Gør tanke til handling
VIA University College

Skolekursus 1
Gode læringsmiljøer

Program
1. Velkomst v. ledelse (8 min.)
2. Dagens ramme og kobling til PK PLF v. VIA (5
min.)
3. Alle skal med og gode læringsmiljøer hos os med
kobling til nuværende indsatser/fokus i teamene
(10 min.)
4. Læringsmiljøer, deltagelse og fællesskabende
didaktikker – det teoretiske afsæt (20 min.)
5. De fire dimensioner for udvikling af gode
læringsmiljøer – hvad er vores styrker som skole
set med lederbriller på (10 min.)
6. De fire dimensioner i udvikling af gode
læringsmiljøer – dialog/arbejde i eget team (70
min.)
7. Opsamling (27 min.)
30 min./15+15 min pause indlagt
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Velkomst v. Ledelse
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Pejlemærkerne for gode læringsmiljøer i
Silkeborg Kommune
GODE LÆRINGSMILJØER MØDER ALLE BØRN OG UNGE HVOR DE ER, DERES BEHOV
OG DEN SAMMENHÆNG DE INDGÅR I BÅDE FAGLIGT, PERSONLIGT OG SOCIALT
• Alle børn og unge bliver mødt og set i børnehøjde
• Der er et godt samarbejde mellem fagprofessionelle, elever og forældre både i forhold til
det faglige, sociale og personlige
• Børn og unge mødes og møder andre med respekt og anerkendelse
• Der er plads til alle børn og unge – Der er plads til forskelle
GODE LÆRINGSMILJØER SIKRER EN TYDELIG RAMME OG STRUKTUR FOR ALLE ELEVER
• Det er vigtigt, at de pædagogiske medarbejdere er gode til at rammesætte undervisningen
kort og klart, så det er tydeligt for eleverne, hvad de skal lave, hvorfor og hvordan
• Der er en tydelig struktur i undervisningen
• Ingen elever er i tvivl om, hvad de skal
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Pejlemærkerne for gode læringsmiljøer i
Silkeborg Kommune
GODE LÆRINGSMILJØER GIVER MULIGHED FOR DIFFERENTIERET OG VARIRERET
UNDERVISNING, DER TILGODESER OG UDFORDRER ALLE BØRN OG UNGE
• Undervisningen sikrer variation i arbejdsformer – eksempelvis gruppearbejde, fordybelse,
fremlæggelser, fysisk aktivitet, elevproduktion m.m.
• Der arbejdes med fleksibel holddannelse
• Der er fokus på progression og individuelle målsætninger hos alle elever
GODE LÆRINGSMILJØER BYGGER PÅ GODE RELATIONER BÅDE INDBYRDES HOS OG
IMELLEM DE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE OG BØRN
• Alle børn og unge indgår i ligeværdige fællesskaber og oplever at have gode venskaber og at høre til
• Alle børn og unge oplever, at der er nogen der holder af dem og har særlige relationer til dem
• Alle børn og unge har mindst en voksen fagperson som rollemodel dvs. en person de oplever som
særlig betydningsfuld og værd at ligne
• Alle børn og unge skal opbygge tiltro til egne evner gennem følelsen af at andre tror på en
• Alle børn og unge skal opleve, at de lykkes
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Pejlemærkerne for gode læringsmiljøer i
Silkeborg Kommune
GODE LÆRINGSMILJØER UDVIKLES I DET PROFESSIONELLE SAMARBEJDE, DER
KRÆVER MOD TIL AT ÅBNE OP FOR SIN PRAKSIS OG VÆRE NYSGERRIG PÅ DEN
• Udvikling af gode læringsmiljøer kræver et fortsat fokus på udvikling af PLF
• Udvikling af gode læringsmiljøer kræver nysgerrighed, åbenhed og mod til at være i
læring, lære fra sig og udvikle sig samme
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Dagens ramme og kobling til PK PLF

Formål:
Kurset del 1 skal understøtte jeres samarbejde om at udvikle gode læringsmiljøer gennem PLF og:
• Give et fælles sprog om gode læringsmiljøer
• Tilbyde en analyseramme for gode læringsmiljøer og elevers deltagelsesmuligheder
• Facilitere jeres dialoger om udvikling af undervisning i jeres team
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Styrkelse af
samarbejdet

Reflekterende,
lærende praksis

Analyse af
deltagelsesmuligheder
Mødestruktur og
dagsorden

Fællesskabende
didaktiker
Dataforståelse – og
dataanalyseprocesser

Teamkontrakter

Gode
læringsmiljøer
for alle
børn

Udvikling af
læringsmiljøer
Reflekterende team

Nye support- og
vejledningsformer
Spørgehjulet

Besøg i hinandens
undervisning
(subvision)
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Gode læringsmiljøer hos os
Selvfølgelig!
Men hvad betyder det for jer?
Hvor lykkes det?
Hvor gør det ikke?

Billede af lighed, rimelighed og retfærdighed
(Equality, Equity, Justice)
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Indledende overvejelser
1.

Er pejlemærkerne udtryk for vores forståelse
af gode læringsmiljøer?

2.

Hvordan kommer de gode læringsmiljøer til
udtryk i vores praksis nu?

3.

Hvad er udfordringerne ift. at skabe gode
læringsmiljøer?

4.

Det, som pejlemærkerne beskriver, er det også
dét, vi har fokus på i vores teamsamarbejde?

10 min.
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Hvad er problemet – og hvordan løser vi det?

Hansen, J. Hedegaard m.fl. 2020: https://www.nubu.dk/forskning/projekter/approaching+inclusion/afsluttende+rapport
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Et bedre sprog og begrebsbrug
Fra inklusion

til inkluderende læringsmiljøer

Fra individ

til fællesskaber
Et styrket læringsmiljø er en gevinst for alle
elever – og særligt for elever med særlige
behov
Fokus flyttes fra den enkelte elevs
forudsætninger til fokus på elevernes
deltagelsesmuligheder i læringsmiljøet:
Samspillet mellem læringsmiljøets krav og
elevernes forudsætninger
Afrapportering af
inklusionseftersynet MBUL
2016 s. 15

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2016/
maj/160511%20inklusionseftersyn%2096%20procents%20m
aalsaetningen%20droppes
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Et bedre og sprog og begrebsbrug
Fra inklusion

til inkluderende læringsmiljøer

Fra individ

til fællesskaber

Afrapportering af
inklusionseftersynet MBUL
2016 s. 15

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2016/
maj/160511%20inklusionseftersyn%2096%20procents%20m
aalsaetningen%20droppes
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Anvendelse af begrebet deltagelse
Formålet med pædagogisk arbejde
er at gøre alle til aktive deltagere i
eget liv og i samfundet
Idealet er, at samfundet (vi) skaber
lige muligheder for deltagelse og
håndterer høj grad af forskellighed

Begrebet har et analytisk udgangspunkt!
➢ Hvordan er eleverne med?
➢ Hvordan deltager de i
læringsfællesskabet?
Begreb, der både ser mennesket fra et:
➢ udefra-perspektiv (deltager i kulturel og
social praksis)
➢ indefra-perspektiv (aktør i kontekst, dvs.
fokus på individet som én, der agerer og
gør noget, og gør det et sted, i forhold til
nogen eller noget)
Højholt, C. (1996, 2013)
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4 niveauer for deltagelse
Deltagelsespræmisser

Deltagelsesstrukturer

Deltagelsesmuligheder

Deltagelsesmåder

➢ Det handler om organisering af (lærings)fællesskaber, relationer og håndtering af børns
forskelligheder
➢ Det handler om på alle niveauer at skabe deltagelsesmuligheder for alle og at skabe og styrke
motivationen og læringslysten
➢ Det kræver, at vi også særligt er optagede af at skabe positive deltagelsesmuligheder for de
elever, hvis deltagelsesmåder viser tegn på social og faglig mistrivsel, for børn og unge på kanten
af læringsfællesskabet har ofte særlige deltagelsesmåder og har oftere svært ved at bidrage ind i
de etablerede deltagelsesmuligheder
Gottlieb, L (2019). https://viden.via.dk/evu/hvad-er-inklusion-og-hvordan-skal-vi-arbejde-med-det
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Fællesskabende didaktikker
Hvad:
• Sammenhæng mellem faglighed og socialitet: at udvikle elevernes faglighed
samtidig med, at det sociale fællesskab i undervisningen styrkes
• Meningsfulde læringsmuligheder og værdig deltagelse i undervisningen for alle
Plauborg, H. (2011)
Inspiration:

https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/trivsel-og-inkluderende-laeringsmiljoer/inspirationsmaterialer-til
https://www.folkeskolen.dk/521643/faellesskabende-didaktikker
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/tidlig-forebyggende-indsats/plads-til-forskellighed
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Fællesskabende didaktikker
– en tobenet strategi
Strukturer og rammer
–
–
–
–
–
–

Eksplicitering af det underforståede
Variation og elevaktivitet
Tydelige mål
Fejl som læringsressource
Præcisere og variere samtalegenrer
Etablering og indarbejdelse af rutiner

Forskellighed som ressource
–

Overskride marginale positioner i
undervisningen på en måde der, ideelt
set, er til gavn for hele klassen →
bevægelige læringsrum

Plauborg, (2011, 2016)
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Inkluderende læringsmiljøer
Molbæk, M. & Tetler, S. (2015): Inkluderende klasseledelse. Dafolo
Tilvirket model:

Relationel dimension

Rammesættende dimension
• Regler og rutiner på skolen og i undervisningen
herunder lektions opbygning og prioritering af
tid
• Reaktioner og konsekvenser ved overtrædelse
af regler
• Metoder i undervisningen og det pædagogiske
arbejde og begrundelser herfor
• Fysiske indretning af skole og lokaler

•
•
•
•
•
•
•

Syn på og former for kommunikation til og om elever
Konkrete møde mellem fagprofessionelle og elev
Konflikthåndtering og -forståelse
Graden af fokus på både individ og fællesskab
Demokratisk klasse- og læringskultur
Bevidsthed om ledelsesstil
Samarbejdet mellem de fagprofessionelle, elever,
forældre mm

• Mål, evaluering og feedback
• Arbejde med elevens egen bevidsthed om deres
læringsproces og progression
• Arbejde med elevens kognitive og sociale
læreprocesser
• Undervisningsdifferentiering og holddannelse
• Mange undervisnings- og arbejdsformer

•
•
•

Skolens kultur, strategi og praksis
Ledelses rammesætning af fælles opgaver
Graden af fælles sprog, ejerskab og vidensdeling
mellem team og på tværs af team og skoler
Prioritering af fælles fora, hvor dilemmaer kan
drøftes og diskuteres
Graden af kollegial sparring og supervision

Didaktisk dimension

•
•

Organisatorisk dimension

Ledelsens
analyse af
skolens arbejde
med gode
læringsmiljøer
2-3 styrkeområder for hver
dimension, som vi som
ledelse ser, at vi samlet som
skole lykkes med
10 min.
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Arbejde i teams – del 1
1. Er ledelsens oplevede
styrkeområder også det, vi
oplever i vores undervisning?
2. Hvilke områder ser vi som vores
styrker lige nu i vores
undervisning? (Status)
3. Hvilke(t) område(r) vil vi gerne
lykkes bedre med end nu?
(Indkredsning)

Vælg ord- og tidsstyrer samt skriveansvarlig
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1. Er ledelsens oplevede styrkeområder
også det, vi oplever i vores
undervisning? Ja/nej og uddybning (4 min)

2. Hvilke områder ser vi som vores styrker lige nu i vores
undervisning? Analyse af status: Marker med + for hver dimension i modellen de

3. Hvilke(t) område(r) vil vi gerne
lykkes bedre med end nu? Indkredsning

elementer i jeres undervisningspraksis, som I oplever som jeres teams styrker - og
skriv eksempler her (10 min)

af fokusområde (6 min)

Hvordan kunne modellen anvendes
i vores team-samarbejdet
fremover? Tilgange, strukturer?

Teamnavn – og medlemmer
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Arbejde i teams – del 2:
Fra indkredsning af fokusområde til planlægning af konkret undervisning:
Hvordan vil vi udvikle på vores
fokusområde?
Hvad kan vi lade os inspirere af?
Hvordan kan det komme til udtryk i
næste uge i undervisningen/i
forløbet/i klassens/årgangens
læringsmiljø?
Planlægning og forberedelse af
undervisningstiltaget/forløbet
Udfyld – den må ”hackes”
Fordel tiden smart
Fremlæg kort tre pointer fra arbejdet, når vi fortsætter i plenum kl:
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Hvordan vil vi udvikle på vores fokusområde? Et undervisningstiltag eller et konkret undervisningsforløb?
Beskriv evt. kort her og brug relevant platform til den didaktiske planlægning og forberedelse

Hvad kan vi lade os inspirere af?

Teamnavn – og medlemmer
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Arbejde i teams – del 2:
Hvordan kan vi som skole/team udvikle vores gode læringsmiljøer?
Hvis vi som skole skal lykkes bedre end
nu med at skabe gode læringsmiljøer for
alle elever, hvad bør vi så fokusere på?
Hvilke handlinger/tiltag kan styrke
elevernes deltagelsesmuligheder?
Hvad ønsker vi at gøre ift.
- deltagelsespræmisser?
- deltagelsesstrukturer?
- deltagelsesmuligheder?

Hvad, hvem? Hvornår? Hvordan?
Udfyld – den må ”hackes”
Fordel tiden smart
Fremlæg kort tre pointer fra arbejdet, når vi fortsætter i plenum kl:
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•
•
•
•

Hvad er dilemmaerne?
I hvilken grad trives eleverne
socialt og fagligt i det
nuværende læringsmiljø?
Hvilke børn rammer vi med
vores nuværende undervisning
ikke optimalt?
Hvornår ser vi, at disse børn
trives fagligt og socialt?

Hvis vi som skole skal
lykkes bedre end nu med
at skabe gode
læringsmiljøer for alle
elever, hvad bør vi så
fokusere på?

Hvilke handlinger/tiltag kan
styrke elevernes
deltagelsesmuligheder?
• Hvad ønsker vi at gøre?
• Hvem af os kan gøre hvad?
• Hvordan og hvornår kunne
vi?

Teamnavn – og medlemmer:

Arbejde i teams – del 2:
Analyse af medbragt undervisningscase
Hvorfor sker det?
– og hvad kan vi gøre anderledes?
Èn i teamet har medbragt en case, der ikke
omhandler en enkeltelev

Molbæks model anvendes som
analyseramme på konkret case/udfordring
En dialogisk, refleksiv samtale (I kan evt,
bruge spørgehjulet eller reflekterende
team som samtaleform, hvis I er fortrolige
med det)
Udfyld – den må ”hackes”
Fordel tiden smart
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Fremlæg kort tre pointer fra arbejdet, når vi fortsætter i plenum kl:

Hvad består casen af?

Hvilke elementer og dimensioner er en styrke i
fortællingen?

Hvilke(n) dimensioner fylder mest/ gives mest fokus i arbejdet omkring casen på
nuværende tidspunkt? Hvorfor mon det?
Hvad kan afprøves af caseholder?
Hvordan vil vi som team samarbejde om det?
Hvilken hjælp har vi brug fra af hvem?

Set fra elevernes vinkel og i en fællesskabende didaktisk forståelse – hvilke ændringer i
delelementer og strukturer, vil kunne skabe nye deltagelsesmåder?

Teamnavn – og medlemmer:

Opsamling
3 pointer fra dagens arbejde, fx
➢ Hvad er det bedste udsagn på
vores plancher?
➢ Hvad har overrasket os?

➢ Hvad har været svært?
➢ Hvad gør vi nu?

Program
1. Velkomst v. ledelse
2. Dagens ramme og kobling til PK PLF v. VIA
3. Alle skal med og gode læringsmiljøer hos os med
kobling til nuværende indsatser/fokus i teamene
4. Læringsmiljøer, deltagelse og fællesskabende
didaktikker – det teoretiske afsæt
5. De fire dimensioner for udvikling af gode
læringsmiljøer – hvad er vores styrker som skole
set med lederbriller på
6. De fire dimensioner i udvikling af gode
læringsmiljøer – dialog/arbejde i eget team
7. Opsamling
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Opsamling v. VIA
VIA-underviser samler op på
processen/dagen, fastholder
pointer/spørgsmål, der er kommet frem

(Hvordan) kunne analyserammen
anvendes i team-samarbejdet fremover?
(evt. post it til feltet i planchen del 1)
Vi tager viden fra i dag med til
planlægning af næste skolekursus
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Opsamling v. ledelse
Hvad har vi set, tænkt og hørt
i løbet af de sidste tre timer?

Billede af lighed, rimelighed og retfærdighed
(Equality, Equity, Justice)

Hvad gør vi nu, og hvad tager
vi med videre?

TAK for nu!
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Feedback/spørgsmål kan sendes til:
Egen-underviser@via.dk

Eller til VIAs projektansvarlige:
Kirsten Osbæck Mogensen - kiom@via.dk

