme hvor autonomi
og fællesskab spiller sammen.
Men stadigvæk har lærerrollens traditionshistorie betydning: Den er det ’klangtæppe’, på grundlag af hvilket diskussionen om den moderne lærerrolle udspiller sig.
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Rasmus Godsk, lærer og læringsvejleder på Østbirk skole

I 2011 begravede Andreas Rasch-Christensen den privatpraktiserende
lærer, da han i en kronik bragt i Information beskrev fremtidens lærer:
“Fremtidens skole kræver et endegyldigt brud med den
privatpraktiserende lærer. Ham, der lukker døren til sit klasseværelse
og insisterer på at klare tingene på egen hånd. Ny viden og krav
betyder, at lærerne er i en fortløbende udviklingsproces, hvor de hele
tiden skal nuancere og forhåbentlig kvalificere tidligere praksis.”
(Rasch-Christensen 2011).

Vi står nu midt i fremtiden, og jeg vil i
denne artikel tillade mig at følge op på
Rasch-Christensens argumentation. Jeg
vil komme med tre konkrete bud på, hvordan man kan deprivatisere undervisningspraksis for derigennem at skabe en kultur,
hvor døren til klasseværelset ikke nødvendigvis bliver lukket med det samme. Bidraget skal ikke ses som en færdig opskrift
men refleksioner over, hvordan skolen
som organisation kan understøtte bevægelsen væk fra den privatpraktiserende

lærer. Netop den deprivatiserede undervisningspraksis bliver en del af bevægelsen mod en mere professionel praksis.
At være professionel
Inden vi dykker længere ned artiklens
argumentation, fremstår det uundgåeligt kort om end en smule sporadisk at
beskrive forståelsen bag begrebet profession. I dagligdagen skelner man typisk
mellem amatøren og den professionelle.
Amatøren som dyrker fodbold på hobby-
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basis i fritiden, mens den professionelle
fodboldspiller bliver betalt og dermed
lever af sin profession. Skjult bag denne
lidt overfladiske hverdagsbeskrivelse
ligger dog en mere etisk forståelse af professionsbegrebet.
Ifølge den amerikanske sociolog Robert
K. Merton bygger en profession på tre
grundlæggende værdier: knowing, doing
og helping. Værdierne forstået som
henholdsvis teoretisk og empirisk viden,
løsning af komplekse opgaver med brug af
teknisk dygtighed og praktiske kompetencer funderet på føromtalte viden og
endeligt, at anvende denne viden og disse

kompetencer til at hjælpe og servicere
borgere (Qvortrup 2016). Det betyder
således, at når vi skal handle professionelt
i skolen, skal vi gøre det på et grundlag af
viden og praktiske kompetencer med det
formål at servicere borgerne inden for et
specialiseret område. I denne forbindelse
bliver formålet at (ud)danne eleverne.
I det følgende vil jeg præsentere tre
eksempler på, hvordan vores professionelle handlen kan styrkes med udgangspunkt i en deprivatiseret praksis. De tre
eksempler er i overskrifter præsenteret i
nedenstående model for at skabe et grafisk overblik:

Deprivatiseret praksis

Professionelle
læringsfællesskaber

Co-teaching i praksis

Professionelle læringsfællesskaber
I det sidste årti har tanker om Professional
Learning Communities, på dansk kaldet
professionelle læringsfællesskaber (PLF),
strømmet ind over Danmark. Kommuner
landet over har søsat projekter for at ope-

Forskningsinformeret
didaktik

rationalisere forståelsen bag PLF. Både
Albrechtsen (2013) og Qvortrup (2015)
giver et indblik i de grundlæggende kendetegn ved et PLF, hvis teoretiske ophav
findes i den angelsaksiske verden:
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Albrechtsen (2013)

Qvortrup (2015)

Fælles værdier og visioner

Medlemmerne af et professionelt læringsfællesskab har en fælles forståelse af hvilke værdier og
visoner der ligger til grund for skolers virksomhed

Focus på elevers læring

De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring
og læringsudbytte

Reflekterende dialoger

De arbejder med reflekterende og professionelt
undersøgende metoder som fx. kollegabaseret
observation og feedback

Deprivatisering af praksis

De samarbejder på et praktisk plan, fx med fælles
undervisning, kollegafeedback og evalurering

Samarbejde

De fremmer læring og kompetenceudvikling i
fællesskabet blandt lærerne i teamet

En sådan skematisk opstilling giver mulighed for at undersøge de forskelle, der
måtte fremtræde i forskernes oversættelse, men omvendt giver den også et indblik i et afgørende fundament for arbejdet
i professionelle læringsfællesskaber: den
deprivatiserede lærer.
Som tidligere beskrevet skal vi bevæge
os væk fra forestillingen om én lærer, én
klasse, én time og ét ansvar. (Qvortrup
2015).
Indsatser skal i stedet koordineres i
fællesskab og ansvaret skal være fælles.
Sammen skal lærere og pædagoger skabe
et domæne, hvor der er plads til refleksion over handling (Schön 2001). Et rum,
hvor man kan stille spørgsmål til kendte
handlemønstre og gennem en kritisk konstruktiv dialog måske rokke ved grundlæggende antagelser fx omkring egen

didaktik, klasseledelse eller relationskompetencer (Ryberg 2006).
En sådan professionel kultur, hvor man tør
bringe sin egen praksis i spil, opstår ikke
ud af det blå, men kræver en høj grad af
tillid blandt det pædagogiske personale på
en skole. Derfor bliver ledelsens rolle også
af afgørende karakter i arbejdet mod at
skabe en organisationskultur, hvor lærerne
og pædagogerne på tværs af faglighed og
kompetencer tør fremlægge egen praksis,
og hvor konstruktiv kritik bliver betragtet
som et udtryk for at tage hinanden alvorligt (Jensen 2016).
Samlet set er en kultur præget af og
arbejdet i professionelle læringsfællesskaber med til at kvalificere vores didaktiske
og pædagogiske valg.
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Co-teaching i praksis
Et andet bud på hvordan man kan deprivatisere undervisningspraksis, hviler på
grundtankerne bag co-teaching som en
inspiration til udvikling af vejledningsforståelsen i skolen. I dansk skolekontekst har
der historisk set på området været tradition for en indirekte dialogisk vejledningstilgang, hvor vejledte (læreren eller pædagogen) selv har haft ansvar for at omsætte
vejlederens forskellige input (Andersen
2018). Dermed bliver det den private lærers
eget anliggende at transformere idéerne
fra vejledningen til egen konkret undervisningspraksis.
Grundtankerne bag co-teaching indeholder en anderledes forståelse af vejledning.
Kort sagt kan co-teaching beskrives som
en undervisningsform, hvor to forskellige
undervisere planlægger, gennemfører og
evaluerer undervisning for alle elever i en
klasse. Formålet bliver for det første at
skabe inkluderende læringsmiljøer for eleverne, og for det andet at udvikle undervisernes egne pædagogiske og didaktiske
kompetencer (Højholdt 2018). På denne
måde er formålet altså todelt, fordi det
på én og samme tid sigter mod elevernes
såvel som lærernes udvikling.
Skolen som institution og samfundet,
der omringer den, indgår i en kompliceret
relation, og samfundet er under konstante
forandringer, hvorfor skolen også har
behov for at udvikle sig. Hvad der måske
var aktuelt i går, kan være forældet i dag.
Det gør sig gældende i forhold til både
dannelses- og uddannelsesmæssige
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perspektiver. Derfor har skolens pædagogiske personale løbende behov for faglig
opkvalificering gennem samarbejde, og det
kan co-teaching på en mere systematisk
måde være med til at bibringe gennem
fælles ansvar og gennemsigtig undervisning (Ibid).
Med ressourcepersonernes anvendelse af
elementer fra co-teaching i vejledningssituationer, bliver det muligt gennem en
deprivatiseret praksis at realisere en mere
handleorienteret samskabende vejledning
(Andersen 2018). Her bliver fundamentet
således et fælles ansvar for læringsmiljøet, så den vejledte ikke står alene med
opgaven i praksis, men hvor der forberedes, gennemføres og evalueres i fællesskab.
Forskningsinformeret didaktik
I dette sidste afsnit vil jeg kigge på, hvordan forskningsinformering kan være med
til at skabe et fælles sprog om didaktik i
skolen og samtidig deprivatisere undervisningspraksis.
Indenfor det sidste årti har en række
uddannelsesforskere udgivet litteratur,
som bl.a. beskriver forskellige kendetegn
for, hvad man kunne kalde “god undervisning” fx Laursen (2009), Helmke (2013) og
Slemmen (2013). Særlig meget opmærksomhed har John Hattie fået som i 2009
udgav Visible Learning og senere i 2013
udgav Synlig Læring - for lærere.
På den ene side vil kritikere pege på, at
man ikke nødvendigvis kan sætte “god
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Grundtankerne bag
co-teaching indeholder
en anderledes forståelse
af vejledning.
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undervisning” på formel, og at konteksten
har betydning for elevernes udbytte af
undervisningen. Samtidig vil de sandsynligvis fremhæve det faktum, at Hattie’s
liste blot beskriver, hvordan verden ser ud
på nuværende tidspunkt, ikke hvordan den
bør være. Evidens og forskning kortlægger
altså, hvad der virker, men ikke nødvendigvis hvad der er ønskværdigt, hvorfor forskning ikke skal være foreskrivende for praksis og konsekvent skabe kobling fra “er”
til “bør” (Biesta 2011). På den anden side
er tendensen befriende, fordi forskerne
bl.a. benytter metaanalyser til at afdække,
hvilke metoder der i undervisningen har
størst effekt på elevernes læringsudbytte.
Her har forskningen bl.a. vist, at en klasse
der bliver tilbudt feedback i gennemsnit
vil få et større læringsudbytte, end elever
der ikke gør (Qvotrup & Keidung 2014).
En sådan afdækning kan bruges, som en
del af den vidensbase lærerne benytter,
når de træffer didaktiske valg. Med afsæt
i ovenstående bliver det altså essentielt
at skelne mellem begreberne basere og
informere. Den forskningsbaserede didaktik definerer valg, mens den informerede
didaktik anvender forskningen til at træffe
oplyste valg.
Den professionelle lærer kan med fordel
lade sin vidensbase informere af uddannelsesforskningens fund, fordi disse
kan være med til at kvalificere hendes
didaktiske valg. Forskningen kan være
med til at bidrage til et fælles vokabular
om noget, der ellers typisk har været tavs
viden. En sådan eksplicit forskningsviden
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gør det muligt at dele og forholde sig til
den og dermed skærpe kommunikationen
om undervisning, læring og didaktiske
valg (Hansen & Godsk 2018). Med afsæt i
et fælles begrebsapparat om kvaliteter i
undervisningen bliver det muligt at deprivatisere undervisningspraksis, fordi man
taler samme sprog, og dermed i endnu
højere grad kan samarbejde på tværs og
reflektere i fællesskab som skole.
Epilog
Formålet med artiklen var at give tre bud
på, hvordan man kan bryde dørene ned til
klasseværelset for at gøre op med den privatpraktiserende lærer. Gennem forpligtende arbejde i professionelle læringsfællesskaber, anvendelse af co-teachende
vejledning og en forskningsinformeret
didaktik, bliver det muligt at styrke en kultur, hvor man bringer egen praksis i spil.
Døren åbnes måske ikke på vidt gab fra
den ene dag til den anden. Kulturændringer tager som bekendt tid, hvorfor døren
sandsynligvis skal stå på klem i første
omgang, inden den åbnes helt. Den deprivatiserede praksis kan bidrage til at styrke
vores didaktiske og pædagogiske valg og
samlet set kvalificere lærerens professionelle dømmekraft.
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Helle Bjerresgaard er uddannet cand.pæd.pæd og ansat som lektor i Forskning og
Udvikling i UCSYD

Den pædagogiske grundformel rummer det allervigtigste for den
professionelle lærer anno 2018, nemlig evnen til at forstå opgaven
og sin egen rolle heri og evnen til lede eleverne ind i læringsgivende
relationer. Det man oplever i skolen sætter sig for livet: ”Spørg hvem
som helst – det er læreren, man husker fra sin skoletid. Intet kommer
på højde med en lærer, der inspirerer. Intet – absolut intet – kan
erstatte udstrålingen fra et entusiastisk menneske” (Kjærstad 2000:
238)

Kernen i udtrykket "at læreren vil noget
med sine elever" hviler på to centrale
grundforudsætninger, som denne artikel
vil søge at udfolde: Den første er lærerens
bevidsthed om sig selv som en professionel personlighed, og den anden er
lærerens forståelse og refleksion over
det asymmetriske forhold mellem elev og
lærer. Artiklens svar på, hvad det vil sige
at være professionel lærer gives gennem
to metaforer: læreren som håndværker og
øjenåbner.

Professionel lærerpersonlighed
Lærernes professionsideal (DLF 2002)
blev i 2014 revitaliseret og det slår fast, at
lærerarbejdet ikke er en privatsag, men en
meget personlig sag, som skal håndteres professionelt. De tre klassiske P’er
privat, personlig og professionel genindsættes i den pædagogiske diskurs - og
de er stadig svære at håndtere. I nogle
perspektiver har begreberne svævet
rundt som hinandens modsætninger, i
andre har de udgjort et spændingsfelt
eller nogle ‘tilstande’, som læreren skal

Liv i Skolen • 4/2018

NOGEN VIL NOGET MED NOGEN

kunne håndtere hensigtsmæssigt. Et
nyt bud kunne være, at opsplitningen
i de tre P’er i virkeligheden er en falsk
præmis, som snarere komplicerer end
faciliterer forståelsen af lærerbegrebet.
I mødet med andre opleves man altid som
en person, altså en personlighed, og de
forskellige situationer, man indgår i, har
forventninger til, hvordan man agerer. Man
kan være en privat personlighed med de
rolleforventninger, som fx knytter sig til at
være mor, far, datter, nabo, ven, forbruger osv., mens man andre situationer er
en professionel personlighed i rollen som
lærer, kollega og vejleder. Pointen er, at
man ikke skifter grundlæggende værdier,
menneskesyn eller tilgang til verden fra
situation til situation, fra rolle til rolle. De
personlige værdier er det fundament, som
både det private og professionelle menneske handler ud fra.
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Gennem denne enkle distinktion kan det
lykkes at befri lærerarbejdet fra, at lærerens privatperson smelter sammen med
hendes lærerpersonlighed, hvor risikoen
kan være, at det private fylder og støjer
for opgaveløsningen.
Omvendt kan den professionelle lærer
bevidst og hensigtsmæssigt ’trække på’
sine erfaringer fx som far til en trodsig
teenagerdatter. I stedet for at korrekse
sin elev, her kaldet Sørine, som gentagne
gange bryder sine aftaler med skolen og
muligvis derigennem øge konflikten, kan
han bruge sin viden om teenagepiger og
omforme disse til et troværdigt narrativ,
som Sørine kan spejle sig i. Et eksempel
på hvordan han indleder den samtale:
"Sørine, jeg vil lige fortælle dig om pige
på din alder som havde et problem med
at få lavet sine lektier. Det sværeste for
hende var....."
Her fortæller han så sit narrativ og slutter
af med at spørge:
"Sørine, hvilket råd vil du give den pige?"
Herefter er dialogen flyttet ud i et fælles
tredje, hvor der er chance for at Sørine
kan se sig selv i den anden piges udfordring.

Model 1: Læreren som privat og professionel
personlighed

Man må tage professionen på sig
Begrebet "professionel lærer" kan ikke
indkredses ved negationerne "ikke-professionel" eller det mere mundrette
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"uprofessionel", da det bidrager til
større uklarhed fremfor fokusering.
Et mere præcist bud kunne være, at den
professionelle lærer er en, der har taget
sin profession på sig og udlever den
gennem sine fag og dets underliggende
værdier og gennem sin personlighed, hvor
private, uhensigtsmæssige elementer er
skåret væk.
Professionsidealets fokus repræsenterer
et sådant perspektiv på, hvordan læreres
professionelle kompetencer kan funkle
både for lærerne selv og for alle andre.
Nødvendigt er det, at læreren selvstændigt reflekterer over egne værdier og
får dem samstemt med de, som ligger
i skolens målsætninger, undervisningsmål og principper: ”... [som] kræver altid
fortolkning og tilpasning til de gældende
betingelser og stiller dermed store krav til
lærerens faglighed og selvstændige dømmekraft”. (DLF 2014, pkt.1).
Når Professionsidealet opfordrer læreren
til at udvise en række personlige kompetencer, fx at læreren ”vil være sig selv og
tydeligt vise sin faglighed og sin personlighed” (pkt. 6) handler det ikke om at
vise hele sig selv, men i stedet ”at udvikle
sin egen personlighed og horisont med
henblik på at bruge fagene, samværet og
samtalerne i skolen til at oplyse eleverne
om menneskelivets vilkår, såvel i almindelighed som i dansk kultur. Læreren vil
stræbe efter at fremstå for sine elever
som et oplyst og engageret menneske,

der inviterer til eftertænkning, debat og
modspil” (pkt.7).
Læreren er stadig på sin professionelle
bane og skal blive der. Det mener eleverne
også. Følgende ordveksling illustrerer,
hvordan en elev i 7.klasse forstår lærerens
tilstedeværelse (Bjerresgaard 2006,30):
Jeg har respekt for en lærer, der tør være
sig selv. Hvordan skal jeg forklare det?
Nogle gange kan man mærke på lærerne,
at de laver sig lidt om for klassens skyld,
lige præcis for at være en god lærer. Men
det trækker egentlig bare ned, hvis man
kan sige det på den måde. De er nødt til
at være sig selv. Man kan mærke på dem,
om de er sig selv.
Hvordan kan man mærke, at en lærer er
sig selv?
Det kan man egentlig ikke forklare, det er
bare noget man kan mærke på læreren,
om han kan li’ at være den person, han nu
er… spiller.
Hvorfor siger du spiller?
Jamen, han har jo en rolle, ikke, han er jo
ikke født som lærer, vel?
Autenticitet
Når begrebet autenticitet i sin tid blev
introduceret som en grundsten i lærerens ageren (Laursen 2004) var det bl.a.
for at sætte ”krop” på den svære balance

Liv i Skolen • 4/2018

NOGEN VIL NOGET MED NOGEN

Den professionelle lærer
er en, der har taget sin
profession på sig.

mellem privat og professionel. At være
autentisk betyder at handle i overensstemmelse med sine værdier og ikke ud
fra sine følelser, som er omskiftelige. I
modsætning til følelser relaterer værdier
desuden til noget uden for én selv, hvilket begrunder, at professionelle lærere i
deres teams forholder sig til hinandens
værdier. Og hvorfor så det? Fordi værdierne i sig selv ikke gør en spændende og
inddragende skolehverdag for eleverne,
men de ’farver’ de didaktiske og metodiske drøftelser og valg - og de mærkes af
eleverne i undervisningen som læringsmiljø og spilleregler. Derfor vil "ventilering"
af afmagt og den nødvendige ”opladning”
være henvist til samarbejdet med kolleger,
hvor konstruktiv feedback kan genskabe
den enkeltes energi og initiativ samt blik
for egne styrker og svagheder. Sker det
i klasserummet er der mange eksempler
på, at misstemning - nok så utilsigtet indfinder sig hos eleverne, som har deres
egne læringsfrustrationer at kæmpe med
(Bjerresgaard, 2006,138 -157):
Selvfølgelig skal vi lære noget bestemt
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indenfor et bestemt tidsrum, men en lærer
skal stadigvæk være tålmodig for at eleven gider lære af den lærer, simpelthen.
Hvis nu der er en elev der ikke forstår
det, så find en anden måde at sige det
på uden at blive meget irriteret, bare det
der med at læreren har mange måder at
forklare det det på, at han ikke bliver sur
over, at vi ikke lige forstår det. Det virker
ikke.... heller ikke bare at sige det højere!
Lærerpersonligheden udvikles eller indarbejdes i høj grad gennem arbejdet, hvor
læreren nok er leder af undervisningens
bevægelige mosaik, men hvor refleksioner over egen andel handler om at lære
mere om samarbejdet med eleverne og
dermed mere om sig selv. Den enkelte
lærers arbejde med at klarlægge sin
lærerpersonlighed er ikke noget, der
kan sættes på formel. Det er noget, den
enkelte kan finde frem til over tid. Det
er måske slidsomt og hårdt, og man kan
miste kursen undervejs, men heri ligger
netop sammenhængen mellem professionalitet (Dale 1998) og personlighed, hvor
lærerens kyndighed i at udøve sit fag får
energi gennem intuition, selverkendelse,
mod, erfaring og viljen til hårdt arbejde.
Høj faglighed og bevidsthed om samspillet mellem egne og skolens værdier synes
at give en rolig platform, hvorfra hun kan
legitimere sine valg (Bjerresgaard, 2015):
Når læreren opbygger læringsrummet,
sker det på samme måde, som når fodboldtræneren lægger sin strategi ud fra
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At være autentisk
betyder at handle i
overensstemmelse med
sine værdier.

forblive i stand til at være sig bevidst om
sin opgave – og lade den være fortætningspunktet for sine handlinger, kendetegner lærerens professionelle tilgang til
arbejdet. Dertil kommer viljen og evnen til
at agere rollemodel, stærke kommunikative kompetencer, stort fagligt repertoire
samt bevidsthed om den nødvendige etik
og respekt i rollen (Bjerresgaard og Hermansen, 2016).

sin grundlæggende overbevisning om,
hvad godt fodboldspil er, og hvordan det
skal spilles. Med strategien i baghovedet
og med øje for hver enkelt spillers styrke
og teknik skaber han den teamånd, som
forhindrer, at spillet falder fra hinanden.
Stjernespækkede tophold er gennem
tiderne blevet slået af på papiret middelmådige hold, fordi sidstnævnte kunne
mobilisere den synergi og fælles horisont,
som bar sejren hjem.

Lærerens dobbelte opgave og rolle:
Skolens kerneopgave er dobbelt, nemlig
undervisning og opdragelse som forventes at resultere i elevernes læring og
dannelse. Undervisning er faglig, social og
demokratisk opdragelse, en ydre proces
som stimulerer elevens indre læreprocesser og støtter deres personlige udvikling.
Denne kompleksitet i lærerarbejdet ses
tydeligt i Professionsidealet, i fx pkt. 3,
hvor læreren ses ikke kun som underviser,
men i flere roller: “Læreren vil i sit virke
som underviser, opdrager og vejleder
stræbe efter at fremme den enkelte elevs
værdifulde vækst og udvikling som menneske”, med understregningen af opgaven
i pkt.4 ”at påtage sig medansvaret for ...
opdragelse og undervisning”.

Metaforen med fodboldtræneren spidsformulerer denne artikels perspektiv
på begrebet autenticitet: lederskab,
der udstråler autoritet og hviler på en
overbevisning om det meningsfulde og
værdifulde i ens dispositioner, på faglig
kompetence og gennemslagskraft. Ingen
bestemt personlighedstype kan kalde
sig autentisk, dog kan nogle personlighedstræk lokaliseres i autenticitetsbegrebet,
fx den personlige intention og viljen til
at sætte sig selv og sine egne behov i
baggrunden. Denne evne til, trods modgang og frustrationer i skolehverdagen, at

Velvidende at man med et aktuelt fokus
på evidens vil kunne argumentere for at
nøjes med én hovedopgave i skolen, nemlig undervisning, er det jf. skolens formål
ikke nok at holde skole og har aldrig været
det, jf. pædagogikkens fædre:
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J.H Herbart bruger i 1808 udtrykket opdragende undervisning (inspiration Oettingen 2001), som deles op i tre elementer:
disciplinering, undervisning og opdragelse, som varetages på samme tid i ”én
bevægelse”. Håndteringen af elementernes indbyrdes sammenhæng sker gennem
lærerens fornemmelse for, hvad der ligger
i forgrunden, og hvad der ligger i baggrunden i den aktuelle situation, en skelnen
mellem, hvornår fokus ligger på hhv. faglige målsætninger og sociale målsætninger, en vekslen mellem teoretisk skoling
og praktisk øvelse og erfaringsdannelse.
Frihed i dette perspektiv opnås gennem
en undervisning, som udvider og nuancerer elevens verdensforståelse, samtidig
med at den skærper elevens mangesidige
interesse, "lærer dem at gå i skole".
Immanuel Kant beskriver undervisningen som det, der "bygger op" - eleven får
større viden, færdigheder og kompetencer. Disciplinen derimod, her repræsenteret som opdragelsen, "holder nede", alt
kan ikke lade sig gøre: ”..den, som gøres fri
af opdragelsen, forstår ikke at betjene sig
af sin frihed” (Kant 2000, 38).
Læreren er håndværker og øjenåbner
Følgende model 2 er skabt med inspiration
fra en lang række elevinterviews i tiden
2005 – 2013 (Bjerresgaard 2006, 2013).
Den udfolder på den ene side lærerens
roller i skolens undervisning og opdragelse
– og illustrerer på den anden side, hvorfor
den professionelle personlighed bidrager til

fortolkningernes kvalitet i de to "rum".
Læreren er dels en håndværker i sit forberedelses- eller refleksionsrum. Her er
hun ude af undervisningens handletvang,
måske i drøftelser med kolleger, på baggrund af sin fortolkning af opgaven, sin
viden og sine faglige kompetencer, måske
i selskab med elevfeedback eller relevant
litteratur. Her hentes energi, inspiration og
handlekraft, så hun som elevernes øjenåbner - i undervisningens nu - kan omsætte
sin viden og faglighed til fængende
undervisning. Modellen viser en kontinuerlig forbindelse mellem lærerens forberedelses- og undervisningsrum, mens den
professionelle personlighed står centralt,
som omdrejningspunkt for at hun til stadighed kan bevare sin legitimitet:

Forberedelse
Håndværkeren
Faglig kompetence
Opgave
Viden

Undervisning
Øjenåbneren
Social kompetence
Relation
Ledelse

Værdier
Professionel
Personlighed

Model 2: Håndværkeren og øjenåbneren

Ophøjes læreren gennem begrebet
"professionel personlighed" til mere end
en dygtig faglærer med de rette undervisningskoncepter og redskaber, og er

VIA University College

det ønskeligt? Spørgsmålet har gennem
tiderne været et tilbagevendende tema
i den pædagogiske diskurs. Det vil her
være for omfattende med nedslag i de forskellige positioner, så i stedet for starter
afsnittet om den asymmetriske relation
med en ansats vedrørende elevernes perspektiv. Hvad ser de? - og hvad siger de
selv, at de har behov for?
Den asymmetriske magtrelation
Modellen ovenfor anskueliggør, at eleven
ikke er vidende om, og derfor ikke taknemmelig for, hvad der foregår i forberedelsesrummet. Eleven kan kun forholde
sig til den professionelle personlighed og
mærke, hvordan det er at være i læringsrummet, undervisningen. Med et udtryk
fra Fibæk Laursen (2002) inkarnerer læreren sit fag. Elevernes forståelse af, at ”der
kommer mit fag på to ben” kan genkendes
i elevernes umiddelbare henvendelser på
gangen: Skal vi arbejde videre med de der
eventyr? Vil du godt hjælpe mig med de
matematikopgaver til i dag, jeg forstår
dem ikke?
Hvis læreren ” bare står oppe ved tavlen i sin egen faglige tåge”, som en elev
beskriver det, falder man fra. Spørger man
eleverne om, hvad der kan understøtte
deres læring, svarer de, at de har behov
for opmærksomhed, interesse, energi og
handlekraft (Bjerresgaard 2006, 2013):
Han skal kigge mig i øjnene og virkelig gå
ind i det.
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Læreren støtter mig ved at få mig til at
forstå, hva´ det er jeg ikke kan finde ud
af... og så starte med det og så gøre det
bedre, så jeg selv får lyst til at lære mere,
så jeg ved at jeg kan finde ud af det.
Den anden grundforudsætning den asymmetriske magtrelation fordrer er, at læreren kan udholde på den ene side at stå
fast og være en mur og på den anden side
at være nærværende som et troværdigt og
modtageligt menneske. Det engagerede
menneske bruger sine egne potentialer
og værdsætter andres, og som tidligere
nævnt må læreren ikke overlade til eleverne selv at værdidefinere; som klassens
samlende kraft skal hun vise sine egne
holdninger og værdier som et entusiastisk alternativ, så elevernes individuelle
selvudfoldelser ikke sker ud i intetheden,
men inden for den forhandlede sociale
ramme. I et opdragende perspektiv skal
elevernes oplevelse af uoverskuelighed
og usikkerhed reduceres i samklang med
fagets og skolens mål, men også gennem en overordnet etisk forpligtelse. Det
kræver i praksis, at læreren tager føringen
med at opstille regler og aftaler, og ikke
mindst selv viser vejen som en hjælp til
elevernes egen læring i en given social
kontekst, alene eller sammen med andre.
Eleverne afkoder lynhurtigt, hvor stringent
lærerens adfærd er i forhold til aftalerne,
og hvor handlekraftig hun er (Bjerresgaard
2006,77-88):
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Hvis en lærer lader os larme i timerne,
så synes jeg selv, at det er en svag lærer,
der ikke kan styre os ... man skal ligesom
sætte sig i respekt, hvis ikke han eller hun
bestemmer, så er det jo en af os, der gør
det.

Måske når læreren bare at svare: ”Tak”
eller ”Det er jeg glad for at du siger”, men
graver man dybere i fænomenet afdækkes
nogle mellemmenneskelige forhold, som
den gode undervisning er afhængig af, fx
tillid og respekt.

En svag lærer er en, der holder på sin
mening, hvis man kan sige det sådan,
selvom hun godt ved, at den er forkert.
En diskussion er ikke en kamp, det er en
meningsudveksling.

Forholdet mellem lærer og elever er præget af det grundvilkår, at noget undervisning må være præget af midlertidig
meningsløshed, fordi man som elev endnu
ikke har set og forstået sammenhængen.
Læreren har derfor et stort ansvar for, at
tingene foregår ordentligt i de kortere og
længere perioder i undervisningen, hvor
meningen med det, der gøres, ikke helt og
fuldt er gået op for eleverne. Når de alligevel går med læreren uden at vide hvorhen,
er det udtryk for en uudsagt tillid, som
læreren bedst forvalter ved at lytte og
lære af dem, hvis man skal tro eleverne,
her to fra 7. klasse (Bjerresgaard 2006):

Eleverne bag de to udtalelser har ikke læst
Kant, men er helt enige i at spidsformulere lærerens udfordring med at omsætte
”nogen vil noget med nogen” til praksis:
Alt står ikke til forhandling, alt er ikke lige
gyldigt, fordi det så bliver ligegyldigt og
hvis ikke læreren bestemmer, så gør de
stærkeste elever. Samtidig er eleverne
meget opmærksomme på om magten
forvaltes ordentligt, hvor udsagnet "en
diskussion er ikke en kamp, det er en
meningsudveksling" giver et signalement
af en lærer i offensiv afmagt.
Læreren samarbejder med eleverne
Hvorfor kommer eleverne nogle dage hen
til læreren og siger: ”Det har simpelthen
bare været helt vildt godt i dag!”, når de
andre dage bare skynder sig hjem? Hvad
er det som gør, at elevernes lærings- og
dannelsesprocesser nogle dage bryder
grænser? Og at læreren på sin side nogle
gange rykker andre grænser, både didaktisk, pædagogisk og organisatorisk?

Jamen det er meget med at lytte til hvad
..æhm.. vi siger, hvad vores mening er og
så måske lære om, hvordan man kan få os
til at være interesseret og sådan noget...”
Jeg lærer meget hvis vi er gode til at samarbejde, læreren og mig... på den måde at
vi har forskellige styrkesider og der kan
vi så bakke hinanden op, det rimer godt i
længden, vil jeg sige sådan, at man samarbejder med læreren.
At lytte handler her om, at lærerens nysgerrighed på elevernes mening vil kunne
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signalere en slags platform af respekt,
hvor læreren giver sig selv mulighed for
at finde sig rette med sine elever i en lydhørhed, som omfatter evne til forhandling,
afstemning og rettethed på deres behov,
samt en styring, som omfatter evnen til at
kunne tilrettelægge, organisere og rammesætte og metodisk at kunne sidde for
bordenden.
En metafor om skolen som en produktionsvirksomhed kan måske afslutningsvis
illustrere, hvad det særlige er ved lærerprofessionen. Virksomhed med elevers
læring og dannelse for øje har som andre
virksomheder en driftsside og en udviklingsside. Driftssiden i skolen kan sammenlignes med den ”gode afvikling af produktiv
hverdagslæring for eleverne” (Bjerresgaard
og Hermansen 2016,17), hvor læreren som
håndværker står på sine robuste faglige
kvalifikationer, mens udviklingssiden kræver et vist mod hos læreren som fx evnen
til nytænkning, grænseoveroverskridelser
og refleksion i en kreativ udfordring og
nænsom frustration af eleverne. Læreren
som øjenåbner giver eleverne mod til at
igangsætte deres egne - til tider - møjsommelige og uregerlige læreprocesser, så
det magiske kan opstå, dér i det relationsfortættede rum – undervisningen, hvor
både lærere og elever bringer sig selv i
spil omkring ”noget”. Der kan det ske, det,
som af og til lykkes, at tiden og stedet
forsvinder, at der sker en åbning af nye perspektiver, som i et sugende flow trækker
deltagerne ind i nye verdner af perspekti-
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ver, eller at man får øje på sig selv og egne
muligheder fra en helt ny og overraskende
vinkel glemmer sig selv. Professionelt? Leo
Tolstoj (1861) kalder det kunst:
Enhver lærer er nødt til – med udgangspunkt i at mangler i elevens forståelse ikke
skyldes en fejl hos eleven, men skyldes
en fejl i undervisningen – at forsøge at
udvikle en evne hos sig selv til at opdage
nye metoder.
Den bedste lærer er den, der har forklaringen på, hvorfor eleven har problemer, lige
på læben. Sådanne forklaringer giver læreren viden om det største antal metoder, får
ham til at kunne udvikle nye og afholder
ham først og fremmest fra at klamre sig til
én metode, fordi han forstår, at alle metoder er ensidige, og at den bedste var den,
der gav svar på alle elevens mulige problemer, hvilket vil sige, at der ikke var tale om
en metode, men om en kunst og et talent.
Har man som lærer en drøm om at komme
i den kunstneriske vægtklasse (Bjerresgaard og Hermansen, 2016,8), er det at
kunne læse tegn hos eleverne på, at nu
sker der vigtige og betydningsfulde ting,
en evig kvalifikationsrejse mod stadig
større opmærksomhed over for samspillet
mellem udfordring og overvindelse. I tillæg
kan man opleve, når det magiske sker, en
meningsfuld jubel med netop at have valgt
til at arbejde som lærer, at være lærer.
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Jeanette Sjøberg er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.
(Foto: Sarah Bender)

Hvilke kundskaber og færdigheder skal læreren i den danske
folkeskole skal besidde?
Det er eleverne og undervisningen, der driver værket – og dermed
lærerne!
Lærerrollen og beskrivelser af læreropgaven har været centrale
emner for debatten i DLF gennem årene og har ført gode og vigtige
diskussioner med sig, bl.a. til udarbejdelsen af et professionsideal i
2002, som fortsat er gældende.

Den professionelle lærer
DLF anvendte denne definition på lærerprofessionen i forbindelse med Professionsidealet:

nen varetager en dannelsesproces, hvor
såvel det faglige indhold som elevernes
personlige og sociale udvikling tilgodeses”.

”Lærerprofessionen er kendetegnet ved
lærere, som kan planlægge, udføre og
evaluere undervisningen, udvikle deres
undervisningspraksis og begrunde valg
og handlinger på et pædagogisk, fagligt
og didaktisk grundlag. Lærerprofessio-

Til enhver profession er knyttet en definition, der forsøger at beskrive professionens særlige kendetegn, såsom kundskaber, etik og værdier. Professionsidealet
er et kollektivt, etisk kodeks. Et kodeks,
som lærere kan dømme ”efter og ud fra”.
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Professionsidealet er et
kollektivt, etisk kodeks.

Professionsidealet indeholder et dobbelt
formål, der gør læreren ansvarlig for både
undervisnings- og dannelsesopgaven.
I DLFs principprogram, hvor foreningens
politiske områder er beskrevet, finder
man en beskrivelse af ’den professionelle
lærer’. Her står bl.a.:
”Det er lærerens ansvar, at undervisningen sigter mod at opfylde de fastlagte
målsætninger og rummer en faglig
progression. Inden for de fastlagte mål
og rammer foretager den professionelle
lærer valg af indhold og metode i undervisningen”.
Principprogrammet understreger endvidere, at elevens tarv i relation til folkeskolens formål danner udgangspunkt for alle
læreres professionelle overvejelser.
Lærerprofession er styret af en pligtetik
– en pligt til at løse opgaven, gøre det rigtige og træffe reflekterede valg. Forsker
Helle Hein har formuleret det sådan, at
pligtetikken er dybt indlejret i professionens kultur og identitetsforståelse – og
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med pligten følger også en stor ansvarsfølelse og en stræben efter højest opnåelige
standard. Det er derfor lærere har svært
ved at gå på kompromis med kvaliteten i
opgaveløsningen.
Undervisning er en kompleks opgave
Undervisning er en kompleks og multidimensionel opgave, og lærere skal både
leve op til politikernes rammer og målsætninger, folkeskoleloven, fagenes formål,
gældende læseplaner og den demokratiske opgave, som er givet i skolen. Spændet mellem at løse en vigtig samfundsopgave, leve op til de givne rammer samt
at sikre hver enkelt elevs faglige, personlige og sociale udvikling er kompleks, og
det forudsætter viden, refleksioner og
råderum.
Lærere er højt specialiserede vidensarbejdere, der både skal være fagligt dygtige,
skabe gode relationer samt håndtere
opgaven med klasseledelse. Historisk set
er det forskelligt, hvad lærere har med
fra deres uddannelse, da læreruddannelsen jævnligt er blevet ændret. Lærernes
grundfaglighed kan defineres på forskellig vis, men teoretisk og faglig viden,
færdigheder, praksiserfaringer, evnen
til at koble teori og praksis, kendskab til
forskningsviden og refleksionsevne er
vigtige forudsætninger for, at læreren kan
løse den komplekse undervisningsopgave
kompetent og dermed for udviklingen af
professionen.

VIA University College

At planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning fordrer mange velovervejede valg og beslutninger. I alle aspekter af
lærerarbejdet er det en forudsætning, at
man kan begrunde sine valg og reflektere
over de valgte handlinger. Det er ikke just
nemt at blive lærer og varetage undervisnings-, dannelses-, opdragelses- og samfundsopgaven, der hele tiden skal sættes i
forhold til elevers forskellige behov, og som
skal ske i samarbejde med kolleger, ledere
og forældre mv. Udviklingen som professionel lærer er ofte mangeårig og foregår både
under uddannelsen og i selve lærerjobbet
på skolen.
Undervisning kræver en professionel lærer
Lærere har afgørende betydning for elevens udbytte af undervisningen, og høje
krav og forventninger til elevernes faglige,
personlige og sociale udvikling er omdrejningspunktet for skolens undervisning. De
fagprofessionelle lærere vil i kraft af deres
viden om undervisning og dømmekraft
vurdere, hvordan der bedst leves op til
de forskellige formål, mål og rammer, når
undervisningen planlægges, gennemgøres og evalueres. Hvis skolen skal lykkes
med sin opgave, er det vigtigt med plads
og rum til den professionelle dømmekraft,
således at lærerens undervisningspraksis
kan udvikles.
Der er mange måder at undervise på og
mange veje til målet. Lærere underviser forskelligt, og metoderne afgøres ud fra bevidste valg, didaktiske overvejelser, erfaringer
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med fag og elevsammensætning mv. Den
professionelle dømmekraft er altid essentiel og afgørende i forhold til både undervisningens tilrettelæggelse og afvikling.
Skoler bør understøtte og inspirere til professionel dialog og debat mellem lærerne
om faglige, pædagogiske og didaktiske
valg, der kan skabe en engagerende professionskultur om, hvordan man skaber
god undervisning og udvikler god undervisningspraksis.
Ministeriet og DUS’ litteraturstudie ”12 pejlemærker for god undervisning” fra Rambøll
i 2017 har til formål at etablere et grundlag
for en drøftelse af udvikling af lærerprofessionen og af, hvordan god undervisningspraksis styrkes. Litteraturstudiet viser, at
god undervisning først og fremmest bygger
på lærerens engagement, motivation og
professionelle ansvar og dømmekraft.
Begrebet ”self-efficacy” beskriver, at lærernes tiltro til at kunne lykkes med sin opgave
har en række positive effekter for elever,
lærere og skole, der smitter af på mange
faktorer i undervisningen. Når lærere har
en høj grad af self-efficacy, har det positiv
indvirkning på ”undervisernes motivation
og tilgang til undervisningen” såvel som på
”elevernes faglige resultater.” Høj grad af
self-efficacy fordrer en høj grad autonomi
og tillid til den professionelle lærer.
Professionel dømmekraft er
omdrejningspunktet
Undervisning er skolens kerneopgave og
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at være en professionel lærer, der varetager skolens samlede opgave, forudsætter, at læreren har et fagligt ståsted, som
består af forskningsbaseret viden om
pædagogisk og didaktisk teori og metode,
viden fra praksis og evnen til at koble teori
til praksis. Det forudsætter kendskab og
analytisk forståelse af de rammer, som
professionen udøves indenfor, men det
forudsætter i lige så høj grad en erkendelse af, at der konstant opstår situationer, som ingen teori, regelsæt eller rutine
har færdige svar på, og som derfor er nødt
til at blive håndteret nu og her. Der er pligt
til at handle. Den professionelle lærer
må derfor gøre brug af sin professionelle
dømmekraft til at håndtere de opståede
situationer, hvor det ikke er muligt at gøre
brug af rutineprægede måder at løse situationen på.
Professionel dømmekraft er en forholdelsesmåde, hvor man med sin viden og
erfaringer om undervisning og ved hjælp
af refleksion afgør, hvordan en situation
eller opgave bedst løses.
At forholde sig til nye situationer forudsætter en refleksionsevne, der skal tænkes ind i forskellige undervisningssammenhænge samt overvejelser om, hvilke
konsekvenser udfaldet vil have. Der skal
ofte foretages skøn, hvor man bruger sin
professionelle dømmekraft.
Det er helt essentielt, at der er mulighed
for at både udvikle og gøre brug af både
skøn og dømmekraft såvel alene som
sammen med andre.

En styrkelse af
den professionelle
dømmekraft

Dette fordrer, at der er et professionelt
råderum at handle indenfor – for bedst
at kunne afgøre, hvordan en opgave skal
løses. Med den professionelle dømmekraft følger et ansvar for opgaveløsningen,
en stillingtagen til, hvordan en opgave
bedst løses, og et krav om at forholde sig
til elever, kolleger, ledelse osv. Derfor er
det afgørende, at lærere har et råderum til
at udøve den professionelle dømmekraft i.
Når professionen overstyres
Skolen har i bred forstand en samfundsmæssig, folkelig og politisk opgave, der
gør det legitimt, at der stilles krav til
skolens formål og det overordnede mål for
skolen.
Skolens pædagogiske virke, altså hvordan
der undervises, kan der ikke på samme
vis stilles krav til udefra. Her er lærerens
viden om fag og undervisning den afgørende faktor i vurderingen af, hvordan
der bedst leves op til skolen formål. Det
fordrer en forståelse og respekt for den
professionelle dømmekraft, som udgør
en drivkraft i forhold til at lade sig lede af
formålet med undervisnings- og dannelsesopgaven.

VIA University College

Skolereformen fra 2013 har medført store
ændringer i uddannelsestænkningen de
senere år. Især målstyringen, de nye forenklede Fælles Mål (2014) og indførelsen
af læringsplatforme har ændret undervisningen i en detailstyret og instrumental
retning. Der er i sommeren 2018 kommet anbefalinger omkring Fælles Mål og
læringsplatforme, som foreskriver, at der
skal være balance mellem formålsparagraffen, fagenes formål og Fælles Mål
samt plads til en styrkelse af den professionelle dømmekraft.
Siden 2014 har mange lærere været pålagt
en bestemt måde at undervise på. Når
man som lærer bliver dikteret og positioneret ind i en undervisning, der er i
konflikt med ens viden om undervisning,
medfører det en fare for demotivation af
professionen. Mange lærere har ikke kunnet udøve deres virke i overensstemmelse
med skolens formål, pligtetikken, det
etiske kodeks og den professionelle dømmekraft og har været nødsaget til at gå
på kompromis med deres professionelle
overbevisning, faglighed og stolthed. Der
opstår en fare for afprofessionalisering,
når rammerne er så styrende, at man ikke
kan udøve sin faglighed.
Målstyringen og overstyringen har mærkbare konsekvenser. Der er en tendens
til, at man får det, man måler, mens det,
man ikke måler, får man ikke. Dette kan
bl.a. ses i læseundervisningen, hvor
målstyringen i sin iver ligefrem foreslår,
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at eleven ikke skal læse for oplevelsens,
helhedens, forståelsens eller læsemotivationens skyld. Der er set flere eksempler
på, at elever kan nøjes med kun at læse
et uddrag eller et kapitel af tekster eller
romaner. Dette kan gå an i en kontekst,
hvor det handler om eksplicit undervisning i læsestrategier eller tekststrukturer,
men det går ikke, hvis det handler om
arbejdet med at skabe læsemotivation og
læselyst, eller hvor tekster bruges som
tematikker til at belyse andre menneskers livsbegivenheder. Der er forskellige
læseformål, og hvis målet er at skabe
motivation og læselyst for at konsolidere
læsningen og indlevelsesevnen, er det
vigtigt, at eleverne får reelle muligheder
for at læse skønlitteratur fra start til slut.
Forskning viser, at hvis eleven gives reelle
og meningsfulde valgmuligheder, giver det
en bedre arbejdsindsats og bedre motivation. Sådanne muligheder passer sjældent
sammen med det ensidigt målbare, som
både målstyringen og platformene fordrer.
Lærerprofessionen har været overstyret
de senere år pga. målstyring, nationale
mål for reformen, operationelle mål osv.
Det har en pris – både for professionen,
men i lige så høj grad for eleverne, da målstyring har tendens til at sætte fokus på
præstationen.
Læreruddannelsens opgave
Målstyring, overstyring, fokus på testresultater og krav om dokumentationssystemer har ændret lærerarbejdet og
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dermed lærerrollen i de senere år. Rammerne for at udføre god undervisning og
muligheden for at gøre brug af det professionelle råderum har været udfordret.
Den professionelle dømmekraft har været
klemt under kravet om standardisering
og undervisningseffektivitet. Men med
den lovændring af Fælles Mål, der blev
besluttet af partierne bag folkeskoleforliget, og med de politiske intentioner om en
bedre balance mellem skolens og fagenes
formål og Fælles Mål, skal der fremadrettet være en bedre afbalancering mellem
skolens formål og funktionalitet.
Lovændringen giver lærerne og skolerne en større didaktisk frihed, som er
afgørende vigtig, så lærerne får plads og
mulighed for at være professionelle lærere
i fremtiden.
Dygtige og engagerede lærere er den
væsentligste forudsætning for elevernes udbytte af undervisningen. Jo bedre
vi uddanner vores lærere, jo bedre bliver
undervisningen af eleverne. Derfor er det
vigtigt, at lærere i folkeskolen har en solid
uddannelsesbaggrund. Det kræver stor
faglig viden, praktisk øvelse og teoretisk
grundlag at være lærer. De faglige og
pædagogiske valg, der træffes i skolen, skal
kunne begrundes over for elever, kolleger,
forældre osv. Læreruddannelsen har en
vigtig opgave i forhold til at medvirke til, at
lærere kan varetage både skolens undervisnings- og dannelsesopgave på professionel vis, da læreruddannelsens formål
henviser direkte til folkeskolens formål.
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Lærere skal ligeledes opleve, at de har indflydelse på udviklingen af undervisningen
og skolens organisering, når de er i lærerjobbet. Det kræver professionelle lærere,
der har fast grund under fødderne, stor
faglig viden, refleksionsevne og evnen til
at koble teori til praksis. Danmarks Lærerforening ønsker en læreruddannelse, hvor
de studerende bliver kandidater i didaktik.
Vi får brug for engagerede og professionelle lærere i fremtiden, der vil påtage
sig den vigtige samfundsopgave, det er
at være lærere. Vi har alle et ansvar for, at
lærere kan lykkes med deres opgave, og at
professionen fortsat udvikles – til gavn og
glæde for folkets skole.

VIA University College

Der er
pligt
til at
handle
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En
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Stefan Møller Christiansen er uddannet lærer med diplom i ledelse og
ansat som skolechef i Mariagerfjord Kommune

Kære læser. Jeg vil gerne tage dig med ind i mit univers og fortælle
dig, hvordan vi i Mariagerfjord Kommune siden 2016 har arbejdet
med professionel kapital. I bakspejlet ser det ud, som om vi har
arbejdet med en gennemtænkt og detaljeret plan. Sandheden er, at
udviklingen først og fremmest er båret af en vision, som har været
hjælpsom, når vi skulle træffe beslutninger undervejs. Hvis jeg lykkes
med denne artikel, så har du ikke fået en opskrift på, hvordan man
kan arbejde med professionel kapital. Det er der mange veje til.
Jeg håber, at du i stedet har fået inspiration til at se, at en kraftfuld
vision, som deles af medarbejdere, ledelse og det politiske system,
fungerer som katalysator for konkrete og nødvendige forandringer i
den pædagogiske praksis.

Den pædagogiske verden er nemlig ikke
en isoleret verden. Det er en verden,
hvor børn, forældre, politikere, eksterne
interessenter og mange andre hver dag
debatterer og udveksler meninger, som
alle påvirker livet på den enkelte skole. Det
skal den pædagogiske udvikling og den

professionelle lærer forholde sig til. Derfor
skal en solid pædagogisk udvikling altid
tænke hele systemet ind. Det lyder langhåret, men i min verden er det et simpelt
spørgsmål om hele tiden at tænke skole
som en del samfundet.
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Mariagerfjord Kommune geografisk og
talmæssigt
Min virkelighed er Mariagerfjord Kommune. En kommune, som ligger i et
smørhul nogenlunde midt mellem Aarhus,
Viborg og Aalborg. Kommunen er kendetegnet ved, at en fjord er det naturlige smukke omdrejningspunkt. Fjorden
forener os, men deler også kommunen i
en nordlig og en sydlig del. Kommunen er
728 kvadratkilometer stor, hvilket svarer
nogenlunde til Lolland. Vi har ca. 42.000
indbyggere og 4500 børn i den skolesøgende alder. På alle måder en mellemstor
dansk kommune. Kommunens chefer
og direktører udgør koncernledelsen i
kommunen. Mine nærmeste samarbejdspartnere er vores familiechef og vores
dagtilbudschef. Vi tre chefer har et fælles
center af konsulenter og sekretærer, der
understøtter os i vores arbejde.
Ny i kommunen
Jeg blev ansat i kommunen i februar 2016
som skolechef. På det tidspunkt havde
skolerne i Mariagerfjord Kommune lige
været igennem en større skolestrukturæn-

Pædagogisk udvikling er
altid en del af et større
system.
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dring, som reducerede antallet af skoler i
kommunen fra 17 til 11. Som et led i strukturændringen blev nogle af kommunens
skoleledere tildelt nye opgaver på andre
skoler. Nogle skoler blev fysisk ombygget.
Andre steder blev der skabt nye ”typer” af
skoler såsom overbygningsskoler og 0. –
6. klasses skole. Med andre ord havde der
været massive forandringer. I stillingsopslaget var der fra såvel medarbejderorganisationer som fra skoleledere og politikere et udpræget ønske om et tættere
samarbejde. Én forklaring på det var, at
den lokale arbejdstidsaftale blev opsagt i
forbindelse med folkeskolereformens indførelse, hvilket skabte spændinger mellem
ledelse og medarbejdere. En anden forklaring var, at de fleste skoler havde travlt
med at bygge hver deres organisation op
som konsekvens af skolesammenlægningerne. Og derfor havde det kommunale
samarbejde i en periode været underprioriteret. Det var udgangspunktet for mit
arbejde som ny skolechef.
Indledningsvis tog jeg rundt til alle mine
nye samarbejdspartnere for at lære deres
verden at kende, Besøgene blev et baggrundstæppe for den kommende vision.
Jeg mødte engagerede medarbejdere, der
gerne ville et tættere samarbejde. Lige fra
de faglige organisationer til skolelederne
og til medarbejderne.
Professionel kapital som omdrejningspunkt
Samtlige skoleledere og de faglige organisationer i Mariagerfjord Kommune var

VIA University College

enige om at arbejde med den professionelle kapital som udgangspunkt for det
fremtidige samarbejde. Den professionelle kapital tilbyder nemlig en vision om
et intensiveret samarbejde mellem medarbejdere og institutioner, som vi kunne
se os selv i. I 2016 var der allerede mange
institutioner og kommuner, der arbejdede
med professionelle læringsfællesskaber,
men uden nødvendigvis at have den forankret i en vision. Der var masser af inspiration at hente her, men vi havde i vores
kommune behov for at være mere synlige
omkring formålet. Hvis svaret er professionelle læringsfællesskaber, hvad er så
spørgsmålet? Vi havde en god fornemmelse af, at A. Hargreaves og M. Fullans
bog ”Professionel Kapital” kunne give os
en større indsigt i området og organiserede derfor en læsedag.
Konkret afholdt vi en kursusdag for kommunens 11 skoleledere og skolechefen ud
fra devisen om at gøre det så enkelt som
muligt. På kursusdagen havde skoleledere i grupper forberedt en præsentation af hver deres kapitel, som de fremlagde for hinanden. Hver gruppe skulle
afslutte deres oplæg med debatspørgsmål. Samme model anvendte vi sammen
med de faglige organisationer og vores
konsulenter. Læsedagen var en succes på
mange parametre. Det udmøntede sig i
konstruktive pædagogiske diskussioner,
som både udfordrede den enkelte, og
som også understøttede behovet for at
definere den professionelle pædagogiske
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Hvis svaret er
professionelle
læringsfællesskaber,
hvad er så spørgsmålet?

kernemedarbejder i lyset af den professonelle kapital.
Simon Sinek og The Golden Cirkel
På kursusdagen valgte en af skolelederne
at vise et YouTube-klip med den amerikanske forfatter og organisationskonsulent Simon Sinek, hvor han præsenterer
kommunikationsmodellen ” The Golden
Cirkel”. The Golden Cirkel har tre dimensioner. WHY, WHAT og HOW. I kernen er ”the
WHY”. Simon Sineks budskab i denne TED
Talk fra 2009 er simpelt. Det, der adskiller
succes fra fiasko i såvel forretningsliv som
i organisationer, er evnen til at forklare,
hvorfor vi gør det, som vi gør. Vi oversatte
dette til vores kommunale praksis. Hvis vi
vil arbejde med en ny måde at samarbejde
på for pædagogiske kernemedarbejdere
og samtidig fremme professionel kapital,
så er det naturligvis vigtigt at have en forklaring på, hvordan vi skal gøre det, men
endnu vigtigere er det at forklare, hvorfor
noget skal gøres anderledes. Hvorfor skal
en hårdtarbejdende lærer og pædagog
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kæmpe sig gennem en mørk november
morgen for at arbejde på en ny måde?
Hvis ikke vi som ledere i organisationen
kan forklare det, så udebliver forandringen.
Det var den afklaringsproces, der blev sat
i gang ved at læse om professionel kapital og efterfølgende fremlægge den for
hinanden. Formålet var grundlæggende at
finde svaret på, hvorfor vi skulle arbejde
med professionelle læringsfællesskaber
og professionel kapital og dernæst være
i stand til at forklare vores medarbejdere
hvorfor.

Figur 1: The golden circle

En fælles erkendelse
Skolederne og jeg kastede et kritisk blik
på vores egen praksis ude på skolerne og
måtte erkende at på trods af mange års
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fokus på teamsamarbejde, så havde vi
stadig et udviklingspotentiale i forhold til
netop den del af lærerprofessionen. Ikke
fordi lærerne i Mariagerfjord Kommune
var dårligere til at samarbejde end andre
steder, men her var vi præcis lige så udfordret som alle andre. Vi konstaterede også,
at der var behov for at arbejde med dette
område over en længere periode, hvis vi
skulle nå målet om at fremme den professionelle kapital i organisationen.
Vi skal til Canada, og vi skal have alle med
Indledningsvis beskrev jeg, hvordan pædagogisk udvikling ikke er isoleret til kun at
handle om det, der sker i den pædagogiske verden. Den pædagogiske udvikling er
en del af det samfund, som den udspiller
sig i. Derfor var det vigtigt for os at få
vores politikere med på vejen frem mod en
øget professionel kapital. Så vi gik i gang
med at planlægge en studietur. Det skulle
være en studietur til Canada, hvor en del
af tankerne bag den professionelle kapital
var omsat til konkrete tiltag. Jeg havde i
mit tidligere job besøgt Toronto og oplevet, hvordan det var lykkedes canadierne
at omsætte en konkret vision så effektivt,
at alle delte den, lige fra politikere over
forvaltning til ledere og medarbejdere.
Samtidig havde de opnået synlige resultater med børns læring.
Efter en del fodarbejde var vi i oktober
2016 klar. I uge 41 tog 53 nøglepersoner
fra skole-, dagtilbuds- og familieområdet
sammen med udvalgte konsulenter, hele
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børne- og familieudvalget og de faglige
organisationer samt repræsentanter fra
pressen på en fælles studietur til Canada
organiseret af VIA University College i
Aarhus. Programmet var planlagt, så vi
kom på besøg på skoler, i udvalgte børnehaver og sidst men ikke mindst på besøg
i centraladministrationen. Turen skabte
muligheder for tætte dialoger mellem
vores politikere og praktikere. Det blev
udnyttet. Der blev skabt et fælles ”WHY”
mellem ledere og politikere. Den fælles
studietur fik meget stor betydning for den
kommende periode. Politikerne så nu for
alvor meningen med vores kvalitetsrapport og dens betydning for pædagogisk
udvikling. Arbejdet var også med til at
identificere en rollemodel for de skoler, som vi gerne vil have i Mariagerfjord
Kommune. De canadiske skoler var måske
ikke ideelle på alle områder, men gennem
vores forarbejde og vores besøg fik vi
et samlet skærpet fokus på, hvad vi ville
bevare, og hvad vi ville forandre.
PLF Nord
Vel hjemme igen opstod muligheden for
at deltage i et stort nordjysk pædagogisk udviklingsprojekt om professionelle
læringsfællesskaber for alle vores pædagogiske kernemedarbejdere. Projektet
hedder PLF Nord og omfatter seks nordjyske kommuner som sammen med forlaget
og konsulentfirmaet DAFOLO introducerer professionelle læringsfællesskaber i
ledelsen og blandt medarbejdere. Det tog
os ikke lang tid at beslutte at deltage. Vi
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diskuterede en del, hvordan vi skulle formidle deltagelsen til medarbejderne. Skolelederne var ikke i tvivl. De ville stå for
meningsskabelsen selv. Den enkelte skoleleder skulle op på ølkassen og forklare,
hvorfor vi skulle deltage i dette projekt.
Mange forskellige implementeringsmodeller blev taget i anvendelse, således at hver
enkelt skole kunne tage udgangspunkt i
der, hvor de var. En skole kopierede læsedagen og afholdt læsedage for samtlige
medarbejdere. Det blev en stor succes.
En anden tog hele personalet med på
pædagogiske dage for at lave meningsskabelse. Fælles for alle modeller var, at
skolelederne brugte omtrent et halvt år på
meningsskabelsen.
I juni 2017 var det så vidt. Kommunens
folkeskoler trådte ind i PLF nord. Som
opstart havde vi kickoff-arrangementer for hele det pædagogiske personale
i kommunen. Ved disse arrangementer
gjorde DAFOLO og jeg en del ud af selve
meningsskabelsen. Vi ønskede at fremme
fortællingen om, hvorfor vi i kommunen
skulle i gang med at arbejde med de professionelle læringsfællesskaber.
Det viste sig hurtigt, at det grundige forarbejde bar frugt. Blandt personalet var
der en grundlæggende god forståelse for,
hvorfor vi skulle arbejde med de professionelle læringsfællesskaber. Det var dog
også krydret med en god portion skepsis,
hvilket var forståeligt.
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Den professionelle lærer anno 2018
I den kommunale kickoff-proces inddrog
vi fortællingen om den professionelle
lærer anno 2018. Vi gjorde det i lyset af
den professionelle kapital og brugte forskellige billeder til at understrege behovet
for et øget samarbejde.
Det ene billede var Døde Poeters Klub.
Den unge lærer John Keating ankommer
til en meget konservativ skole og udfordrer de vante pædagogiske rammer og får
skabt ny motivation for eleverne. I vores
kickoff prøvede vi at vende det billede
lidt på hovedet. Det, som John Keating
gør ved eleverne er jo fantastisk, og han
får skabt motivation for læring og vækker
en lyst til mere læring blandt eleverne og
inviterer dem til en dannelsesrejse. Til
gengæld er filmen tragisk på den måde,
at det er én lærers heroiske og ensomme
kamp mod en konservativ overmagt. Hvordan ville verden ikke se ud, hvis John Keating var ankommet til en skole, hvor hans
humane kapital, altså det han kommer
med, var blevet suget ind i et fællesskab
sammen med andre lærere (den sociale
kapital), så effekten af den undervisning
kom flere elever til gode?
Vi krydrede filmklippet med andre billeder,
blandt andet det, som Stefan Hermann
præsenterer i sin bog ” Hvor står kampen
om dannelsen?” Eksemplet handler om
Albert Camus (1913 - 1960). Det første den
franske forfatter gør, efter at han har fået
Nobelprisen i litteratur i 1957, er at skrive

50

til sin lærer Monsieur Germain. Camus
lovpriser denne lærer og takker ham for
hans arbejde. Jeg tror mange holder af
denne forestilling om læreren, der som
enkeltindivid gør en kæmpe forskel for en
gruppe af børn. Stefan Hermann beskriver, hvordan dette billede på den ene side
er en beskrivelse af, hvor vigtigt lærerens
arbejde er, men på den anden side også
kan tolkes som en tragedie. For læreren
kan ikke sejre alene. Stefan Hermann folder kompetent dette billede yderligere ud,
og jeg kan kun anbefale bogen. Vi brugte
billedet af Camus til at legitimere og
skabe en forståelse for, hvorfor vi skulle
arbejde med den professionelle kapital
og de professionelle læringsfællesskaber
som en metode til et øget samarbejde.
Vi konstaterede, at vi var kommet godt
i gang. Sideløbende med vores arbejde
med professionelle læringsfællesskaber
påbegyndte vi et arbejde med et værdigrundlag for samarbejde med de faglige
organisationer. Da vi jo fælles havde læst
bogen om professionel kapital, og de
faglige organisationer havde deltaget i
rejsen til Canada, så indarbejdes professionel kapital også i værdigrundlaget. Vi
satte fokus på den sociale kapital i vores
MED-arbejde, og her besluttede vi også at
ramme det ind i den professionelle kapital.
Godt begyndt…
Her står vi så. Vi er kommet godt i gang,
men er på ingen måde kommet i mål.
Hvis man beskriver processen, så ser det
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umiddelbart ud, som om der ligger en stor
masterplan bag vores arbejde. Sandheden
er nok mere, at vi ved at skabe en stærk
fælles vision og koble den til vores kerneopgave er lykkes med at træffe nogle
sammenhængende valg. At vi har fået lov
til at gå denne vej, tror jeg ikke mindst
skyldes, at vi har inddraget vores politikere i store dele af processen. Pædagogisk udvikling er altid en del af et større
system, der ikke kan stå alene. Alt for
meget pædagogisk udvikling forbliver en
utopi, fordi den ofte springer det led over
at oversætte visionen til alle de aktører,
der er.
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Indledningsvis skrev jeg, at jeg håbede, at
du i gennem denne fortælling ville se, at
en kraftfuld vision, som deles af medarbejdere, ledelse og det politiske system er
en virksom driver for konkrete og nødvendige forandringer i den pædagogiske
praksis. Det er der nok ikke noget nyt i,
men det virker.

Hvorfor skal en
hårdtarbejdende lærer
og pædagog kæmpe
sig gennem en mørk
november morgen for
at arbejde på en ny
måde?
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Den
professionelle
lærer har
”dataliteracy”
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Martin Søland Klausen er konsulent og lektor i VIA Efter- og videreuddannelse,
Campus Aarhus N

I denne artikel vil jeg argumentere for, at det er muligt gennem
professionelt arbejde med data at styrke den daglige praksis
for pædagoger, lærere og ledere i skolen. Grundlæggende bør
datainformeret praksis rette sig mod at få øje for børn og deres
læringspotentialer og samtidigt arbejde med fortsat forbedring
af undervisningen. Datainformeret praksis kan understøtte at
ledelse og medarbejdere træffer de bedste mulige professionelle
beslutninger byggende på professionel dømmekraft. Jeg vil således
argumentere for, at arbejdet med data kan udvikle praksis, men også
komme ind på de faldgruber, der kan afvikle praksis. Det kræver viden
og kompetence at undgå at data medvirker til indsnævring af skolens
opgave og de professionelles arbejde. Jeg vil derfor komme ind på
begrundelserne for data – hvor datadiskursen kommer fra, hvordan
data kan forstås og fokusere på dataliteracy som et samlebegreb for,
hvordan god datainformeret praksis kan forstås.
Data i skolen – hvorfor?
Inden jeg går nærmere ind i dataliteracy
og dataforståelse, er det værd at spørge,
hvorfor data er kommet ind i skolen. Der
har i mange år været adgang til kvantitative data i og omkring skolen – det gælder

karakterer ved afgangsprøver, frafald, trivselsmålinger, gennemførsel af ungdomsuddannelse mv. De nationale test blev indført
i 2006/2007 og fuldt implementeret fra
2010. Men det generelle billede er, at først
i kraft af skolereformen fra 2013 bliver der
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fokus på at anvende disse data – både
som dokumentation udadtil og som afsæt
for udvikling indadtil af skolens praksis.
Jeg vil tilskrive den forstærkede interesse
for data to sammenfaldende hovedtendenser: en ændret styringslogik i folkeskolen i kraft af skolereformen fra 2013
samtidig med global interesse for at
videns- og evidensbasere lærerens beslutninger. Det sidste er i øvrigt en tendens
for alle professioner.
Lars Qvortrup, professor på DPU, beskriver bestræbelsen på at evidensbasere
lærerens beslutninger som “den empiriske
vending” i pædagogikken (Se fx Qvortrup 2015, kapitel 5). Denne vending er en
udvikling mod ikke kun at interessere sig
for indhold, relationer og processer, men
i høj grad også den effekt, som undervisningen har. Derfor er der fokus på, hvilke
indsatser der ser ud til at have størst
betydning for at opnå de forventede
læringsresultater. Det empiriske består i
at forsøge at dokumentere disse sammenhænge. Qvortrup siger det på denne
måde:
[Lærerne skal] “prøve at tilvejebringe den
størst mulige viden (i form af elevdata)
og forskningsviden”, [og at det] “styrker
grundlaget for professionel dømmekraft”
(Qvortrup 2015: 70).
Der påstås ikke direkte årsagssammenhænge – at et bestemt input medfører et
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bestemt output – grundlæggende fordi
læringsresultater ikke kan forudsiges.
Ambitionen med “den empiriske vending”
er at øge sandsynligheden for sammenhæng mellem indsats og udbytte.
Den empiriske vending er tæt knyttet
sammen med begrebet school effectiveness – en samlebetegnelse for en
forsknings- og skolepolitisk retning, der
beskæftiger sig med ambitionen om at
gøre skoler mere effektive – eller stærkere:
“Med ‘stærke skoler’ menes der en måde
at drive skoler på, hvor der kan ses
effekt i form af en styrkelse af elevernes
læringsudbytte”
(Hall 2016: 7).
Nøgleordene er altså effekt og styrkelse.
Effekt kalder på styrket dokumentation
og derfor data, mens styrkelse sætter
fokus på progression og udvikling og
derfor data til at kende elevens aktuelle
status og fremskridt.
Det klare fokus på progression i folkeskolereformen ses måske tydeligst i det
første af de tre nationale mål for skolen:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i forlængelse af skolereformen en aftale om fire operative resultatmål (KL 2013: 23):
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1

Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale test.

2

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

3

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og
matematik skal reduceres år for år.

4

Elevernes trivsel skal øges.

Her – igen – er det åbenbart, at progression
og fokus på elevernes udbytte af skolen går
hånd i hånd.
Interessen for data kan derfor samlet ses
som et spændingsfelt mellem ekstern dokumentation og intern kvalitetsudvikling. Det
er tilsvarende en kendt mangeårig drøftelse
om evaluering i og af de offentlige institutioner (Mølgaard og Klausen 2006, DahlerLarsen 2006).
Jeg vil i den resterende del af artiklen først
og fremmest fokusere på data som afsæt

for intern kvalitetsudvikling – kan data medvirke til god praksis til gavn for eleverne?
Det er derfor centralt at opholde sig ved,
hvad data er – dataforståelse – og hvordan
kompetence til at anvende data kan forstås
- dataliteracy.
Dataforståelse
Der findes forskellige typer af data. Data
kan systematiseres og adskilles i følgende
model over datatyper:

Kvantitative

1 Standpunkter

Gennemførelse
Nationale test
Trivselmålinger

Pædagogiske
data

Kilde: Klausen 2018, s29

3 Socialøkonomiske
Data
Elevbaggrund

Omverden

2

Iagttagelse
Uddannelsesplaner
Læringsplatform
Læringsmål
Elevprodukter
Kvalitative

4 Fortællinger
Rygter
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Som det kan ses, arbejder jeg med en
matrix med to akser, som tilsammen danner fire kategorier af datatyper: kvalitative og kvantitative pædagogiske data og
kvalitative og kvantitative omverdensdata.
I ovenstående model er de fire typer vist
med eksempler på konkrete data i hvert
kvadrant.
Som det fremgår, markerer den lodrette
akse om data er skabt uden for skolen
eller inden for skolen – omverdensdata og
pædagogiske data. En nærmere gennem
gang af de forskellige dataformer kan ses
i Klausen (2018). Jeg vil i det følgende koncentrere mig om modellens venstre side
- de pædagogiske data, da det er skolens
daglige praksis, der er mest betydningsfuld for elevens læring, og det er i den
dagligdag læreren, pædagogen og ledelsen arbejder med undervisning, læringsmiljø og opbygning af god skole.
Kvantitative pædagogiske data
I øverste venstre hjørne finder vi de kvantitative pædagogiske data, fx standpunkter, nationale test og trivselsmålinger. De
kvantitative data er summative resultatdata, der ofte beskriver en større population – i dette tilfælde eksempelvis hele
klasser, skoler og kommuner. Det er “klassiske” data, fordi det er disse typer data,
der både i lægmandsforståelse og professionel forståelse tænkes på, når der tales
om data. Disse data er som udgangspunkt
offentlige fraset den enkelte elevs resultater og besvarelser.
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Styrken ved de kvantitative data er, at de
er indsamlet systematisk. De har derfor
forholdsvis høj pålidelighed - reliabilitet.
Hvis prøven blev gentaget, ville resultatet oftest falde ud på samme måde, fordi
dataindsamlingen foregår på en ensartet
måde, hvilket minimerer tilfældige fejl.
Hvis en anden lærer eller pædagog havde
registreret fravær, ville resultatet sandsynligvis blive det samme.
Disse data kan ses som monitorerende
data. De muliggør, at man kan følge populationer over tid og dermed se tendenser,
afdække opmærksomhedspunkter og kan
på grund af den store pålidelighed bruges
til at sammenligne mellem klasser, skoler
og kommuner. En sådan sammenligning
bør dog ikke have fokus på benchmarking
– hvor grundantagelsen er, at kvalitet kan
sammenlignes direkte ud fra data – men
på progression. En høj score er ikke i sig
selv udtryk for høj kvalitet, men højst en
indikator, der må analyseres for at blive til
den viden, der kan omsættes. Det vender
jeg tilbage til.
Kvantitative pædagogiske data er nedslag.
De er udtryk for en status på et givent
tidspunkt hvad enten det er resultatet af
en afgangsprøve eller en trivselsmåling.
Disse data er i sagens natur usamtidige
med den daglige indsats og kan ikke
umiddelbart give svar på hvilken indsats,
der bør arbejdes med: En elevs resultat
ved afgangsprøven kan ikke i sig selv
give svar på hvilke valg, der bør gøres i
danskundervisningen. Det samme forhold
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Det kræver viden og
kompetence at undgå
at data medvirker til
indsnævring af skolens
opgave.

gør sig gældende omkring nationale test,
der ikke tester kvaliteten af undervisningen, men elevens aktuelle niveau på en
række profilområder (UVM 2017, Klausen
2018, kap 2).
Sammenfattende kan de kvantitative
pædagogiske data ses som indikatorer for
elevens aktuelle udbytte i forhold til det,
der måles, men ikke i sig selv give svar på
hvilke tiltag, der har medført resultatet.
Kvalitative pædagogiske data
Den vandrette akse angiver, hvilken form
for data vi taler om: øverst de kvantitative
data, nederst de kvalitative.
De kvalitative data er skabt i kontekst.
Som det fremgår af modellen indeholder
denne kvadrant datatyper, der er skabt i
skolens daglige processer. Disse data kan
derfor også betegnes procesdata. Styrken
ved de kvalitative pædagogiske data er
forklaringskraften: De giver (som regel)
mening for deltagerne. Derudover kan de
kvalitative data være valide i forhold til at
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udsige noget om det, man gerne vil vide
noget om, netop fordi de er kontekstuelle.
Når de kvalitative data af gode grunde
ofte er udtryk for en vurdering, er det
altid vigtigt at have skærpet opmærksomhed på, hvordan disse data er indsamlet.
Det gælder i særlig grad, når vi taler om
iagttagelser. Er det rene mavefornemmelser, “synsninger”, subjektive oplevelser,
eller er der i en eller anden grad tilstræbt
objektivitet?
Det kan være hensigtsmæssigt at opdele
de kvalitative data i to hovedgrupper:
iagttagelser og elevprodukter.
Forskellen mellem iagttagelser og elevprodukter er, at de sidstnævnte data
bygger på en produktion i den ene eller
anden form. Det kan være opgaver, eleven
har løst eller fremlæggelser i klassen eller
andre steder. Det kan være faglige eller
tværfaglige produkter. Faglige test indgår
også i denne kategori. Det er altså ikke
data, der siger noget om elevens tilstand
og adfærd, som det er tilfældet med iagttagelserne, men derimod om hvad hun
producerer. Det, der vurderes eller måles,
ligger med andre ord “uden for” eleven. I
nedenstående oversigt har jeg givet nogle
forskellige eksempler inden for de to grupper (se uddybning og eksempler i Klausen
2018, kap. 2 og 4)
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Elevprodukter

Iagttagelser eller observationer

Den faglige test
Svar i Klassetrivsel.dk
Elevens portefølje
Status på arbejdet med læringsmål
Elevplanen
Elevernes fremlæggelse af projektopgaven
Dramatiseringen af et folkeeventyr i 2. klasse
Den foreviste serie til prøven i idræt

Elevens måde at arbejde på: Hvordan arbejder
han, når opgaven er svær? Har han strategier for,
hvordan han kommer videre?
Elevernes sociale og faglige samarbejde: Hvordan
arbejder de sammen i klassen og i andre læringsmiljøer?
Elevens faglige progression: Har eleven kendskab
til – og ord for – hvor han er lige nu?
Elevens sociale trivsel i klassen: Hvad fortæller
eleven selv om oplevelsen af at høre til?

Kvantitative eller kvalitative data?
Danmarks Evalueringsinstitut har i den
første danske undersøgelse af skolers
brug af data undersøgt,hvordan data
bruges og forstås (EVA 2017)
Undersøgelsen peger på […] potentiale
for arbejdet med data, nemlig at man på
skolerne har større fokus på at fastholde
kvalitative data og bringe dem i spil i analyserne af elevernes læring og udvikling
samt i analyserne af egen undervisningspraksis.
Undersøgelsen viser således, at det især
er de kvantitative data, der bliver nærmere
fortolket i det, vi i undersøgelsen kalder
analysesituationerne. Dette kan synes
paradoksalt, idet fagprofessionelle tillægger de informationer, de får i hverdagen
og gennem deres relation til eleverne, stor
værdi med hensyn til at få et fuldt billede af
elevens læring og udvikling og blive klogere
på egen praksis. Disse oplysninger arbejdes der dog sjældent systematisk med.
(EVA 2017, Side 8)

Der peges her på to centrale opmærksomhedspunkter: at arbejdet med de kvalitative
data styrkes og at arbejdet fokuseres både
omkring elevens læring og undervisning.
Den internationale litteratur om lederes databrug i skolen peger på samme
opmærksomhed:
Et studie fra England viser at skoleledere
blev langt mere trygge ved at anvende
data, da de begyndte at inkludere kvalitative data, så som observationer og
beskrivelser af pensummål. [læringsmål]
(Hornskov m.fl. 2015, s.22)
De hidtidige danske – og internationale
erfaringer – er, at de kvantitative data i
starten danner udgangspunkt for dialoger
og strategier. Det skyldes utvivlsomt
efterspørgslen efter ekstern dokumentation, at forvaltninger, ledere og skolens
medarbejdere fokuserer på resultaterne
og mulige forbedringer målt i de kvantitative data. Denne efterspørgsel kan
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udmøntes på nationalt plan gennem de
operative resultatmål, på kommunalt
plan gennem kvalitetsrapporten, hvor
byrådet i sidste ende dokumenterer og
holdes ansvarlig for de opnåede resultater.
På lokalt plan skal den enkelte skoleleder gennem kvalitetsrapporten og ofte
kommunalt tilføjede mål dokumentere
fremskridt i forhold til de målte parametre. Inden for skolens vægge kan fokus på
resultater afspejle sig i:
en [undervisnings-]praksis, som frarådes
af eksperter i nationale test, fordi det kan
føre til, at eleverne bliver gode til testen,
uden at det er et udtryk for, at de er gode
til det, man ønsker at måle. Det kaldes
ofte for “teaching to the test” (Bundsgaard og Puck 2016: 6).
Der er således risiko for at drukne i det
kvantitative datahav og samtidigt risiko
for, at det eksterne tryk reducerer skolens
opgave, så den ikke er i overensstemmelse med folkeskolens formål, bliver
fyldt med rituelle møder om data og derfor ikke fokus på opbygningen af det optimale læringsmiljø for eleverne – det miljø,
der i sidste ende kan antages at forbedre
elevernes resultater.
Hvis arbejdet med data skal styrke kvaliteten i undervisningen er det derfor centralt, at de kvalitative data indgår centralt
i skolens arbejde. Den samme problemstilling gør sig i øvrigt gældende i samarbejdet mellem forvaltninger og skoleledelser
(EVA 2017b).
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Er alt data? Sammenfattende bør også
datainformeret udvikling af skolen tage
udgangspunkt i skolens egen praksis.
Data kan indgå som information af denne
praksis – det gælder både kvantitative og
kvalitative data. Som nævnt er det centralt, at de kvalitative data også kan indgå
i denne udvikling. Disse data må være
tilstrækkeligt systematiske og indsamlet
på en måde, så resultaterne kan betragtes som valide for det, deltagerne ønsker
viden om.
Da databegrebet er nyt i skolen er det dog
væsentligt at sikre en fælles forståelse hvornår noget er data. Danmarks Evalueringsinstitut, og Det nationale forskningscenter
for velfærd (SFI 2017) har derfor udarbejdet
denne afgrænsning (EVA 2017, s.16:)

Data er både kvantitative og kvalitative.
Data er fastholdte, så de kan genbesøges.
Data skal analyseres for at blive til viden.
Data handler om noget.

At data handler om noget pointerer, at data
altid er frembragt i kontekst. Det gælder
både de kvantitative og kvalitative data, at
de er frembragt med bestemte formål for
øje og indgår i en sammenhæng. Data taler
ikke for sig selv - de skal analyseres for at
blive til viden. Data må ses som en indikator for børns læring og trivsel.
Det er derfor ikke meningsfyldt for skolens professionelle eller hensigtsmæssigt i
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forhold til kvalitetsudvikling af skolen, hvis
skoleudvikling betragtes som databaseret. Skolen skal være ”evidensinformeret
og ikke datadrevet” (Fullan og Hargreaves
2016, s.198)
Der er behov for at styrke dataliteracy
Jeg har i artiklen påpeget, at arbejdet med
data i skolen rummer en lang række risici
men også at god og sikker anvendelse af
data kan danne baggrund for væsentlige
dialoger omkring elevernes læring i sammenhæng med den daglige undervisning.
Det ligger udenfor denne artikels rammer at komme nærmere ind på, hvordan
dette kan foregå i dagligdagen, men jeg vil
argumentere for, at de mange års arbejde
i folkeskolen med at forbedre elevernes
læsekompetence er et eksempel på datainformeret praksisudvikling: udgangspunkt er
forbedring af praksis på baggrund af kvantitative og kvalitative data, der er fokus på
at identificere elevens aktuelle læringsforudsætninger, der indgår specialiseret viden
om data (typisk fra en læsevejleder), der
er klar og tydeligt fokus på forbedring af
undervisning og – ikke mindst- systematisk
opfølgning fra ledelsen.
”Den internationale forskningslitteratur
har på baggrund af de problematikker der
kan være omkring at anvende data, betegnet datakompetence som et spørgsmål
om dataliteracy:
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Dataliteracy kan defineres som:
evnen til at spørge og besvare spørgsmål om at indsamle, analysere og skabe
mening i og om data
(Klausen 2018, s. 51)
Dataliteracy er iflg. Olsen m.fl. 2018 et
”omdiskuteret” begreb og kan forstås
”teknisk og statistisk”, ”demokratisk” (hvor
dataliteracy betragtes som en generel
kulturfærdighed) eller i en mere ”læringsorienteret” retning (s. 89-90).
Som det fremgår af definitionen kræver
dataliteracy færdigheder, der blandt andet
drejer sig om at kunne indsamle og analysere data – både kvalitative og kvantitative.
Samtidigt skal en lærer, pædagog og
leder med dataliteracy kunne spørge og
besvare spørgsmål om data. Læreren
skal kunne udøve dataliteracy på elevniveau (Olsen m.fl. s. 93) – kunne tale med
eleverne, kunne få og give feedback ligeså
vel som lederen skal kunne være undersøgende og spørgende til skolens praksis
og til samarbejdet i de professionelle
læringsfællesskaber.
Endelig er det udtryk for dataliteracy, når
der arbejdes kvalificeret og meningsfyldt
i og om data. Det handler blandt andet om
at undersøge de kilder til viden, der er i
og om skolen, men også at arbejde om at
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skabe de data, indsatsen kræver. Erfaringen fra praksis er ofte, at det ikke handler
om mere data, men om bedre data. (EVA
2017b)
Professionel lærer – nu med dataliteracy?
Jeg har argumenteret for, at professionelt
arbejde med data – med god dataliteracy
– kan understøtte skolens praksis. Datainformeret praksis kan understøtte arbejdet
med at få øje på elevernes læringsforudsætninger og samtidigt danne baggrund
for samarbejdet om planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen – gerne i det professionelle
læringsfællesskab. Data kan set på denne
måde indgå som et led i lærerens didaktik.
Samtidigt kan data – både kvalitative og
kvantitative – indgå som information til
eleven, til forældrene, til kolleger og skolens ledelse. Dermed kan data indgå som
led i kravet om ekstern dokumentation,
hvad enten det er til forældre, skolebestyrelse eller i dialoger mellem ledelse og
forvaltning.
Det kan måske være interessant at skele
til hvordan lærerprofessionen i Ontario
beskriver den gode professionelle lærer.
Lærerne i Ontario har i mange år arbejdet med at anvende data – i den ovenfor brede forståelse – til information og
udvikling af praksis.
Ontario College of Teachers - Lærerforeningen i Ontario – har udarbejdet fire etiske
standarder og fem praksisstandarder.
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Heri indgår bl.a. at en af disse fem standarder er professionel praksis:
Medlemmer anvender faglig viden og
erfaring til at fremme elevernes læring.
De anvender passende pædagogik,
vurdering og evaluering, ressourcer og
teknologi i planlægning og respons til de
enkelte elevers og læringsmiljøets behov.
Medlemmer forfiner deres professionelle
praksis gennem løbende undersøgelse,
dialog og refleksion.
(Ontario College of Teachers – min oversættelse)
Som jeg ser det er dataliteracy en passende og nødvendig forudsætning for at
kunne udøve en sådan praksis.

Ambitionen med “den
empiriske vending” er
at øge sandsynligheden
for sammenhæng
mellem indsats og
udbytte.
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At det ikke handler om
mere data, men om
bedre data.
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Den
kompetente
lærer kan håndtere
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både faglige og mellemcurriculære aktiviteter
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Anne Mette Hald er lektor og Ph.d. og ansat på læreruddannelsen i UCSJ

Jeg har i mit ph.d. projekt fulgt 7 nye lærere i deres sidste år på
læreruddannelsen og i deres første år som nyuddannede lærere. Jeg
har undersøgt, hvordan de opfatter den kompetente lærer, hvad de
faktisk gør, når de handler kompetent i skolen, og hvordan de har
lært at handle kompetent. Denne artikel konkluderer på baggrund af
mit ph.d. studie, at det politiske krav om styrket læseplansbaseret
faglighed er ensidig og overser, at en kompetent lærer år 2018 også
skal kunne håndtere mellem-curriculære aktiviteter kompetent.

Et politisk krav om mere faglighed i
læreruddannelse og skole
Lærernes arbejde har været stærkt reguleret gennem lovgivningen og tiltrækker sig til stadighed opmærksomhed af
politisk og forskningsmæssig karakter,
fordi elevernes præstationer tilsyneladende ikke lever op til de politiske ønsker.
Internationale test henviser danske elever
til en mindre tilfredsstillende placering
på nogle områder. En del elever forlader
stadigt skolen uden at gå videre til anden

uddannelse, ligesom det ikke er lykkedes
for alvor at bryde den sociale arv. Det
politiske svar på de fortsatte udfordringer bliver en række tiltag for at skabe
forbedringer, der senest har resulteret i en
ny bekendtgørelse for læreruddannelsen
og en ny reform af skolen (Drejer, 2015, s.
358).
Der hersker forskellige magtfulde forestillinger blandt politiske beslutningstagere
om, hvilke lærerkompetencer, der er nød-
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vendige for at ændre skolens praksisser
og imødekomme, hvad der opfattes som
for middelmådige målinger.
Den politiske aftaletekst bag den nye
læreruddannelse (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2012) angiver, at fornyelse af læreruddannelsen er afstedkommet af et ønske om en fagligt stærkere
og mere attraktiv læreruddannelse” (s. 1).
Selv om det i aftaleteksten også markeres, at læreruddannelsen skal uddanne
lærerne til at varetage andre opgaver, så
står den læseplansbaserede faglighed
positioneret stærkest frem. Det drejer sig
i teksten primært om at styrke og højne
fagligheden. Dette skal blandt andet
opnås ved flere faglige moduler i læreruddannelsen end tidligere og et øget antal af
pligtige linjefag, det vil sige gennem mere
undervisning.
Opkvalificeringen af fagligheden sker på
baggrund af en nedprioritering af praksistilknytningen, som jeg tolker det. Det
bygger jeg på, at mens lærerstuderende
tidligere var i praktik på alle uddannelsens
fire år, er der nu kun tre praktikker. Praktikkerne har til gengæld fået en eksamen
tilknyttet, men de er derved blevet stærkere uddannelsesrelateret.
Fagligheden som værdi er igen til stede
i aftaleteksten til indførelsen af skolereformen (2013) med titel ”Et fagligt løft
af folkeskolen”. Allerede fra starten er
fagligheden i centrum. De danske elever

66

er fagligt for dårlige i dansk og matematik,
konstateres det, mens de er gode til samarbejde og demokratisk deltagelse. Det er
derfor særligt fagligheden, der skal styrkes i skolereformen gennem mere undervisning, således at eleverne nu vil kunne
i 8. klasse, hvad de tidligere elever kunne
i 9 klasse (s. 3). Også i denne aftaletekst
ses faglighed som svaret på for dårlige
målingsresultater. Derimod står ideen om
almen dannelse og velfærdsstatens lighed
og demokrati mindre stærkt frem. Det
drejer sig først og fremmest om at styrke
læseplansbaseret faglighed.
Er mere faglighed svaret
Har den styrkede faglighed den ønskede
indflydelse på elevernes læring? Det har
en nyere rapport fra KORA med titlen
”Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen” undersøgt
(Bjørnholt et al, 2017). En af forfatternes
konklusioner er, at lærerens læseplansbaserede undervisningskompetence har
en beskeden effekt i 6. klasse, men ingen
effekt i 9. klasse på elevernes faglige
præstationer, når der sammenlignes med
elevpræsentationer hos lærere, der ikke
har læseplansbaseret undervisningskompetence. En anden konklusion fra KORA’s
studie er, at der ingen sammenhæng er
mellem lærernes læseplansbaserede
undervisningskompetence, og hvordan
de underviser i faget eller med elevernes
faglige interesse og deltagelse i undervisningen. Også denne konklusion undsiger,
at mere læseplansbaseret faglighed er
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En lærer skal kunne
meget andet end et fag
for at kunne håndtere
undervisningssituationen kompetent.

eneste løsning på forbedring af elevers
læring. Studiet er en indikation på, at den
læseplansbaserede faglighed ikke kan stå
alene. Problemet med at fokusere på den
stærkt faglige lærer er, at det overses, at
en lærer skal kunne meget andet end et
fag for at kunne håndtere undervisningssituationen kompetent.
Hvad viser forskningen
Hvor politikerne ønsker den stærkt faglige
lærer, peger forskningen på andre forståelser af den kompetente lærer. I Klinges
studie (2016) er læreren af afgørende betydning for elevers læring, men det er ikke den
faglige dygtighed, der alene er afgørende.
Studiet viser, at lærerens skæld ud og
manglende relationskompetent handlen
påvirker ikke alene det udskældte barn, men
hele elevgruppen på en læringsmæssig
negativ måde. Hendes studie viser, at lærerelev relationens kvalitet påvirker elevernes
faglige engagement og progression, elevernes trivsel, sociale adfærd, internalisering af
regler og normer samt selvregulering.
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Karen Wistoft peger ligeledes på, at lærerens relationelle tilgang til eleverne har
stor betydning for deres læringsmuligheder. ”Den vigtigste kompetence er evnen
til at knytte en tæt relation til andre mennesker. Den næst-vigtigste er klasseledelseskompetence, og først derpå kommer
de rent faglige kompetencer” (Wistoft,
2013, s. 2). Wistofts hierarkisering hentyder til Nordenbo et al’s studie fra 2008, og
hun rangordner de tre lærerkompetencer,
som dette studiet har udpeget som kendetegnende en kompetent lærer. Relationskompetence er den vigtigste, og de
fagligt curriculære kompetencer er mindst
vigtige.
Herimod peger John Krejsler, Per Fibæk
Lausen og Bithe Ravn (2004) på, at
lærerne skal kunne integrere faglighed,
pædagogik og praktisk kunnen. Disse
tre elementer skal lærerne gerne kunne
sammentænke i deres lærergerning. De
tre forskere peger på, at andre faggrupper
skal kunne et eller to af disse elementer, mens lærerne skal have den integrerede kompetence af alle tre elementer.
De nævner, at en del af diskussionen
om lærernes kompetencer senest har
introduceret det personlige element som
en del af den integrerede kompetence.
Etienne Wenger (2014) medtænker en
række andre faktorer, der har betydning
for undervisningspraksissen, når han teoretiserer, hvad den kompetente lærer skal
kunne. Wenger peger på, hvordan kompetente lærere kan sammenfatte de mange

Liv i Skolen • 4/2018

DEN KOMPETENTE LÆRER

Den kompetente
lærer i dag skal kunne
håndtere mellemcurriculære aktiviteter i
undervisningen.

forskellige forhold, der spiller sammen i
undervisningspraksissen til en sammenhængende og meningsfuld forståelse af,
hvad det vil sige at være en lærer. Wenger
skriver at: ”Læreren står midt imellem
en masse forskellige interessenter og
praksisformer og kompetencekrav, som
skal mødes og har betydning i en undervisningspraksis, og som både kan pege
i samme retning eller være i indbyrdes
uoverensstemmelse – fx når regeringen
bestemmer, hvad der skal undervises i,
og forskningen siger noget andet, og skolelederen lægger vægt på gode karakter
og eksamensresultater” (Wenger, 2014, s.
124). En lærer skal således i dag i Wengers
forståelse kunne skabe sammenhæng i
en kompleks og mangetydig hverdag. De
mellem-curriculære aktiviteter bidrager
til at skabe denne sammenhæng. Flere af
aktiviteterne er oversete og underteoretiserede, men de er betydningsfulde elementer i et lærerarbejde. Hvilke er de så,
de mellem-curriculære aktiviteter, der kan
få undervisningen til at hænge sammen?
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De mellem-curriculære aktiviteter
Der er flere forskellige aktiviteter i løbet
af undervisningen af mellem-curriculær
karakter, hvor der er andet end det læseplansbaserede indhold på spil. Selv når
aktiviteterne i undervisningen drejer sig
om det læseplansbaserede indhold, skal en
lærer kunne håndtere mellem-curriculære
aktiviteter. En af de nye lærere, jeg har fulgt,
udtrykker det klart, hvad flere af de andre
nye lærere også peger på. Hun siger ”Jeg
synes, der er så meget i lærerjobbet, der
ikke har med at undervise at gøre, og det
er det, som man især skal lære at tackle”.
De mellem-curriculære aktiviteter er ikke
nævnt i skolens læseplaner, og mange af
dem er oversete og underteoretiserede.
Mit ph.d. studie peger på, at det er de
nye læreres håndteringer af mellem-curriculære aktiviteter, der får undervisningen
og de øvrige opgaver til at foregå og lykkedes eller ikke lykkedes.
De følgende lille uddrag af en observation
peger på eksempler på vigtige mellem-curriculære aktiviteter. Aktiviteter som kan
udfordre lærerene og kræve udvikling af
andre lærerkompetencer end de, som
kræves i den læseplansbaserede faglighed.
Samtidigt er den mellem-curriculære del af
lærernes arbejde ikke adskilt fra det læseplansbaserede arbejde i klasserummet.
Eksempler på de mellem-curriculære
aktiviteter i Louises undervisning i
matematik i 3. klasse:
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”Louise begynder timen med at give
eleverne nogle rettede opgaver tilbage.
Louise siger, så er der arbejdsro herinde. En dreng har fået bjørneklosaft
på armen i frikvarteret og viser det til
Louise. Louise følger drengen over på
kontoret. Louise kommer nu og skælder ud på en elev, der går rundt i klassen. Eleven går tilbage på sin plads.
En pige bliver ked af det. Louise tager
armen omkring hende. Pigen græder.
En pige driller mig med, siger hun, at
jeg er en dum pige, fordi jeg kan ikke
løbe. Louise er tilbage ved katederet,
hvor der sidder 6 elever og arbejder.
Hun siger, det her bord, det er sidste
gang, ellers ryger I ned på plads. Louise hjælper en dreng ved katederet og
lægger hånden på ham. Han græder.
Louise spørger, er du ked af det, fordi
det er svært, hun siger, vi må se at få
lært dig den tabel, hun viser ham hæftets bagside, hvor tabellen er. Drengen
løser opgaven. Louise siger, wauw, det
var da godt og lægger armen om ham.
Louise siger, stop det, stop lige nu til de
andre drenge ved katederet. En dreng
er ked af det og gemmer hovedet.
Louise taler blidt til ham. Der pakkes
sammen. Louise siger, så hedder det
spise og madro. Hun sidder stille og
spiser ved katederet. En dreng kommer
hen og lægger armen om Louise. Det
ringer. Louise spørger en dreng, hvordan han vil holde fødselsdag. Louises
kusine kigger ind i lokalet” (Hald, 2018)
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I denne time håndterer Louise en række
mellem-curriculære aktiviteter for at få
timen til at forløbe og hænge sammen.
Først skal hun kunne håndtere en sundhedsmæssigt udfordring for en dreng og
forlader klassen. Da hun kommer tilbage
vælger hun at irettesætte en dreng, der
går rundt. Hun håndterer to mellem-curriculære aktiviteter, tage sig af uheldsramt elev og irettesætte. Begge aktiviteter afløser den læseplansbaserede
del af undervisningen. Senere håndterer
hun forskellige elevers følelser. Tre elever bliver kede af det i løbet af timen og
viser deres følelser ved at græde eller
ved at gemme hovedet. Hun vælger igen
at afløse det læseplansbaserede stof
for først at lægge armen rundt om den
grædende pige og bagefter om drengen
og udfører en mellem-curriculær aktivitet,
trøst og omsorg. Hun skal desuden flere
gange irettesætte elever og skaffe ro i
klassen, hvilken er endnu en mellem-curriculær aktivitet.
Kompetence i at veksle mellem
forskellige tilgange
Louise kommenterer i interviewet efter
timen spontant episoden med den grædende dreng, der havde svært ved matematik i interviewet. Hun siger: ”Man kan
også tage eksemplet i dag, hvor jeg har
en 3. klasser, der sidder og græder, der
synes jeg, der prøver jeg at få formidlet,
at vi både fortsætter det faglige og stiller
nogle krav, men også tager hensyn til, at
han havde det svært og var udfordret,
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og man kan sige, når den balancegang
fungerer, og man finder balancen mellem
det, at han ikke skal blive ved med at
være ked af det, men få ham ud af hans
situation på en god måde, og så man kan
blive ved at give ham noget fagligt også,
at der synes jeg, at man lykkes”. (Hald,
2018)
Louise omtaler her sine bestræbelser på
at balancere mellem det læseplansbaserede indhold og mellem-curriculære
forhold. Hun forsøger her at håndtere det
relationelle forhold til eleven og den læseplansbaserede aktivitet på samme tid. Det
synes at lykkes for Louise. Drengen løser
opgaven, og Louise roser ham. Louise kan
her skabe sammenhæng mellem mellem-curriculære og læseplansbaserede
aktiviteter, når hun håndterer drengens
problemer. Samtidigt med hun håndterer
drengens udfordringer, skal hun håndtere
en anden mellem-curriculær aktivitet, som
er irettesættelse. Hun formår her at veksle
meget hurtigt mellem omsorg og irettesættelse. Louise siger: ”Wauw, det var da
godt” og lægger armen om ham. Louise
siger også: ”Stop det, stop lige nu” til de
andre drenge ved katederet. Hun lægger
armen om drengen og siger samtidigt:
”Stop lige det der”. Ikke alene skal Louise
kunne veksle løbende gennem timen
mellem forskellige tilgange til eleverne, alt
efter deres behov, men hun formår også
at veksle hurtigt.
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Den kompetente lærer år 2018
Den kompetente lærer i dag skal kunne
håndtere mellem-curriculære aktiviteter i
undervisningen, så den hænger sammen
i en mangetydig og kompleks hverdag i
skolen. Det bliver derfor en væsentligt
kompetence at kunne veksle løbende gennem undervisningen mellem mellem-curriculære og læseplansbaserede aktiviteter
og mellem forskellige mellem-curriculære
aktiviteter, som observationen af Louises undervisningen viste. I stedet for en
ensidig fokusering på faglighed som vejen
til bedre elevlæring, er der brug for større
politisk og forskningsmæssig opmærksomhed på kompetent håndtering af
mellem-curriculære aktiviteter, som styrker eleverne trivsel i klassen og lærernes
trivsel i deres arbejde.

Den læseplansbaserede
faglighed kan ikke stå
alene
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Fint nok,

hvornår skal jeg få tid
og overskud til det?
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Mette Bak Bjerregaard er konsulent og Anne L. Vinther er leder af Pædagogisk Udvikling,
begge ansat i Silkeborg kommune

I Silkeborg skolevæsen arbejder vi kontinuerligt for at skabe de
bedste forudsætninger for, at eleverne lærer og udvikler sig bedst
muligt. Den væsentligste forudsætning for at dette lykkes er, at
skolen befolkes af professionelle pædagogiske medarbejdere (lærere,
pædagoger og ledere), der samarbejder om at skabe den gode skole.
Men hvad vil det egentlig sige at være professionel lærer? I denne
artikel stilles skarpt på lærerrollen - med det in mente, at såvel
pædagoger som ledere også spiller en afgørende rolle i skolen.

Visionen
Det fælles afsæt for alle skoler i Silkeborg
er vores sammenhængende Lærings- og
Trivsels-politik 2021. Med afsæt i den kan
det siges at; ’Vi ønsker en skole, der gør det
muligt for børn og unge at lære og udvikle
sig, og de skal trives, mens de gør det.
Vores vigtigste opgave er at gøre børn og
unge livsduelige og parate til en verden,
hvor mange af fremtidens jobs endnu ikke
er opfundet. Derfor skal de både eksperimentere, diskutere, bevæges og opleve en
mangfoldig verden i skoletiden [….]
I skolen skal der være gode muligheder

for alle børn og unge. Fællesskabet er
centralt for læring og udvikling af såvel
sociale som faglige kompetencer. Vores
mål er, at skolen skal støtte alle børn
og unges ’læringslyst og handlekraft’.
(’Læringslyst og Handlekraft, 2018)
Mandag - En case fra en dag i skolen
Kl. 7:45.
Læreren har travlt i lærerforberedelsen.
Han er ved at lave akkorder til en sang og
skal også lige nå at forberede det sidste
til en dansktime inden morgensamling.
Han går hen til samlingssalen. På vejen
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snakker han med et par elever. Han stemmer guitaren og veksler et par ord med en
kollega. Kort efter bliver der skrålet Søren
Banjomus for fuld hals.
Morgensamlingen er slut. På vej videre
bliver han stoppet af en forælder: "Vi skal
lige have snakket om Lise". De udveksler
et par bemærkninger. Han skynder sig
videre hen til forberedelse for at hente
sine ting. På vej ud bliver han stoppet af
en kollega: "Har du tid til, at jeg briefer dig
i 10’eren?" Han haster hen til klassen. På
vejen bliver han stoppet af to piger, der er
lidt kede af det. Han trøster lidt. Videre.
Kl. 8:30 Timen er i gang. Timen veksler
mellem oplæsning, opgaver i plenum,
individuelle opgaver og makkerlæsning.
En elev kræver ekstra opmærksomhed, og
læreren er i konstant pendulfart mellem
ham og resten af elevernes opgaveløsning.
Kl. 9:30 Timen er slut, og på vej ud har
han fat i et par elever og giver dem et par
anerkendende ord med på vejen: ‘I arbejdede bare rigtig godt i dag.‘ [….]
Læreren fortsætter hen til lærerforberedelsen. Der venter en anden lærer. De taler
kort om en problemstilling med et barn,
der ikke trives. […]
Han griber sine ting og fortsætter til time.
Her veksler han mellem tavleundervisning
og forskellige gruppeopgaver, som eleverne arbejder med, mens han går rundt
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og hjælper dem. Sidst i timen har han
nogle praktiske beskeder. Og så er det spisepause. Mens de spiser, snakker de om,
hvordan man er en god nisse for hinanden.
De slutter timen med at trække nisser.
Kl. 12.00 går eleverne ud af klassen. Han
griber sin madpakke og spiser den på vej
til personalerummet. Smider sine ting i
lærerforberedelsen og går ud i personalerummet og snupper en kop kaffe. Tager
en slurk. Veksler et par ord med en kollega
og griber jakken og går på legepladsen.
Læreren har gårdvagt et kvarter.
Kl. 12:15 går læreren ind igen, sætter sig
ved computeren og kigger på opgaverne
til 6. klasse, skynder sig videre til engelsk
i 6. klasse. Timen veksler mellem tavleundervisning, læse-lytte opgaver, makkerlæsning og spørgsmålsark. Eleverne
arbejder i grupper og fordeler sig i klassen,
på gangen og i fællesområdet.
På gangen, efter timen, stopper en pædagog ham. Hun problematiserer, at han ikke
giver eleverne nok lektier for. Han fortæller hvorfor. Hun problematiserer igen. Hun
har behov for at kunne give dem noget,
siger hun.
Læreren runder lige forberedelsen, smider
sine ting og går videre til personalerummet, hvor der er personalemøde. […] De
har målstyring på dagsordenen. Lederen
introducerer, og medarbejderne skiftes til
at fortælle om erfaringer, de har gjort sig
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de sidste par måneder. Næste punkt på
dagsordenen er opbygningen af en videndelingskultur. Lederen taler om, hvordan
de kan eksperimentere med forskellige
modeller.
Der er en del indvendinger. En siger: "Jeg
kan mærke, jeg får sved på panden. Er det
overhovedet realistisk i forhold til, hvad vi
har af tid?" "Der skal tages til referat, at
skolepædagogerne har to timer til forberedelse, og at det derfor er lærerne, der
står for forberedelse," kommenterer en
anden. Lederen foreslår: "Kan vi ikke give
hinanden håndslag på, at vi prøver det af i
nogle forløb…"
Kl. 16.00 slutter mødet og læreren læser
lige et par mails, inden han tager hjem.
(’Alene med børnene i centrum’, 2016 side
12).
Mellem vision og hverdag
Ovenstående case beskriver en tilfældig dag i en lærers liv. Når vi læser den
indledende vision for Silkeborgs skoler
med tanke på læreren fra casen, så er
det tydeligt, at der er langt fra vision til
hverdag – for såvel elever, lærere, pædagoger og ledere. Og det er sådan set også
hensigten. En vision er ikke en opskrift
eller en forskrift på 1:1 af gode handlinger
for de fagprofessionelle i skolen. Visionen
er en kortfattet, overordnet og retningsangivende beskrivelse af, hvad vi som
skolevæsen er optaget af og anser som
væsentligt for eleverne i skolen.
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For en lærer i folkeskolen er handling
i praksis et grundvilkår, og som i den
beskrevne case er hverdagen fuld af såvel
det forudsigelige og det uforudsigelige,
som kræver stillingtagen og handling.
Hverdagen er også, som et grundvilkår,
fuld af modsatrettede krav og forventninger fra elever, kollegaer, forældre og
ledelsen. Det tager den overordnede
vision på ingen måde højde for. Man kan
sige, at visionen på den måde er en naiv
idealisering af den ønskede skole, der står
i kontrast til en hverdag fuld af modsatrettede forventninger, og som lærer kan man
tænke: "Fint nok, hvornår skal jeg få tid og
overskud til at gøre det?"
Det spørgsmål forstår vi rigtig godt, for
der er mange dagsordener i skolen, og
som lærer brænder man for at gøre sit
bedste med det, man er uddannet til.
I spørgsmålet er afsættet ’jeg’ – altså
den enkelte lærer, som skal finde tid og
overskud til at arbejde med udviklingen af

At arbejde i feltet
mellem del og helhed er
en kontinuerlig opgave
for alle medarbejdere i
skolen.
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den ønskede skole og dens praksisser. Det
ligger implicit i spørgsmålet, at arbejdet
med udvikling af skolen opleves som en
ekstraopgave, der ligger ved siden af eller
oveni det, man allerede gør.
I vores optik er arbejdet med udvikling af
skolen ikke en opgave, der løses af enkelte
medarbejdere alene. Det er heller ikke en
opgave, der ligger oveni de øvrige opgaver.
Det er derimod et fælles anliggende for
alle medarbejdere i skolen og en opgave,
der er indlejret som et centralt element i
den professionelle lærers praksis.
Med udgangspunkt i et hermeneutisk
princip kan man sige, at udlægningen og
forståelsen af en vision altid sker inden for
en cirkelstruktur, hvor de enkelte dele må
forstås ud fra helheden, mens helheden
omvendt må forstås ud fra delene. Opgaven bliver derfor – for den enkelte lærer, i
samarbejde med kolleger og ledelse – at
omsætte visionens intentioner til daglig
praksis med eleverne. At arbejde i feltet
mellem del og helhed er en kontinuerlig
opgave for alle medarbejdere i skolen.
I ’Silkeborgaftalen’, som er indgået mellem
Silkeborg Lærerforening og Skoleafdelingen, beskrives, hvad vi forstår som
ledelsens og lærernes rolle og opgave. Her
beskrives afsættet, skolens kerneopgave,
som skabelse af de bedste forudsætninger for, at eleverne lærer og udvikler sig.
Hertil udfoldes hvordan rammer, ledelse
og læreren bidrager hertil:
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At arbejde mellem
vision og hverdag
kræver (daglig)
oversættelse,
bearbejdelse og
prioritering.

[…] Det forventes, at den professionelle
lærer, bl.a. ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser, kan
begrunde sine valg af metode og sin
prioritering i forhold til skolens samlede
opgaveløsning og er interesseret i at
kommunikere sine begrundelser både i
faglig dialog med kolleger og ledelse og
i samarbejdet med elever og forældre.
Elevinddragelse, bl.a. i relation til opstilling og løbende evaluering af læringsmål,
betragtes både som et dannelsesideal
og et middel til at kvalificere elevernes
udbytte af undervisningen.
Den enkelte medarbejder bidrager aktivt
til en dynamisk evalueringskultur på skolen inden for de politisk fastsatte mål og
rammer – herunder de centralt fastlagte
lærings- og udviklingsmål – hvor skolen
selv identificerer relevante indsatsområder. Det forventes, at læreren forhol-
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der sig åbent og konstruktivt til det at
give og modtage feedback og at indgå i
refleksion indbyrdes samt med ledelsen.

’Professionel kapital’, hvad det vil sige at
arbejde som en professionel lærer:
--

Så, hvis det er opgaven, hvad er det så, som
læreren i ovenstående case ikke skal gøre?
Det er ikke umiddelbart til at pege på udefra, for det kræver viden om, hvilke overvejelser og begrundelser der ligger til grund
for lærerens handlinger – hvilken sammenhæng læreren ser mellem helhed og
enkeltdele. Men hvis der er et misforhold
mellem det, læreren gør i hverdagen, og
visionens intention (helhed), så kommer
læreren på overarbejde, og heraf affødes
spørgsmålet "Fint nok, hvornår skal jeg få
tid og overskud til at gøre det?" Omvendt
kan man sige, at hvis der var et 1:1 forhold
mellem vision og praksis med en foreskrivende manual for undervisningen, så ville
der ikke være brug for en lærer.
Hvordan agere professionelt mellem
vision og hverdag?
At arbejde mellem vision og hverdag kræver (daglig) oversættelse, bearbejdelse og
prioritering i et fællesskab af fagprofessionelle. Det kræver kritisk stillingtagen, og
at man aktivt forholder sig til, hvorfor kerneopgaven er, som den er, hvad kerneopgaven indebærer, og hvordan hverdagens
undervisning og andre gøremål bidrager
til løsning af kerneopgaven. – Og det indebærer også at sige farvel til det, der ikke
mere er relevant.
Fullan og Hargreaves beskriver i deres bog

78

--

--

Vedvarende at være undersøgende
og udvikle egen praksis
At planlægning, udvikling og udførelse
af undervisning ikke primært foregår
som individuel praksis, men som en
del af et ‘højt ydende team’.
At være en del af en profession og
bidrage til dens udvikling

De udfolder i bogen udvikling af tre former for kapital, hvoraf social kapital er
fundamentet:
Menneskelig kapital:
Talent, evner, viden og passion udvikles ved at cirkuleres og deles
Social kapital:
Socialitet med hjælp, støtte, idéer,
feedback og gennemsigtighed, som
bygger på tillid, og hvor man ikke er
bange for at lave fejl, når bare man
lærer af dem. Udvikles gennem interaktion og relationer.
Beslutningskapital:
At træffe beslutninger i komplekse
situationer på baggrund af kompetence, dømmekraft, indsigt, inspiration, evnen til at improvisere og
stræben efter fremragende præstationer. Styrkes igennem samarbejde og
fælles refleksion
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For os at se, understøtter Fullan og Hargreaves’ begreb om professionel kapital
den forståelse af den professionelle lærer,
der ligger i Silkeborgaftalen. Læreren har
individuelle opgaver, hvis udførelse kan
begrundes ud fra pædagogiske, didaktiske
og metodiske overvejelser. Derudover er
det væsentligt, at læreren kan begrunde
sine valg af metode og sin prioritering i
forhold til skolens samlede opgaveløsning. Silkeborgaftalen peger samtidig på
vigtigheden af samarbejde på tværs. Den
professionelle lærer udfører således altid
sin praksis i tæt samspil med kolleger,
ledelse og skolens øvrige aktører.
En fælles kommunal indsats
I Silkeborg Kommunale Skolevæsen er der
fra skoleåret 2018/19 igangsat en indsats
med fokus på udvikling af det professionelle samarbejde i skolerne. Indsatsens
langsigtede mål er at styrke elevernes
læring og trivsel gennem styrkelse af professionel kapital ved løbende udvikling af
professionelle læringsfællesskaber.
Ønsket er, at indsatsen – på den lange
bane – fører til, at alle pædagogiske medarbejdere og ledere i Silkeborgs skolevæsen indgår i kollaborativt samarbejde
i lærende fællesskaber med et konstant
fokus på, hvordan man som medarbejder
og leder bedst muligt understøtter elevernes læring og trivsel. Samtidig er det
et ønske, at eleverne i fremtiden – i højere
grad end nu – vil opleve, at deres læreprocesser, faglige såvel som sociale, er en
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fælles sag for de pædagogiske medarbejdere og ledelsen, og at eleverne oplever
høj kvalitet i den pædagogiske praksis.
Vi har grundlæggende et godt skolevæsen i Silkeborg, men skolen er også en
institution i konstant bevægelse og med
stor bevågenhed fra offentligheden. Det
er derfor også nødvendigt, at de professionelle i skolen er i en konstant søgen efter
god pædagogisk praksis. Og god pædagogisk praksis forudsætter individuelt
kompetente medarbejdere (menneskelig
kapital), engagerede pædagogiske medarbejdere, der samarbejder (social kapital),
samt pædagogiske medarbejdere, der
udøver professionel dømmekraft i deres
praksis med eleverne (beslutningskapital)
(Hargreaves og Fullan, 2016).
Og det er netop styrkelsen af professionel
kapital gennem arbejdet i professionelle
lærings-fællesskaber, som vi søger at
udvikle gennem den fælles kommunale
indsats.

De professionelle i
skolen er i en konstant
søgen efter god
pædagogisk praksis.
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Indsatsen løber over to skoleår. Alle
medarbejdere vil være en del af et kompetenceløft på egen skole gennem fire
workshops og deltage i prøvehandlinger
aftalt med teamet og ledelsen. Herforuden får alle skoler uddannet mindst en
PLF ressourceperson, der har til opgave
at understøtte udviklingen på skolen i
tæt samarbejde med ledelsen. Lederne
deltager desuden i kompetenceløft på
ledelsessporet og evalueringssporet, hvor
der er fokus på ledelse af professionelle
medarbejdere i lærende fællesskaber,
ledelsesteamet som lærende fællesskab
og ikke mindst, hvordan man løbende evaluerer forandringsprocesser med henblik
på at opnå den ønskede forandring. Da
skolerne tager deres afsæt for arbejdet
med professionel kapital og professionelle
læringsfællesskaber meget forskellige
steder, har de enkelte skoler formuleret
deres egen indsatsteori, som vil være
deres ledestjerne i arbejdet med styrkelse
af professionel kapital gennem arbejdet i
professionelle læringsfællesskaber.
Så hvad vil det sige at være professionel
lærer?
At være professionel lærer i skolen handler i vores optik om at have professionsfaglig viden i form af didaktisk og pædagogisk viden, færdigheder til at omsætte
denne viden til kompetent handling i praksis, og om at udøve professionel dømmekraft. Samtidig handler det om at kunne
navigere i en hverdag med modsatrettede
krav og forventninger fra elever, forældre,
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kolleger og ledelse – hele tiden med øje
for sammenhængen mellem kerneopgaven og visionen.
Desuden vægtes kompetencen til samarbejde højt, da vi arbejder ud fra overbevisningen om, at samarbejdet er nøglen til at
lykkes med skolens kerneopgave. Samarbejdet om elevernes læring og trivsel er
derfor en central del af den professionelle
lærers virke og ikke en ekstraopgave.
Vi har i artiklen været omkring forhold, der
kan være mellem vision og hverdagspraksis. Dertil har vi peget på, hvordan læreren
kan agere professionelt i det spænd. Det
er ikke en opgave for ’hvem som helst’, det
kræver veluddannede, dygtige og passionerede lærere, som brænder for at lave
god skole sammen med andre, og som
hele tiden stræber efter at blive dygtigere.
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Kilder
’Læringslyst og handlekraft’: Sammenfattende notat, der har afsæt i centrale, vedtagne
politikker og retningsgivende dokumenter i kommunen.
’Alene med børnene i Centrum’: Rapport udarbejdet af Alexandra instituttet i 2016 på
baggrund af APV i 2015, der pegede på udfordringer i lærere og pædagogers arbejdsforhold i skolen efter skolereformen i 2014. Rapporten konkluderede, at skolevæsenet med
fordel kunne arbejde med at styrke fællesskabet imellem skolens ansatte – professionel
kapital. https://alexandra.dk/sites/default/files/downloads/ALENE_med-børnene-i-centrum-SINGLEPAGE.pdf
Hargreaves, A. og Fullan, M. (2016): Professionel kapital. Dafolo
’Silkeborgaftalen’ http://www.silkeborglaererforening.dk/media/8500969/silkeborgaftalendlf2016_sign.pdf
Denne aftale er indgået med Silkeborg lærerforening. Der er indgået en tilsvarende aftale
på pædagogområdet med BUPL.
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Af Lene Kofoed Rasmussen, lektor og Ph.d.

Uddannelsesparathedsvurderingen
– en udfordring for
den professionelle lærer?
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Lene Kofoed Rasmussen har en baggrund som kultursociolog. Hun er lektor og Ph.d. og
ansat ved Center for skole og læring, Professionshøjskolen Absalon.

Elevernes faglige dygtighed er altid blevet vurderet i skolen. Med
indførelse af uddannelsesparathedsvurderingen skal lærerne
også vurdere elevernes sociale og personlige forudsætninger.
På baggrund af en undersøgelse af læreres modtagelse af
denne opgave behandler artiklen en række udfordringer, som
uddannelsesparathedsvurderingen giver den professionelle lærer
og det diskuteres, hvorvidt denne ordning levner plads for at udøve
professionel dømmekraft.

Lærernes modtagelse af
uddannelsesparathedsvurderingen
I 2010 blev det vedtaget at uddannelsesparathedsvurdere alle elever i 9. og
10. klasse. I 2014 blev ordningen udvidet
til også at omfatte 8. klasse, og der blev
udviklet en systematik, hvorefter den
almene lærer i folkeskolen skulle vurdere,
om eleverne besad de nødvendige faglige,
sociale og personlige forudsætninger for
at fortsætte i en ungdomsuddannelse.
Denne artikel handler om, hvordan lærere
modtager denne for dem nye opgave, og

hvad opgaven betyder for professionen
som helhed. Det vil jeg sige noget om
på baggrund af et forskningsprojekt ved
professionshøjskolen Absalon, som jeg og
fire kollegaer gennemførte i 2016-17. I projektet foretog vi 7 gruppeinterview med
lærere fordelt på 5 skoler og observerede
desuden ved enkelte møder i forbindelse
med vurderingen. I interviewene spurgte
vi om, hvordan lærerne forstår deres
ansvar for uddannelsesparathedsvurderingen (UPV´en) og i bredere forstand for at
”forberede eleverne til videre uddannelse”,
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som der står i folkeskolens gældende formålsparagraf fra 2006.
Siden 1993 har det været obligatorisk at
undervise på alle skolens trin i ”Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering”. I 2013 blev emnet omdøbt til
”Uddannelse og job”; det består som timeløst emne, der i princippet skal undervises
i på alle trin, og - da det ikke er knyttet til
noget specifikt fag - principielt påhviler
alle lærere. Den almene lærer er således
gennem de seneste årtier i stigende grad
blevet inddraget i at skulle forberede
eleverne til uddannelse og job og altså
senest også i at vurdere, om den enkelte
elev er parat til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.
Lærerens blik på eleverne og på den
professionelle lærer
Projektet som helhed havde til hensigt
at bidrage til forståelsen af, hvordan
skolen i dag sorterer elever og potentielt
set genskaber den ulighed, som hersker
i samfundet uden for skolen. Det er en
problematik, som har tendens til at blive
glemt i det fokus på inklusion af alle, som
dominerer skolepolitik og –praksis i dag
(Boje, 2018). I den aktuelle udvikling, hvor
skolens rationale synes at gå fra ”elevens alsidige udvikling” til at ”forberede
til videre uddannelse”, ville vi undersøge,
hvem lærerne regner for parat til videre
uddannelse, og hvad det kommer til at
betyde for forskellige elevers muligheder. Mange af de interviewede lærere var
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optagede af, at UPV´en har gjort skolelivet
vanskeligt for en del elever. For eksempel siger en lærer om de elever, der bliver
vurderet ikke-uddannelsesparate: ”Vi har
dem, der føler sig pressede og dem, der
giver op”, mens en anden lærer udtrykker
kritik af, at UPV´en blokerer nogle elevers
deltagelsesmuligheder: ”Der er jo ikke
nogen, der har vundet noget ved at få at
vide: prøv at hør her, du kan ikke komme
videre i systemet”.
I processen sker der imidlertid også en
ændring i lærerens mulighed for at udøve
dømmekraft og potentielt en påvirkning af
lærerens opfattelse af, hvad det vil sige at
være en professionel lærer, og det er disse
sidste forhold, jeg vil diskutere her.
Lærernes positioner i et felt
Vi har forsøgsvis set ”forberedelse af
eleverne til uddannelse og job” som et
felt i Bourdieus forstand (Bourdieu &
Wacquant, 1992). Et felt er pr. definition
afgrænset af det, som de involverede er
enige om, er en kamp værd (Hammerslev
& Hansen, 2009; Højbjerg, 2012). Lærernes udtalelser er at forstå som et indlæg
i kampen eller forhandlingen om, hvordan eleverne skal forberedes til videre
uddannelse og også bredere i kampen
om, hvordan de skal udøve deres profession. Når lærerne forholder sig til “forberedelse af eleverne til uddannelse og
job”, positionerer de sig også i forhold til
(skole-)politikere og den skolepolitiske
dagsorden og til andre agenter i feltet
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såsom UU-vejledere, skoleledere osv.
De har også ”arvet” nogle positioner fra
nogle faglige kampe, som har kørt længe.
Således kan en søgning på ”erhvervsvejledning” i fagbladet Folkeskolen afsløre,
at det har været diskuteret i hvert fald
siden 1950´erne, om lærerne skulle støtte
eleverne ved at fokusere på kundskabsog oplysningsformidling eller lærernes
ansvar først og fremmest lå i et dannelsesarbejde, der skulle foregå igennem
hele elevens skolegang. Også på dette
tidspunkt var denne diskussion endvidere
spundet ind i forhandlinger om lærernes
kompetencer og arbejdstid. Alene på den
baggrund bliver det forståeligt at lærerne,
sådan som det fremgår nedenfor, har et
ambivalent forhold til uddannelsesparathedsvurderingen.
”Det er ikke derfor, vi er blevet
skolelærere”
Det bliver sådan lidt ”jamen, nu har vi
gjort det, så har vi sat kryds ved det, og
så er vi færdige, bom videre, lav noget
andet”, ikke? Det er den ene ting, og den
anden ting er det der med den der nyttetænkning omkring mennesker. Det er
ikke derfor, vi er blevet skolelærere. Vi er
ikke blevet skolelærere for at skabe, som
det hedder i moderne sprog, ”soldater til
konkurrencestaten”, vel?
Sådan siger én af de interviewede lærere
om UPV´en. Den opleves på en og samme
tid som en mekanisk opgave, der er afkoblet fra skolehverdagen og som noget,
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der udfordrer hele opfattelsen af, hvad
skolen og lærerne er til for. Selvom der
blandt lærerne er forskellige forståelser
af og holdninger til opgaven, deler de
fleste opfattelsen af, at den overordnede
dannelsesopgave er blevet en anden end
tidligere.
Når læreren ovenfor fortsætter: ”Vi er blevet skolelærere, fordi vi gerne vil hjælpe
nogle unge mennesker til at have et
godt liv”, kan man se det som udtryk for
hans vanskelighed med at forene den nye
opgave med egne forestillinger om, hvad
en god lærer er. Opfattelsen af, at opgaven
ikke rigtig passer til forestillingen om den
gode lærer eller den professionelle lærer,
genlyder hos de fleste af de interviewede
lærere og man kan måske sige, at opgaven
udfordrer den professionshabitus, som
læreren har. Det er omstridt, om man kan
bruge Bourdieus habitusbegreb på en
profession (Hammerslev & Hansen, 2009;
Højbjerg, 2012), men vi har forsøgsvis set
på, om der er en systematik i, hvordan
lærere forstår og praktiserer opgaven, der
kan henføres til den måde forberedelsen

Elevernes faglige
dygtighed er altid blevet
vurderet i skolen.
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af elever til uddannelse og job er formet
som felt igennem historiske og aktuelle
tovtrækkerier. Det ser ud til, at den måde
UPV´en bliver forstået og praktiseret på
af lærere bliver meningsfuld i et længere
tilbageblik; at feltets tidligere kampe
ansporer lærerne til at modtage UPV´en
på en bestemt måde.
Et ambivalent forhold
Tovtrækkerierne går i dag, som i 50`erne,
på et overordnet plan om skolens opgave,
men ligeså meget på et andet plan om
karakteren af og omfanget af læreres
ansvar, kompetence og dømmekraft og
forholdet til andre fagprofessionelle – i
denne sammenhæng især uu-vejlederne.
På den ene side giver lærerne udtryk for,
at de hverken har arbejdstid eller kompetencer til at vejlede i forhold til uddannelsesmuligheder og heller ikke tid til at
erhverve sig de kompetencer. En lærer
siger om sin og andre læreres viden om
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uddannelsesmuligheder: ”Det er jo kun
det, vi lytter os til, når UU vejlederne
snakker”, mens en anden supplerer:
Ja, jeg synes jo personligt godt, at UU,
de kunne komme langt mere på banen
med at rådgive, mere end vi skal. For jeg
kender de klassiske uddannelser, men der
er jo kommet simpelthen så mange… [nye
uddannelser?]
På den anden side fremhæver lærerne,
at det er dem, der kender eleverne bedst,
så hvis eleverne skal vurderes, ja, så må
lærerne tage ansvaret for det:
Jeg er nødt til at sige: Det er os der sidder
med glaskuglen, det er! Det er os, der
kender de her børn, det er os, der kan
hjælpe dem med at kigge ud i fremtiden,
og så skyde en pil af sted efter det.
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Ifølge de interviewede lærere er det ikke
dem, men UU-vejlederne, der beslutter,
hvilken indsats der skal sættes ind, når en
elev er vurderet ikke-uddannelsesparat,
og det er typisk brobygning eller praktik.
Og her mener nogle af lærerne, at det
langtfra altid rammer ind i det, som eleven
har behov for. Som en lærer siger: ”Så ér
det, man kan diskutere, hvad er det, der
gør…, altså hvad er det, de får ud af det,
der gør dem mere parate”? En anden
lærer giver udtryk for, at ”mange UU-vejledere har en meget teoretisk tilgang ift. det
at skulle videre”, modsat – forstås - lærernes mere praktiske og virkelighedsnære
sans for, hvad der bringer eleverne videre.

De skal - udover den faglige vurdering
igennem karaktergivningen - også vurdere
elevernes sociale og personlige forudsætninger. De påtager sig selvfølgelig
opgaven og mener ikke, at der er nogen,
der er nærmere til det end dem. Men de
er samtidig lidt tøvende over for opgaven
af flere grunde: fordi de ikke altid oplever,
at det er til elevernes bedste, fordi de ikke
føler sig kompetente til det eller fordi de
har erfaringer med, at deres vurdering kan
blive underkendt. De er desuden ambivalente i forhold til, at de har ringe indflydelse på, hvordan vurderingerne bliver
brugt og ofte ikke er involveret i arbejdet
med at gøre de ikke-parate parate.

Endelig har nogle af lærerne følt sig
underkendt i situationer, hvor deres vurdering bliver tilsidesat og den endelige
helhedsvurdering i sidste ende bliver en
anden end den, som de har lagt op til:

Hvem er valgparat? Og hvem er tolerant?
På nogle skoler går man systematisk til
værks, når der skal vurderes. På én af de
5 skoler overværer vi et møde, hvor afdelingslederen har indkaldt UU-vejlederen
og to lærere fra en 8. klasse, for at de skal
uddannelsesparathedsvurdere eleverne
i klassen. Det sker ved, at afdelingslederen åbner portalen “Min uddannelse” på
sin computer og styrer en gennemgang
af alle klassens elever. Karaktererne er
allerede lagt ind i systemet, så lærerne
skal nu give deres vurdering af de personlige forudsætninger i forhold til ”motivation”, ”selvstændighed”, ”ansvarlighed”,
”mødestabilitet”, og ”valgparathed” og de
sociale forudsætninger i forhold til ”samarbejdsevne”, ”respekt” og ”tolerance”.
Afdelingslederen nævner eleverne én for
én og krydser af i “Min uddannelse” efter,

Hvis de (skoleleder og uu-vejleder) ikke
hører, hvad vi siger, så synes jeg ikke, at
det er en læreropgave. Så kan de jo bare
tage fra karaktererne og parathedsvurdere ud fra dem. Jamen hvis de bruger
det, jamen så er det da fint nok, at vi er
med til det, for vi kender de børn altså
og kan måske komme med nogle ting,
der gør, hvorfor det er, og hvor man skal
sætte ind henne, for at det kan blive
bedre.
Det virker som om, at lærerne synes, at
de har både for lidt og for meget ansvar.
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at lærerne har givet deres vurdering i
forhold til hvert kriterie. Der skal vælges i
en graduering med 5 trin mellem “i ringe
grad” og “i høj grad”.
Et af kriterierne, ”valgparathed” forstås af
lærerne på en noget anden facon end vejledningen lægger op til. De gav ”i høj grad
valgparat”, hvis eleven havde givet udtryk
for et klart uddannelses- eller karriereønske. Men vejledningen lægger op til, at det
handler om at kunne reflektere over valg
og tage velovervejede beslutninger. Det
gør både afdelingsleder og UU-vejleder
opmærksom på, men lærerne fortsætter
konsekvent med at vurdere eleven, der
altid har drømt om at blive dyrelæge og
eleven, der vælger gymnasium, fordi det
forventes af vedkommendes familie, for ”i
høj grad valgparat”, mens elever, der ikke
har besluttet præcis, hvad de skal, bliver
vurderet ”i ringe grad valgparat”, uanset
hvordan de har det med at reflektere over
valg og træffe beslutninger.
Når det gælder kriteriet ”tolerance”, er det
i vejledningen beskrevet som at kunne
omgås og samarbejde med mennesker,
der er forskellige fra én selv. På mødet
bliver det sagt om en pige, at hun er
intrigant og at hun lyver, og hun gives på
den baggrund en lav score på tolerance.
Det forekommer, at forbindelsen til videre
uddannelse er uklar for lærerne, og at kriteriet giver plads til subjektive vurderinger,
som virker umiddelbare og irrelevante i
forhold til både vejledningens beskrivelse
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af kriteriet og paratheden til videre uddannelse.
Processen er tilsyneladende systematisk
og objektiv og den endelige vurdering
tages på baggrund af de afgivne tal for
hvert kriterie. Der jongleres med brøktal,
en elev har således 3,83 i gennemsnit og
det diskuteres om 2 i sociale forudsætninger er nok. Men med de usikkerheder om,
hvad der ligger i kriterierne, og hvordan de
egentligt hænger sammen med at være
uddannelsesparat, forekommer det at
være så som så med objektiviteten. Der
ser ud til at være en høj grad af tilfældighed og subjektive vurderinger, der ikke
er relevante for elevernes parathed for at
gå videre i uddannelsessystemet. Selvom
lærerne har været med hele vejen og også
har spillet ind med relevante overvejelser
om elevernes forudsætninger, synes det
som om, at den endelige vurdering, som
skal komme ud af processen, kun i ringe
grad bygger på lærernes professionelle
dømmekraft.
At få det hele med
På andre skoler gives der mere rum for
dømmekraften. På en af skolerne gav de
interviewede lærere udtryk for, at de anser
den professionelle lærer, som én der tager
vare på, at eleverne får et godt liv, for at
være truet af den førte skolepolitik.
Der ligger en stor politisk udfordring i det
med, at man har nogle retningslinjer, og
nogle lovgivninger, man gerne vil presse
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ned over en gruppe, altså folkeskolelæreren (…) Ikke fordi at man bevidst modarbejder, men man sidder og kigger på
nogle andre ting, og ser et liv, frem for et
samfund…
Når det kommer til de konkrete vurderinger, går disse lærere meget langt for at få
”hele livet” med:
I forhold til at vi laver de her parathedsvurderinger, der kigger vi altså rigtig
meget også på, om der er andre ting, der
spiller ind. For jeg kan jo egentlig godt
have én, der er god til at modtage undervisning og sådan noget, men sidder i en
klemme et eller andet sted, derhjemme
eller socialt, - så det er faktisk en ting vi
tager med.
En anden lærer siger: ”Ved vi, at det er et
hårdt hjemmeliv, så kan det jo godt være
en af de ting, vi også vurderer på”. Det
virker som om, at læreren overfører deres
optagethed af og ansvar for elevernes
hele liv til UPV´en. I deres vurderinger
går de langt videre end kriterierne for de
sociale forudsætninger lægger op til. De
kommer på næsten ironisk vis til at udøve
et mangelsyn, hvor forhold, der slet ikke
er nævnt i vejledningen, tages i betragtning, og baner på den måde vejen for en
negativ vurdering af elevens uddannelsesparathed.
I egen selvforståelse gør lærerne modstand mod en styringsteknologi, som er
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i modstrid med deres opfattelse af den
gode lærer – eller deres professionshabitus. På et andet plan udvikler de på baggrund af selvsamme professionshabitus
selv en praksis, hvor man i sin iver for se
hele elevens situation kommer til at stille
nogle elever dårligere, end der er belæg for.
Læreren som faglærer
Når man slipper fokus på, hvordan lærerne
forstår og praktiserer UPV´en og det
timeløse emne ”Uddannelse og job”, og
i stedet spørger mere åbent ind til, hvad
lærerne gerne vil byde ind med i forhold
til at understøtte elevernes videre vej i
systemet, så kommer fagene og fagligheden i fokus.
To forhold om arbejdet i fagene bliver
fremhævet. For det første, at dannelse
til valgparathed, selvstændighed og tolerance går gennem at inddrage elevernes
egne erfaringer i fagene. Ifølge en dansklærer handler det om tekstvalget, om nok
at læse Holberg, men at koble Holberg
og lignende til parallelle tekster i form
af samtidsromaner med alderssvarende
hovedpersoner. Men det handler ligeså
meget om det, eleverne selv kan bidrage
med:
Eleverne bidrager ind i årsplanen, de bidrager ind i emner, der er relevante, altså det
er helt fint når man skal skrive en artikel, at
man skriver om bitchfight med, hvad hedder hun, Fie Laursen, så længe du bygger
den op og bygger den over en genre (…).
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Jo mere de føler, at det, de egentlig gør
uden for skolen, bliver legitimt for skolen
jo bedre, fordi så bliver deres liv ikke nedgjort i denne her vurdering af, at du er sgu
ikke god nok, fordi du kører traktor. (…)
Det bygger jo kernen inde i barnet, som
så bliver valgkompetent og synes, det
er ok at være ham, der lavede en projektopgave om traktorers udvikling siden
hesten. (…) Han havde lavet en film, hvor
han var ude og pløje med de der monsterting og hele klassen sad sådan her, wauw,
fuldstændig målløse.
For det andet, at man bør arbejde på
at vise fagenes brugbarhed i forhold til
diverse erhverv i samfundet. Og at lærernes bidrag hertil kunne være at arbejde
praksisfagligt og problemorienteret med
eget fag. Her efterlyses tid, ressourcer
og samarbejde med virksomheder og
erhvervsuddannelser, for som en matematiklærer, som er meget opsat på at undervise praksisfagligt, måtte tilstå: ”Jamen
jeg ved da ikke hvordan man bygger en
bro, jeg aner det ikke”.
Er der en god måde at arbejde med
UPV´en på?
Som lærerne selv er inde på, er der en
række indbyggede problemer i at udbrede
vurderingen af eleverne til sociale og
personlige forudsætninger og på den baggrund give en parat eller ikke vurdering. Vi
er stadig i gang med at analysere lærerens
forståelser og har taget fat på at inter-
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viewe elever – begge dele med henblik på
at undersøge, hvad UPV´en betyder for
elevernes muligheder. På baggrund af de
foreløbige analyser af lærerens forståelser
ovenfor, kan man spørge, om der er en god
måde at arbejde med UPV´en på?
Det ser ud til, at UPV´en, sådan som den
er skruet sammen, giver meget lidt rum
for en egentlig professionel dømmekraft.
Både når det forsøges at objektivere og
splitte processen op og lægge sig tæt op
af vejledningen for vurderingen, og når der
er mere frit løb for subjektive helhedsvurderinger, ser det ud til, at lærerne føler sig
ansporet til at gå langt for at finde mangler. Det forekommer, at måden hvorpå
opgaven er præsenteret og prioriteret for
dem ikke giver særlig gode betingelser
for lærerne for at arbejde med at støtte
eleverne ud fra lærernes faglighed. Måske
kunne man forsigtigt anbefale, at skolerne
arbejder på at etablere en klar arbejdsdeling, hvor de fagprofessionelle får mulighed for at spille ind med det, de er kompetente til. Og at der bliver skabt nogle
rammer for et samarbejde mellem lærere
og UU-vejledere, hvor faglighederne spiller
sammen for at understøtte elevernes vej
videre i uddannelse og job.
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PROFESSIONSIDEAL
FOR DANMARKS LÆRERFORENING
I

De målsætninger, undervisningsmål og principper, der fastsættes gennem demokratiske processer, er bindende for
læreren. Imidlertid kræver disse altid fortolkning og tilpasning
til de gældende betingelser og stiller dermed store krav til
lærerens faglighed og selvstændige dømmekraft. Læreren
kan således aldrig blot følge de udstukne forskrifter, men er
altid henvist til på eget ansvar at præstere en forsvarlig undervisning i forhold dertil.

II

I den almene undervisning yder læreren et væsentligt bidrag
til at indføre den opvoksende generation i samfundslivets
grundstrukturer, virkemåder og i folkestyret. Lærerens ansvar
herfor fordrer ikke blot formidling af den fornødne forståelse,
de fornødne kundskaber og færdigheder, men tillige et klart
engagement i samfundslivets grundværdier.

Læreren vil
efter bedste
evne opfylde
folkeskolens
målsætning
og undervisningsmål.

Læreren vil
indøve eleverne i dansk
demokratisk
livsform og
folkestyrets
principper og
værdier.

III

Læreren vil i
sit virke som
underviser,
opdrager og
vejleder stræbe
efter at fremme
den enkelte
elevs værdifulde vækst og
udvikling som
menneske.

Læreren vil forklare, levendegøre og i hverdagen praktisere
danske demokratiske grundværdier såsom tanken om ligeværd, respekten for det enkelte menneske og værdsættelse
af menneskers individualitet, tankerne om socialt og medmenneskeligt ansvar, principperne om åndsfrihed, respekt
for anderledes tænkende og om fredelig løsning af konflikter. Læreren vil beskrive forskellige spændinger mellem disse
værdier og angive synspunkter på deres indbyrdes vægtning.
Ved sin indføring af eleverne i dansk demokratisk livsform vil
læreren bestandig søge at fremme deres evne og vilje til at
engagere sig.

Læreren har som mål med den enkelte elev, at denne forlader skolen som et selvstændigt tænkende, oplyst, ansvarligt,
socialt indstillet og livsdueligt menneske, der har lært at lære
og har tilegnet sig de fornødne almene kundskaber og færdigheder.
Læreren vil betragte den enkelte elevs udvikling som et mål i
sig selv og indrette sine undervisningsmål efter elevens evner
og behov. Læreren vil skabe et forhold til eleven, der bygger
på tillid, ligeværdighed og gensidig respekt. Læreren vil vise
eleven omsorg, være tilgængelig for denne, stille sig åbent
og lyttende og stræbe efter, at eleven opfatter læreren som
sin fortrolige. Læreren vil værdsætte elevens individualitet og
bestyrke elevens tro på eget værd.
Læreren vil respektere elevens personlighed, familiære,
sociale og kulturelle baggrund, integritet og værdighed.
Læreren vil beskytte eleven mod overgreb, krænkelser,
nederlag eller tab af selvværd. Læreren vil altid styrke elevens
tro på egne evner og muligheder, også i sine bedømmelser af
elevens præstationer og standpunkt.
De tilladte sanktionsmidler vil læreren kun bruge som yderste udvej og da altid efter princippet om det mindste indgreb
og med elevens bedste for øje. Læreren vil i sin vejledningsog rådgivningsvirksomhed over for eleven alene varetage
elevens bedste interesse og optræde helt uafhængigt af
andre interesser.
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IV

Læreren vil undlade enhver form for vilkårlig forskelsbehandling af sine elever og sikre eleverne fuld og ubetinget
ligestilling uden persons anseelse. Læreren vil give elever
med større behov mere opmærksomhed og hjælp end elever
med mindre og vil bestandig stræbe efter, at hver enkelt elev
ud fra sine individuelle muligheder og under skyldig hensyntagen til andres behov når længst muligt i sin udvikling. Læreren
vil fremme elevernes fællesskab, bibringe dem forståelse
af fællesskabets værdier og de rette forhold mellem fællesskabet og den enkelte. Læreren vil dyrke elevernes menneskelige forskelligartethed, fremme elevernes værdsættelse
af det samme og efterstræbe, at elevernes indbyrdes forhold
bygger på ligeværdighed og gensidig respekt.

V

Læreren vil tilbyde forældrene et forpligtende og fortroligt samarbejde ud fra en fastholdelse af henholdsvis lærerens og
hjemmets ansvar for den enkelte elevs udvikling. Læreren vil
stå til rådighed for hjemmet med samtale, råd og hjælp angående elevens udvikling og trivsel i skolen. Læreren vil over
for hjemmet fremlægge og argumentere for sit syn på elevens
bedste og være åben og lydhør over for hjemmets synspunkter. Læreren vil så vidt muligt imødekomme hjemmets opfattelse og ønsker, men bestandig fastholde sit ansvar for efter
eget skøn at varetage elevens interesse. Læreren vil anstrenge
sig for, at hjemmet forstår og accepterer mål og midler for undervisningen samt de forventninger om medvirken fra hjemmets side, der hører med til dets ansvar for den skolesøgende.

VI

Folkeskolen er - som skolen for alle - en væsentlig forudsætning for demokratiet i det danske samfund. Læreren vil arbejde
for, at samtlige elever oplever, at de er en del af et forpligtende
fællesskab, hvor de får viden, færdigheder, holdninger og
former for adfærd, der medvirker til reelt at give plads til alle.
For at skabe grundlag for den demokratiske samtale vil
læreren arbejde for, at alle tilegner sig fælles viden og grundlæggende kulturteknikker som grundlag for selvstændig
vurdering og kritisk stillingtagen.

Læreren vil
med samme
engagement
påtage sig
medansvaret
for hver enkelt
elevs opdragelse og undervisning.

Læreren vil indgå
i ligeværdigt
og tillidsfuldt
samarbejde med
forældrene om
det fælles ansvar
for den enkelte
elevs udvikling,
undervisning og
opdragelse.

Læreren vil
bidrage til
udviklingen
af elevernes
menneskelige, sociale
og politiske
dannelse, så
alle elever får
forudsætninger
for aktivt at
præge såvel
deres eget liv
som samfundet.

Læreren vil arbejde for, at den enkelte elev får forståelse for
fællesskabets betydning for såvel den enkelte som for samfundet. Læreren vil styrke den enkelte elevs forudsætninger
for at påtage sig sin del af ansvaret for samfundets udvikling.
Læreren vil være sig selv og tydeligt vise sin faglighed og
sin personlighed. Læreren vil bruge sin metodefrihed professionelt i undervisningen og vil såvel alene som i fællesskab
med sine kolleger påtage sig det konkrete ansvar for undervisningens indhold og form.

VII

Læreren vil
fremme sin egen
vækst og
udvikling,
engagere sig
i almenmenneskelige
livsspørgsmål og
vise medleven
i samfunds- og
kulturlivet

For at kunne varetage sit ansvar for elevernes menneskelige
udvikling, indføring i samfundslivet og kulturen må læreren
udvikle sin egen personlighed og horisont med henblik på
at bruge fagene, samværet og samtalerne i skolen til at oplyse eleverne om menneskelivets vilkår, såvel i almindelighed
som i dansk kultur. Læreren vil stræbe efter at fremstå for sine
elever som et oplyst og engageret menneske, der inviterer til
eftertænkning, debat og modspil. Læreren vil sikre, at der i
undervisningen hersker åndsfrihed, så eleverne frit og trygt
kan afprøve deres meninger og har adgang til kulturens forskellige belysninger af menneskelivet, dets mening og værdier.
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VIII

Idet grundlaget for lærerens undervisning væsentligt er dennes egen reflekterede erfaring med undervisning, og læreren
aldrig kan forlade sig på rutiner, men bestandig må udøve
dømmekraft og evne til omstilling og fornyelse, vil læreren
løbende udvikle sin faglighed og lærerpersonlighed. Gennem
egen refleksion, dialog med kolleger og deltagelse i efteruddannelse vil læreren arbejde med sin selvforståelse som
lærer, sine værdier og holdninger, vedligeholde og udvikle sine
kundskaber, pædagogiske færdigheder og evner til at indgå i
gensidigt berigende samarbejde.

IX

Idet læreren i alt væsentligt varetager sine opgaver på eget
ansvar, vil læreren bestandig være sig sit personlige ansvar
bevidst og stå til ansvar over for de relevante parter. Læreren
vil i dialog redegøre for sine mål, metoder, skøn og prioriteringer og vil stille sig åben over for andre muligheder for at
redegøre for sin indsats og belyse dens kvalitet. Læreren vil
værne om sin metodefrihed, hvad angår undervisningens tilrettelæggelse og udførelse, og efter bedste evne selv løbende
vurdere og korrigere sin undervisning.

Læreren vil
reflektere over
og aktivt
udvikle sin
praksis.

Læreren
vil indestå
personligt for, at
de betroede
opgaver udføres
bedst muligt.

Læreren vil bestandig værne om og hævde sin troværdighed,
uafhængighed og integritet som underviser, opdrager og
vejleder for børn og unge. Læreren vil aldrig påtage sig at
anvende undervisningsformer, pædagogiske midler eller formidle et stof, som denne ikke selv kan indestå for. Læreren
vil afstå fra at medvirke til enhver form for påvirkning af elever,
som efter dennes skøn er til skade for elevernes udvikling.
Læreren vil afvise at formidle informationer, undervisningsmateriale mv., der efter dennes skøn ikke lever op til kravene om
sandfærdighed, alsidighed og respekt for eleverne.

X

Læreren vil indgå
ligeværdigt og
loyalt i samarbejde med kolleger og påtage
sig medansvar
for fælles faglig
og pædagogisk
refleksion og
udvikling.

Læreren vil efter bedste evne indgå et nært samarbejde med
kolleger om fælles elever og fælles undervisningsopgaver.
Læreren vil udnytte de kollegiale relationer til løbende at forklare og vurdere sin egen undervisning, bistå kolleger med
det samme og gennemføre fælles faglige og pædagogiske
projekter samt reflektere derover.
Læreren vil stå til rådighed for kolleger i spørgsmål om god
lærergerning og anerkender et særligt ansvar for at rådgive
og bistå nyuddannede kolleger.
Læreren vil ikke fremsætte udtalelser eller andet, der er egnet
til at nedsætte en kollegas omdømme i elevers eller forældres
øjne. Hvis læreren vurderer, at en kollega svigter sit ansvar i
forhold til fælles elever, vil læreren sikre, at dette tages op i
forhold til kollegaen.

XI

Læreren vil ansvarligt opfylde
pligterne som
medarbejder
ved sin skole
og påtage sig
medansvar for
at virkeliggøre
folkeskolens
værdier.

Læreren vil bidrage aktivt til den demokratiske omgangs- og
ledelsesform, der må kendetegne skolens hele dagligdag
som forudsætning for, at skolen kan leve op til sine mål og
værdier. Læreren vil bruge sin ret og pligt til at fremføre kritik
over for ledelsen og ved konflikter udnytte skolens formelle
organer til at fremføre sine synspunkter og medvirke til løsninger. I sidste instans vil læreren være henvist til at gøre
offentligheden opmærksom på eventuelle alvorlige og uløste
misforhold i skolens virke.
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Kommende temaer
Nr. 1 - 2019
Teknologiforståelse

Nr. 2 – 2019
Engineering

Alle brancher såvel som privatlivet er i færd
med at blive radikalt forandret med udgangspunkt i teknologier. Det er derfor blevet en
vigtig dannelsesopgave for folkeskolen at
udvikle elevernes teknologiforståelse forstået
som elevernes evne til at interagere kreativt
og kritisk med det digitale som et materiale.
Skoleelever skal ikke bare lære at bruge teknologien, men også lære at forstå den, selv
at kunne skabe kreativt med den og være
med til at forme den.
Undervisningsministeriet har igangsat en
række forsøg med teknologiforståelse som
prøvevalgfag og har nu besluttet, at der skal
igangsættes et forsøgsprogram for styrkelse
af teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Dette temanummer undersøger hvorfor og
hvordan man didaktisk kan arbejde med teknologiforståelse i en skolekontekst gennem
designprocesser og digitale materialer både
i eksisterende fag såvel som i et eventuelt
kommende valgfag.

Udgangspunktet for engineering i skolen er
måden, hvorpå ingeniører arbejder. Engineering-undervisning er projektbaseret, og
det vigtigste, der kommer ud af vellykkede
engineering-aktiviteter, er træning af samarbejde, vedholdenhed, handlekompetence
samt erkendelse af, at fejl og uhensigtsmæssigheder er en del af læreprocessen. Som
undervisningsmetode afspejler engineering
de processer - problemanalyse, idégenerering, inddragelse af viden og trinvis forbedring af løsningsforslag - som ingeniører
gennemløber, når de er problemløsere eller
udvikler ny teknologi. Det virker motiverende og meningsskabende for elever. Dette
nummer af Liv i skolen udfolder forskellige
perspektiver på, hvordan engineering skal
forstås som undervisningsmetode – og
læreproces. Den bygger på en veludviklet
didaktik.

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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