1

INDHOLD
Punktum for CRIT....................................................................................................................
af Poul Erik Christoffersen, konstitueret rektor SPF 2003 – 2007

2

Pædagogisk Forsøgscenter – hvorfor det? .....................................................................
af Jørgen Egedal Poulsen,
rektor på Statens Pædagogiske Forsøgscenter 1963 – 1990

4

Brud- og lære(r)stykker i billeder af motiverede SPFmedarbejdere ......................
af Marianne Munis, skoleleder SPF

9

Musisk Modspil – men ikke et slutspil! ............................................................................
af Jørgen Reeckmann

17

Brennpunkt Deutsch – tyskundervisning, der samler og spredes ...........................
af Annette Smidt Jørgensen, Marianne Ledstrup og Lotte Nielsen

23

Learning English with Style.................................................................................................
- looking back with a Tear and a Smile
af Unni Bøyesen

27

Kære Bertel...............................................................................................................................
- andre interesserede må godt læse med
af Mikael Skånstrøm

30

Med naturfag i bagagen.......................................................................................................
-naturfagsundervisning i udvikling
af Flemming Nielsen

35

Fra SPF-formidling til forskningsbaseret efteruddannelse .......................................
af Lisser Rye Ejersbo, Learning Lab Denmark

40

Skole-hjemsamarbejde - er umagen værd! ...................................................................
af Poul Erik Christoffersen

45

Vurdering – uden Mål & Med ..............................................................................................
af Poul Erik Christoffersen

48

At sætte sig spor.....................................................................................................................
af Erik Dalhøj

52

Ungdomsuddannelse for alle ..............................................................................................
af Svend E. Pedersen, rektor for SPF 1990 – 2003

55

Europapraktik og internationalt iværksætteri..............................................................
Poul Erik Christoffersen og Helle Feddersen

59

Fra menneskerettigheder til uddannelse for bæredygtig udvikling ......................
af Carsten Skjoldborg

62

Pædagogik på spil ..................................................................................................................
- underholdning med streg under holdning
af Torben Ulrik Nissen

68

Chile – uddannelse til demokrati .......................................................................................
af Poul Erik Christoffersen

74

Sydafrika – Learning by doing ............................................................................................
af Poul Erik Christoffersen

77

3. gang – lykkens gang? ........................................................................................................
af Poul Erik Christoffersen

82

Foto/illustration:
Torben Ulrik Nissen s. 9, 23, 30, 45
Poul Erik Christoffersen s. 74, 77

Jørgen Reeckmann s. 2, 4, 35, 39, 55, 59, 68
Per Marquard Otzen s. 40

2

Punktum
for

3

SPF

s tidsskrift CRIT udkom første gang i efteråret 1986, hvor det blev lanceret
til afløsning for de tidligere såkaldte ”paprapporter” – eller de lidt finere
LM rapporter. I forordet til det første nummer af CRIT stod:
”Hensigten med tidsskriftet er at medvirke til at bringe fornyelse ind i undervisningen på 8. - 10. klassetrin – og hele tiden med udgangspunkt i det daglige arbejde,
i SPF lærernes egne erfaringer. Vi vil ikke være bange for også at beskrive sliddet,
vanskelighederne, frustrationerne og fiaskoerne, for sådan er lærerens hverdag jo
også indimellem.
Det er vores håb, at artiklerne i de fleste tilfælde vil få en dobbelt funktion, nemlig
dels at virke som et redskab til at støtte den daglige undervisning dels at lægge op
til fortsatte diskussioner og overvejelser om, hvad elever, lærere og forældre vil med
skolen.”
CRIT blev en del af SPF lærernes skriftlige formidling – og af SPFs pædagogiske
pipeline til folkeskolen. CRIT fik betydning i forhold til de opgaver, Folketinget havde
tildelt SPF:
- at udvikle og perspektivere ideer for undervisning i folkeskolens ældste klassetrin
- at afprøve ideerne i praksis
- at vurdere og formidle resultaterne af dette arbejde
- at bygge bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, erhvervs- og samfundsliv,
- at skabe internationale kontakter og internationalt samarbejde
- at udgøre en koordineret del af det pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde,
der foregår på en række udviklings- og forskningsinstitutioner i Danmark.
Efter udgivelsen af mere end 60 numre af CRIT – og ikke mindst med en forestående
"udløbsdato" hæftet på SPFs pædagogiske innovation i sommeren 2007, førte det os
til overvejelser om, hvordan vi bedst kunne sætte et punktum for – og med CRIT.
Resulteret kan læses i dette CRIT Punktum, hvor en snes korte artikler – skrevet af
tidligere og nuværende medarbejdere – tilsammen lægger en mosaik over forskellige sider og perspektiver i det innovative arbejde, der i mere end 40 år blev udviklet,
afprøvet og evalueret i SPFs pædagogiske værksteder, Forsøgsskolen og Ungdomsbyen – til inspiration og glæde for tusindvis af lærere og elever i folkeskolen hvert
eneste år.
Enhver læser vælger naturligvis selv sit fokus. Så spring ud i det, dyk ned i det, der
interesser dig. Find eventuelt ud af hvor meget – eller lidt SPF nåede inden for dine
interesseområder. Læs om noget der lykkedes, om noget som stadig er pædagogisk
bæredygtigt, og som måske ovenikøbet også er brugbart andre steder i verden.
Overvej eventuelt undervejs – hvor peger SPFs arbejde hen – efter 2007? Hvor anes
fremtidige behov for pædagogisk udvikling? Og hvem mon påtager sig – eller fortsætter – innovationsopgaven og -udfordringerne fremover?

God læselyst!
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Pædagogisk
Forsøgscenter
– hvorfor det?
af Jørgen Egedal Poulsen
Rektor for Forsøgscentret 1963 - 1990
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U

nder min tid som medarbejder og rektor
1963 - 1990 var det min klare opfattelse,
at en institution, der skulle tjene samfundet
via et velovervejet forsøgs- og udviklingsarbejde kun skulle bestå, så længe det tjente
sit formål, således som det var udtrykt i loven
om Forsøgscentret 13. maj 1964.
Loven fra d. 13.05.1964 om et
statsforsøgscenter for 8.-10. skoleår
I de skriftlige bemærkninger til lovforslaget
formulerede undervisningsminister K. Helveg
Petersen sine tanker om det kommende
statsforsøgscenters virke, og følgende kan
fremhæves:
"Veludførte skoleforsøg er i dag et af de
væsentligste midler til den ajourføring og
forbedring af skolens arbejde, som stadig må
finde sted".
"Det er af stor betydning, at der foregår
en væsentlig fornyelse af arbejdsmetoder,
undervisningsmetoder og undervisningsmidler, for at undervisningen ikke skal stivne, og
for at afstanden mellem undervisningen og
samfundets udvikling i øvrigt ikke skal blive
for stor".
"Forsøgsarbejdet må have et sådant omfang,
at man fra alle dele af landet kan få mulighed
for at følge med i arbejdet og lære deraf".
"Det måtte være et landsforetagende,
der samtidig med, at det medvirkede til
at afhjælpe skolernes behov også kunne
være et uddannelsessted for lærere såvel
fra folkeskolen som fra ungdomsskolen, og
derudover skulle det være et forsøgscenter,
hvor folkeskolens lærere og repræsentanter
fra erhvervene mødtes i samarbejde, og hvor
der var såvel dygtige pædagoger som dygtige
fagfolk til at varetage undervisningen".
"Inden for forslagets rammer vil der kunne
skabes gode muligheder for en bred orientering om erhvervs- og samfundsforhold,
hvorigennem eleverne vil kunne få indblik i
forskellige erhvervsområders arbejdsmæssige
problemer samtidig med, at den praktiske
undervisning vil kunne underbygge og udvide
elevernes kundskaber i færdighedsfagene:
dansk, regning og skrivning".

"Skolen må have nøje kontakt med de
respektive erhvervsorganisationer, de kommunale organisationer og pædagogiske
kredse, herunder Danmarks Lærerhøjskole
(senere DPU), eventuelt gennem et af
undervisningsministeren nedsat tilsynsråd,
der kan følge skolens arbejde, fremsætte
forslag og drage omsorg for, at den fornødne forskning iværksættes".
Undervisningsminister K. Helveg Petersen
resumerer disse bemærkninger og lægger i
sin forelæggelsestale vægt på, at det kommende forsøgscenter skal kunne bidrage
til at fremme nye ideer og synspunkter i
overensstemmelse med samfundsudviklingen, medvirke til at skabe sammenhæng
mellem undervisning i folkeskolens afsluttende klasser og efterfølgende uddannelser
og fremme elevernes interesse for fortsat
dygtiggørelse.
3. behandling af lovforslaget "Om en statsskole som forsøgscenter for 8. - 10. skoleår"
fandt sted den l6. april l964. Lovforslaget
blev vedtaget med 76 stemmer. 57 medlemmer – venstre og konservative – tilkendegav,
at de hverken stemte for eller imod.
Lovforslagets ordlyd forblev uændret fra
første behandling:
§ 1. Der oprettes en statsskole som forsøgscenter for undervisningen i 8. - 10. skoleår.
Skolen indrettes i tilknytning til Ungdomsbyen i Rødovre på ejendommen matr. nr. l
aq, Islev by og sogn.
Gustav Pedersen / CL. Munck
Mine bemærkninger til lovforslaget:
Folketinget var særdeles fremsynet, da de
vedtog en "Rammelov", hvilket har givet
Forsøgscentret mulighed for kontinuerligt at
kunne ændre sine formål og prioritere sine
opgaver inden for lovens rammer til gavn
for Forsøgscentrets brugere nationalt og
internationalt.
Forsøgscentret som " laboratorium"
i folkeskolen
En rammelov har igennem mere end 40 år
givet ledelse og medarbejdere frihed til
fortsat at kunne ændre de interne mål for
arbejdet i Ungdomsbyen og på Forsøgssko-
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len. Vi har til enhver tid i et snævert internt
samarbejde kunnet skabe relevante fornyelser i undervisningen, begrundet i samfundsændringer, forskningsresultater, skoleforsøg
nationalt og internationalt, og ikke mindst
ved, at vore lærere igennem deres formidling
løbende fik indblik i skolers og deres læreres
behov for at få løst problemer i deres dagligdag. Forsøgscentret har fortløbende kunnet
bidrage med viden og erfaringer erhvervet
gennem et velunderbygget og veldokumenteret forsøgsarbejde i en skole, der i sit
arbejde tilstræbte at leve op til en placering
som et "laboratorium" i den danske folkeskole og i praksis virkede som et sådant med
veluddannede og dygtige "laboranter", der
arbejdede med at forny og derefter formidle
et "stof", som i sin sammensætning ikke
afveg væsentligt fra det, man fandt uden for
"laboratoriet".
På Forsøgscentrets Skole blev efter udvælgelse ansat veluddannede, højt kvalificerede
faglærere, der til gengæld arbejdede med
et tilnærmelsesvis normalt udsnit af elever i
Storkøbenhavn.
Folketingets betænkeligheder
imødegås
Vi har fra starten forsøgt at imødegå de
betænkeligheder, der blev fremført under
behandling af lovforslaget: Den planlagte
udbygning med et lærer- og et elevkollegium, der kunne betjene ca. 6000 provinselever årligt på 2 ugers erhvervsorienterende
kurser og lærere med kurser, omhandlende
gennemprøvede ideer og synspunkter for
undervisningen i den nye 8. - 10. klasser,
blev udskudt grundet de fortsatte krav om
landsdækkende udbygning af faciliteter til de
fortsatte uddannelser.
I Ungdomsbyen måtte vi derfor udvikle og
afprøve undervisning for storkøbenhavnske
elever med efterfølgende mulighed for at
overføre gennemprøvede kurser til provinsen.
For provinsens lærere etablerede vi en
landsdækkende foredrags – og kursusvirksomhed, dels på Forsøgscentret, dels på
landets skoler.
Skoler med overbygning blev orienteret om
mulighed for foredrag og kursusvirksomhed
via beskrivelser af Forsøgscentrets arbejde, som
hvert år blev udsendt til skoler i hele landet.

Lærere på Forsøgscentrets Skole blev ikke
tilknyttet Rødovre Skolevæsen, men blev
rekrutteret fra kommuner i hele landet,
og de blev ikke ansat som fast tilknyttede lærere aflønnet som seminarielærere
(Venstres betænkeligheder). Forsøgsskolens
lærere bevarede deres løn og anciennitet i
kommunerne (og kunne vende tilbage hertil
med nye ideer og erfaringer efter nogle års
tjeneste på Forsøgscentret), og de fik under
ansættelsen et ekstra tillæg for den større
arbejdsbyrde, der blev forventet, så længe
de var tilknyttet Forsøgscentret. Set over de
mange år har denne ændring har været til
gavn for forsøgsarbejdet i Danmark.
Et overordnet Tilsynsråd – senere Centerråd
– med udpegede medlemmer fra Undervisningsministeriet, forskningsinstitutioner,
lærer- og forældreorganisationer samt de
store arbejdsmarkedsorganisationer sikrer, at
Forsøgscentrets arbejde fortsat har relevans, at det tilføres vigtige impulser, at det
fortløbende justeres, så forsøgs- og udviklingsarbejdet i laboratoriet er til gavn for det
danske samfund.
Om centraliserede skoleforsøg
I min tid (1963 - 1990) har der således været
ansat godt 60 medarbejdere på Forsøgscentret, og langt de fleste er efter 5 - 8 års
gedigent og for dem personligt udviklende
forsøgsarbejde vendt tilbage til folkeskolen,
oftest som ledere i kommunerne på forskellige niveauer, som ansatte på seminarier,
på Danmarks Lærerhøjskole, DPU og som
fagkonsulenter i Undervisningsministeriet.
Forsøgscentrets skole har således igennem
sit virke – udover den aktuelle mundtlige og
skriftlige formiling – i høj grad i et indbyrdes
samarbejde videreuddannet medarbejdere,
der derefter har medvirket til engagement
og fornyelser i folkeskolen og relaterede
institutioner.
Eleverne blev ikke kun rekrutteret fra Rødovre, men alle elever i det storkøbenhavnske
område har haft mulighed for at søge om
optagelse på Forsøgscentrets skoles to 8.
klasser med hver 24 elever.
Det betyder, at Forsøgscentret efter en nøje
udvælgelsesprocedure, har været i stand
til at udtage de 24 drenge og de 24 piger
(fra 30 - 35 storkøbenhavnske skoler hvert
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år), således, at de repræsentativt i faglige
forudsætninger svarede til en gennemsnitsklasse i Storkøbenhavn. Periodevis testning
af Centrets elever og elever i København har
dokumenteret repræsentativiteten med en
lille tendens til, at vore elever efter optagelsen det første skoleår lå en smule ringere
end storbyens elever.
Omhyggelig udvælgelse har været nødvendig, for at Forsøgscentrets resultater og
erfaringer, som vi har formidlet skriftligt
og mundtligt, har kunnet betragtes som
troværdige og derved være til reel hjælp for
de skoler og lærere, der har ønsket ideer til
fornyelser i deres undervisning.
Folketinget forpligtede Forsøgscentret og
de tilknyttede forsøgslærere til at formidle
deres arbejde.
Dette har været særdeles vigtigt for Forsøgsskolen generelt, idet den ikke er stivnet
i form som "modelskole" i folkeskolen, men
forsøgslærernes omfattende mundtlige
formidling – ca. 5000 til 8000 deltagere hvert
år – har internt betydet, at hver forsøgslærer
i sin formidling er blevet konfronteret med
konstruktiv kritik og gode råd fra kolleger i
folkeskolen.
Det har haft en væsentlig indflydelse på
prioritering af det fortsatte arbejde, og har
sammen med kendskab til pædagogisk forskning og samfundsændringer (bl.a. erhvervet
igennem samarbejdspartnere i Ungdomsbyen) betydet, at alle dele af forsøgsarbejdet
har været under kontinuerlig forandring i
takt med Forsøgscentrets erhvervelse af ny
viden.
Da SPFs rektor har været medlem af Folkeskolens Forsøgsråd 1969 – 1987, senere af
Folkeskolens Udviklingsråd og siden hen Folkeskolerådet har der været gensidig kontakt
til gavn for begge institutioner med henblik
på at prioritere og støtte mange udviklingsarbejder i folkeskolen.
I samarbejde med eksperter i ind - og
udland, med udviklingsorienterede folk i
Undervisningsministeriet, med forsøgskoler
i Europa, rekommandationer fra politiske
forskningsinstitutioner, fortrinsvis i Europa
og USA, samt erhvervs – og samfundsinstitutioner i Danmark, er der blevet opbygget et
Center for fornyelse i undervisningen, der er
unikt, også set i et internationalt perspektiv.

Der er tale om en indbygget dynamik, der
har sikret en forsøgsinstitution mod den
tidlige død, der ofte skyldes ”indavl” og
manglende reaktion på relevante nye udfordringer, på politiske signaler og forskningsbaseret viden.
Om arbejdet i Ungdomsbyen og på
Forsøgscentrets Skole
Om Ungdomsbyen
Så vidt vi kan har kunnet konstatere findes
der ikke en forsøgsinstitution i verden, der
har eller har haft en institution som "En
Ungdomsby" tilknyttet, præget at nært
samarbejde mellem erhvervsliv – og samfundsinstitutioner. De fleste forsøgsskoler
har været tilknyttet Universiteter i den
vestlige verden.
Medens Forsøgscentrets Skole har markeret
sig ved at skabe fornyelser i undervisningen
på de ældste klassetrin, så har Ungdomsbyen i sin tidlige fase – udover at modtage
ca. 20 000 elever på korte kurser – i kraft af
denne mulighed udviklet erhvervsorienterende materialer, og disse er sammen med
gennemprøvede kursusforløb viderebragt til
tusindvis elever udover landet, formidlet via
de forskellige samarbejdspartnere.
Forsøgscentret har således også på dette
felt kunnet imødegå politiske betænkeligheder, og Ungdomsbyens ide har i de senere
år bredt sig internationalt – samtidig med at
det årlige besøgstal har rundet 25.000.
Samtidigt er et virke med et mere erhvervsorienterende sigte suppleret med og
udviklet til et tæt samarbejde med især
humanitære samfundsinstitutioner til fortsat
udbytte og glæde for danske elever og institutioner i Storkøbenhavn og på landsplan.
Forsøgscentrets Skole og
Ungdomsbyen i tæt samarbejde
En af betingelserne for, at denne udvikling
har kunnet finde sted, er en fortsat udvikling af et tæt samarbejde med den laboratorieprægede forsøgsskole og Ungdomsbyen.
God ledelse og dygtige medarbejdere på
Forsøgscentrets Skole har sikret og sikrer, at
fortsat nye ideer, nye metoder præger det
samfundsorienterende udviklingsarbejde i
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Ungdomsbyen til gavn for mange unge og
deres lærere.
Åbenhed, fortsat opbygning af kontakter til
samfundslivet og ihærdig indsats giver en
omfattende viden, som fra Ungdomsbyen
viderebringes til Forsøgscentrets Skole og
har en fortsat indvirkning på prioritering af
arbejdsmål og de deraf afledte forsøg.
Afsluttende bemærkninger:
En visionær arkitekt, Børge Lorentzen,
skabte Ungdomsbyen og lagde grunden til
samarbejde mellem skoler og samfund. En
ligeledes visionær undervisningsminister K.
Helveg Petersen og et Folketing med indsigt
skabte mulighederne for et Forsøgscenter i
stadig udvikling.
Dygtige medarbejdere har kunnet videreføre
og videreudvikle og realisere de intentioner,
som blev bragt frem i Folketinget i foråret
1964, og som har givet muligheder for pædagogisk udvikling igennem årtier.
En betingelse for at Forsøgscentret har
kunnet hævde sig som en anerkendt forsøgsinstitution nationalt og internationalt, er det
tætte samarbejde mellem virksomheden i
Ungdomsbyen og på Forsøgscentrets Skole.
Nye politiske signaler og reformer kan
betyde nye opgaver, hvor Forsøgscentret
kan bidrage til en løsning, men uden den
tilknyttede forsøgsskole vil opgaverne blive
ulige vanskeligere og mange års gensidigt
opbygget samarbejde mellem de to afdelinger vil i høj grad vanskeliggøre et fortsat,
gensidigt inspirerende samarbejde mellem
vigtige samfundsinstitutioner og den danske
folkeskole og svække de muligheder, der
betinger fortsat sammenhæng og fornyelser
i uddannelser.
Den gensidige udnyttelse af menneskelige
evner har været karakteristisk for Centret.
Jeg bruger ofte billedet på et orkester, hvor
det er dirigentens fornemste opgave at få
alle instrumenter til ligeværdigt at bidrage til
den smukkeste helhed.
En skoles medarbejdere spiller mange
instrumenter på forskellige niveauer og
med forskellig styrke. Lederens opgave er

at kende sine medarbejdere, deres stærke
og svage sider – og bruge denne viden til at
skabe en smuk samklang. Så udnyttes det
samlede potentiale, og der skabes vækst og
engagement. 60 lærere har efterhånden i
kortere eller længere perioder udfyldt de 18
stillinger på Forsøgscentret, og det er måske
deres samspil, der har givet mig de største
oplevelser.
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Brud-og lære(r)stykker
– i billeder af motiverede
SPFmedarbejdere

af Marianne Munis

10

N

ogle er lagret på mit indre hukommelseskort som snapshots, andre er gemt som
portrætter. Nogle er close up og har sløret
baggrund, mens andre optræder i halv – eller
helformat, med klar kontekst. Det kommer an
på, ja netop sidstnævnte, hvilket her vil sige
den sammenhæng, som erindringsbilledet
skabtes i.

Jeg er optaget af at identificere typiske
karakteristika ved eller omkring de mennesker, der gennem færre eller flere år har
haft deres arbejdsplads på SPF. Især er jeg
interesseret i at finde fællesnævnere i form
af grundlæggende antagelser, personlige
egenskaber, præferencer, interesser, kvalifikationer og forholdemåder, når det gælder
indstilling til arbejde i særdeleshed såvel som
livet i al almindelighed. Min hypotese er,
at de fælles træk, som de mangfoldige og
umiddelbart meget forskellige medarbejdere
har haft, samt det miljø og den kultur, de
sammen har skabt, må have været en væsentlig årsag til, at organisationen og institutionen SPF har fået lov at eksistere så længe.
Det er absolut for sent, i forhold til dette
blads deadline, at skaffe valide data gennem
en empirisk undersøgelse, eksempelvis via
spørgeskemaer eller interview med lærere,
HKmedarbejdere, pedeller og ledere. Således
vil nærværende bud på ” SPF-typiske medarbejderholdninger, -forhold og -handlinger”
udelukkende basere sig på subjektive oplevelser, eftertanker, samt på fortolkninger af
hændelser, som jeg har, eller ikke har, været
direkte involveret i. Som følge heraf må mine
konklusioner og vurderinger selvfølgelig
tages med passende forbehold.
Firsermotiver
Det var i 1988. Det er utroligt som tøjstilen
har forandret sig! Stadig sommerhår ogfarve på lærernes bare ben. Sensommer var
det, på kanten af efterår. Jeg syntes lige, jeg
mødte til første arbejds- og mandag, primo
august, til et lærernes arbejdsværelse fuld af
glædeligt gensyn, højlydte feriefortællinger,
fælles forberedelser, cigaretter, kaffe, fyldte
ringbind og farvestrålende klasseskemaer.
Det var tre dage før, eleverne mødte. Nogle
af mine nye kolleger havde været i gang med
den individuelle planlægning ugen før, men

nu var de ikke privatpraktiserende. Første
fælles frivillige planlægningsdag var for
klassetrinsgrupper. Længe før team blev et
ord, der havde noget med dansk folkeskole
at gøre. Nu, efter knapt to flyvende måneder
med nyt og meget af alting, der vedrører
eksperimenterende, ambitiøs og i allerhøjeste
grad faglig undervisning, var det første aften
på lærernes efterårskonference. Et fænomen jeg måske kan beskrive som pædagogisk weekend i femte potens i forhold til de
udmærkede, seriøse versioner af sådanne,
jeg havde oplevet i årtiets begyndelse i den
kommune, jeg var udlånt fra. Det var for
udvikling og alvor, vi var taget til det hyggelige internat i den gulnende skov ved Ganløse
og havde lukket skolen torsdag over middag,
efter grundige instruktioner til eleverne på de
tre klassetrin, som skulle sikres opgaver nok
på deres skemafri arbejdsfredag.
Her, oppe under de skrå vægge, var der
forskningsbaseret formidling, faglige forventninger og tydelige kvalitetskrav i vor dedikerede rektors oplæg til de kollegiale drøftelser
om forsøgscentrets aktuelle virke og fremtidige mål. Koncentreret opmærksomhed,
velovervejede spørgsmål, kommentarer og
svar blev sendt tilbage til ham og rundt i
lærerkredsen. Her var ingen i forsamlingen,
der strikkede eller rettede stile, mens drøftelser og diskussioner afløste hinanden og
dagens, sagsorienterede samarbejde forvandlede sig og efterfølgende, efter middagen,
blev til fantastiske, personlige fortællinger fra
hverdagen og festligt, uformelt, humørfyldt
samvær.
I de sene aftentimer, mens alle andre, var
gået over til friere udfoldelser med guitar,
fællessang, anekdoter, rødvin, billard og
bajersk øl, var der dog én kollega, som fortsat
var flittig. Hun, min søde værelseskammerat
med et års erfaring mere end jeg i det nye
job, ligger nu som et smilende portrætbillede,
prentet i min hukommelse. Hun var i gang
med intet mindre end sin første natproduktion af en CRIT-artikel. En beskæftigelse som
de fleste SPFlærere har prøvet – før eller
siden.
Fællesnævnere?
Opmærksomhed, seriøsitet, flid, fagligt og
festligt fællesskab, pligt før lyst, udholdenhed, arbejdsglæde.
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Halvfemserfotos
Det var forår, først i 90erne, mandag, – og
eleverne var gået tidligt hjem. De var puffet,
blidt men bestemt, ud af døren ved middagstid, fordi deres lærere nu skulle skrive førsteudgaven af de for forsøgscentret så centrale
projektbeskrivelser, udviklingsarbejdernes
hvad, hvorfor, hvordan, hvornår og af hvem.
Nu var alle pædagogiske medarbejdere i
færd med at få overvejelser over samfundets
aktuelle problemstillinger, livs- og børnesyn,
folkeskolens og fagenes formål og udviklingsbehov samt egne skæve tanker til at
samle sig i et bud på næste års overordnede
mål og fokus i undervisningen.
Nogle lærere har værdier og etik, fremtidens klasselokale, kommunikativ kompetence, matematik med mening og
projektarbejde i fysik-kemi i søgeren. Andre
stiller skarpt på mulighederne for at bygge
bro mellem folkeskole og ungdomsuddannelser og identificere problemfelter omkring
frafald. Tilbud om SPF inspiration til samlet
skoleudvikling præsenteres også – på dette
tidspunkt, vistnok første gang, som forslag
fra ledergruppen.
Forskellige fag- og samarbejdsgrupper har
haft lige så forskellige procedurer, når det
gælder udfærdigelsen af projektbeskrivelser
– dette vigtige og nødvendige dokument,
som tjener som styringsinstrument for dets
ophavsmænd og – kvinder tillige med, at det
fungerer som informationsskrivelse til alle
forsøgsskolens interessenter. Alle lærere har
været forpligtet på at lave udviklingsplaner/
projektbeskrivelser, – hvert år! På denne dag
med spæd sol, var min klassetrinsgruppe
meget klar til at gå løs på tangenterne
på skolens mere eller mindre elektroniske
skrivemaskiner, idet vi forinden havde været
igennem flere, lange, ide- udvekslende drøftelser og diskussioner.
Klassetrinsmøder med selvforplejning har
i mange år været en del af skolekulturen.
For mine, på daværende tidspunkt, yderst
vidende og sansende, nærmeste kolleger,
var gourmet – middage i private omgivelser
en god ramme for didaktiske overvejelser og
pædagogiske debatter, og perfekt afsæt for
at drøfte etiske ud- og modspil i undervisningen samt føre samtaler om, hvilke typer

af æstetiske læreprocesser, vi det følgende
år ville give vore elever mulighed for at gennemgå. Når det relationelle og de kollegiale
samtaler først havde fået gode vilkår, kunne
skriftligheden om sagen ofte udfærdiges i
et flow af motivation, ambition, passende
udfordringer, ydre krav og hårdt arbejde.
Sådan husker jeg, fra mine egne første år på
SPF, flere forårskonferencer som produktiv
opvarmning og udspil til senere drøftelser
med samt spørgsmål og kommentarer fra
rektor, skoleleder, kolleger og – senere – forældre og elever.
Siden hen fulgte billeder af fag og klassetrinsgrupper, der møjsommeligt sled sig
igennem formulering og koordinering af alle
deres ideer og andre, der i velfungerende
team drog af sted til en kollegas sommerhus, hyggede og morede sig, skrev næste
kapitel i projektarbejdsformens historie,
opfandt undredage, fortalte vittigheder og
anekdoter, evaluerede, lavede årsplaner og
udviklede procedurer til at håndtere fleksible skemaer.
Internater, selvarrangerede for mindre
grupper eller på ledelsesinitiativ for det
store fællesskab, har leveret mange motiver
til papirbilleder, dias og senere powerpoint
præsentationer. I endnu højere grad har
disse fælles ophold med overnatninger fået
fagligheden, ambitionerne og kvaliteten
af arbejdet til at vokse og kreativiteten
til at folde sig ud. Innovation sker ikke
”overnight” men natlige samtaler har ikke
sjældent virket befordrende for SPFernes
opfindsomhed og mod til at kaste sig ud i
nye aktiviteter.
Hvordan får I medarbejderne til at skrive
de der? spurgte en gruppe ledere som
gæstede SPF i efteråret 2006 og nu betragtede bibliotekarens informative udstilling
med klip fra projektbeskrivelser om aktuelle
udviklingsarbejder. Finder medarbejdere der
vil noget med deres undervisning, sørger for
at organisationen har formulerede krav og
procedurer for det, giver tid og feed back,
var det hurtige svar.
Fællesnævnere?
Indbyrdes kommunikation om opfattelser af
formål, dannelse af fælles visioner og mål,
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udarbejdelse af planer, enighed om rammer
og retning, god tid til kollegial samtale, plads
til at lege, høj ansvarlighed.
Fortidig fremstilling,
fremtidig forudsætning
Ovennævnte karakteristika forbinder på
smukkeste vis mine billeder fra de tidlige og
senere halvfemsere med et gulnet dokument
fra en tid, der ligger mere end 20 år før og
fænomener, der kan opleves mere end 10 år
senere.
Ud af tidsskriftholderen med gamle projektbeskrivelser haler jeg forleden det gamle
dokument, der fremkalder et billede, fra
1971, som jeg aldrig har set!
På forsiden læser jeg, at det er første udkast
til rapport, udarbejdet på Danmarks Lærerhøjskole, Institut for didaktik og metodik.
Forfatteren er Tom Ploug Olsen (senere rektor
på samme lærerhøjskole) og titlen fortæller,
at dette vedrører Statens Pædagogiske Forsøgscenter og er ”en beskrivelse af faktorer
og funktioner i en skoles pædagogiske udviklingsarbejder.
Af forordet fremgår, at formålet med rapporten er at give en beskrivelse af en skoles strukturelle og organisatoriske forhold, herunder
arbejdsmåder på skolen, når man er engageret i pædagogisk udviklingsarbejde. Der
foretages ikke vurderinger af skolens projekter. Rapporten koncentrerer sig om, hvordan
de pædagogiske medarbejdere organiserer
innovationsprocessen, og hvad man foretager
sig i relation til skolens pædagogiske udviklingsprojekter. Det understreges, at undersøgelsen er gennemført som et casestudy, i
løbet af nogle måneder, ved hjælp af diverse
materialer, observationer og samtaler med
medarbejdere. Undersøgelsen er foretaget af
en person, på initiativ af CERI (OECD1) og for
Danmarks vedkommende er den gennemført
med økonomisk støtte fra Direktoratet for
Folkeskolen og Folkeskolens Forsøgsråd.
Dokumentet giver sig ikke ud for mere end
det er. Det tolker jeg af følgende formulering:
”Undersøgelsen og beskrivelsen af resultaterne må afgjort betragtes som et første-

gangs-studium af et meget kompleks
område, innovationsprocesser i skolen”. Alligevel rummer teksten flere vigtige pointer,
som ikke bare beskriver datidige og nutidige
forhold på SPF, men også kendetegn og kvaliteter ved de udviklingsarbejder i folkeskolen og andre dele af uddannelsessystemet,
som gennem årene har gjort en forskel.
I dette lille, gamle, otte siders dokument,
præsenteres præmisser, som jeg mener, er
af afgørende betydning for om udviklingsarbejderne opleves meningsfyldte, berigende,
befordrende og bæredygtige af både de
involverede selv og dem, som gerne skulle
tage ved lære af dem. Jeg vil her nøjes med
nogle enkelte guldkorn fra dokumentet:
.. Om fælles mål:
”En skole, der har som primær opgave at
forny og forbedre sin undervisning, må fungere som en funktionel enhed.
Det betyder, at hver enkelt medarbejder må
kunne indpasse sine private intentioner og
bestræbelser i en større fælles sammenhæng,
nemlig skolens formål”
… og senere… om ansvar og vejledning:
” En skole, der forventes at frembringe
fornyelser og forbedringer i undervisningen,
må give medarbejderne både ansvar og
vejledende støtte”.
Det betyder, at lærerne må have lejlighed til
dels at fremkomme med forslag til arbejdsplanerne og dels undervejs modtage en
supplerende faglig og pædagogiske hjælp,
således at de opgaver, der skal løses, kan
erkendes som vedkommende, ægte problemer af lærerne”.
Teksten ovenfor er 36 år gammel, 4 år ældre
end yngste nuværende SPFmedarbejder
og budskabet er almen viden for de fleste
undervisere med demokratisk sindelag. Det
er gammel visdom, som bør få lov til at være
gældende, også når det drejer sig om nutidige problemstillinger i folkeskolen
Imidlertid lader det ikke til at alle uddannelsessystemets overordnede myndigheder
magthavende politikere har forstået eller
anerkendt denne vigtige pointe vedrørende balancer mellem frihed og ansvar.
En balance, som muliggør og befordrer, at
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lærerne for alvor sætter turbo på udviklingsarbejde i grundskolen.

ning, kalejdoskopiske observationer, samt
tilbagevendende og intense studier.

I min billedserie indgår rigtig mange erindringer om læreres engagement og ejerskab,
men også nogle skarpe klip af sammenhænge, hvor dette mangler. Skulle jeg ikke
have nok af disse i mit eget skolealbum, kan
jeg for tiden bare åbne aviserne eller lukke
op for tv og se på visse uddannelsespolitiske
ordføreres udfald mod repræsentanter fra
den pædagogiske praksis. Den uddannelsespolitiske diskurs viser konflikten i en nøddeskal. Alle ved, at anerkendelse og involvering
er mere fremmende for nytænkning end
bebrejdelser, fordømmelser og udelukkelser
fra beslutningsarenaen. I den turbulente
interessekamp og værdikonflikt får denne
viden ikke plads til at udmønte sig i konstruktiv handling.

Gæsterne kom fra OECD- CERI, DPU, kulturinstitutter, kommuner, ministerier, Ngo’er,
universiteter, amtscentre, forældreorganisationer, virksomheder, og uddannelsesinstitutioner af enhver art.
De observerede, registrerede, noterede,
stillede spørgsmål, interviewede problematiserede. Det gjaldt alle de mange, som
var interesserede i en undervisningspraksis,
der bestræbte sig på at forene innovation, teori og tradition. Portrætterne i min
serie rummer øjne udefra i alle farver og
videbegærlige stemmer, som nogle gange
var svære at forstå. De rummer også forudsætninger og forforståelser, der kunne
være vanskelige at begribe eller rumme. De
nysgerrige kom fra Danmark, Norge, Sverige,
Finland, England, Australien, Sydafrika, USA,
Brasilien, Argentina, Chile, Mongoliet, Japan
osv. osv.

På makro- samfundsniveau og mikro – skoleniveau gælder de samme mekanismer.
Man kan i øjeblikket iagttage flere parallelle processer, når det gælder konflikter og
udfordringer på samfundsplan, i de institutionelle rum, lærerværelser og klasseværelser.
De, der ikke må eller kan være med, protesterer og laver ballade!
Fællesnævnere i organisatorisk og personlig udvikling er (for voksne medarbejdere
såvel som elever): Elementære demokratiske
principper i form af inkludering, indflydelse,
rettigheder, pligter, anerkendelse, medledelse, selvforvaltning eller -ledelse.
Skiftende synsvinkler
Rapporten fra 1971 giver anledning til, at jeg
pludselig husker en hel billedserie, hvor SPF
medarbejdere indgår i en eller anden form
for casestudy. På min indre skærm kører præsentationer af gæstebesøg af forskere, konsulenter, politikere, embedsmænd, lærere,
ledere, arkitekter, bibliotekarer, studerende
og praktikanter på korte eller længere
ophold, rundt i alle SPFs hjørner og kroge for
at studere dansk, matematik, fremmedsprog,
naturfag, evaluering, medbestemmelse,
globale dimensioner, praktisk musiske aktiviteter, læringscenter, undervisningsmiljø,
arkitektur mm. Der har været endagsbesøg,
oplæg, foredrag, kurser og klasserumsforsk-

Fællesnævnere?
SPFmedarbejdere der stiller op, forbereder,
fortæller, viser, lytter, svarer, overvejer,
lærer.
Reflekterende praktikere, åbne for kritiske
spørgsmål, er forudsætning for en skole i
bevægelse.
Særlige scenarier
Bevægelse og berigelse er stikord for de
næste temaer, der toner frem i min hukommelse.
Personligt har jeg haft fornøjelsen af at
være med SPFelever på rejse og tage fotos
i Jokkmokk, på Lofoten, ved en svensk sø,
tyske skoler, på Færøerne, i Stranraer i Skotland, ved Cyclotronen i Schweiz, i Carcasonne
og Pyrenæerne i Frankrig og Barcelona i Spanien. Andre har fremvist flotte billeder fra de
var i Tjekkiet for at vandre, i Norge på ski, i
Holland på flodbåd, i de grønne bjerge nord
for Accra i Ghana, i Irland, ved Titicaccasøen,
eller på skolebesøg i Bolivia.
Lejrskoler og skolerejser til nære og fjerne
destinationer har været en højt prioriteret
aktivitet på forsøgscentret som har eksperimenteret med rejseformer, bosteder,
kulturmøder, indhold og udfordringer i de

14

med rejserne forbundne opgaver og undervisningsformer. Lærere har rejst alene eller
sammen i par eller mindre grupper, bl.a.
til konferencer for at give oplæg, udveksle
undervisningserfaringer med skoler i internationale netværk, planlægge konkrete
udvekslinger, studere spændende udenlandsk praksis eller forberede elektronisk
kommunikation. Studier, læring og oplevelse såvel som formidling har været elementer i enhver skolerejse, hvor det vildeste
har været elevers europapraktik i mindre
grupper på egen hånd men med ophold hos
kendte samarbejdspartnere.
At rejse er at leve. Og undervisning skal
være livgivende. Det har været en grundholdning hos SPFlærere.
Fællesnævnere?
Høje og fjerne mål, man kan, hvad man
vil, hårdt arbejde uden skelen til hvad der
var U, F eller Ø i arbejdstiden, privilegier i
tildeling af midler, opfindsomhed, positive
forældre til støtte for de unge og til de
ældre potentielle verdensborgere på Islev
Mark.
Betydningsfulde baggrunde
Uden forældrestøtte ingen udvikling i
skolen. Væsentlig præmis i Folkeskolens
formålsparagraf, gammel, velunderbygget
erfaring på SPF. Forældre har deltaget i
klasseråd, samråd, forældreforening, støttegrupper, festplanlægning og undervisning.
De er kommet til samtaler, møder, foredrag,
debatter og evalueringer, desuden kunstudstillinger, teaterstykker, fællesspisning,
tableauer, filmforevisninger og prøv-selvkulturelle arrangementer og iværksættermesser. De har deltaget i forsøg med
analoge og digitale kommunikationsformer,
og de har brugt mange timer på samtaler
og samvær med egne børn, lærerne, andre
elever og deres forældre. De har skaffet materialer, midler og mennesker, som
kunne bidrage til deres børns oplevelser og
lærernes undervisning. De har arrangeret
fester og dimissioner.
Fællesnævner?
Gensidigt forpligtende skole-hjem samarbejde er forudsætning for alle aktiviteter
med eleverne.

Forældrefotos er lagret sammen med en
masse hel- og halvformat fotografier af
afslutninger på temaer på tværs af fag og
klasser. Her har forældre mødt op og anerkendt det arbejde, som har engageret deres
børn og udfordret elevernes lærere. Temaerne har handlet om alt, hvilket et studie af
illustrationer i CRIT, årsskrifter og på hjemmesider kan vidne om. Hvad man ikke kan
se på disse billeder, er alle de mennesker,
der aldrig træder frem i forgrunden, selv
om de har ydet en stor indsats i forbindelse
med alle de spektakulære arrangementer,
der har foregået på SPF og et tilsvarende
stort og stabilt arbejde i alle de mellemliggende perioder, hvor skolens udvikling og
aktivitetsniveau ikke har været umiddelbart
synligt for folk, der kommer udefra.
Jeg forsøger hermed at anskueliggøre, hvad
der kunne være på det billede, som ingen
fotograf har taget, både fordi ingen har insisteret, og fordi man formentlig aldrig ville få
lov – af motivet selv!!
Mit fantasibillede er en collage af alle HKog servicemedarbejdere, som SPF har haft
fornøjelsen af. De skriver mødeindkaldelser,
dagsordner og referater, indkalder tilbud,
undersøger jura, arkiverer sager, indrykker
annoncer, koordinerer formidling og kurser,
laver budgetter og regnskaber, udbetaler løn
og betaler regninger. De renskriver breve og
udtalelser, skriver karakterlister og tekstopgivelser, redigerer prøveplaner, bestiller bøger,
betjener elever, arrangerer bordopstillinger,
rydder stole på plads, skifter pærer, slår
græs, slår søm i, reparerer vinduer og ødelagt inventar, luger ukrudt, henter, bringer,
afleverer, fejer, modtager, vasker, laver kaffe
osv. De løser alle mulige og umulige opgaver, i god tid, før, undervejs, imens, efter og
selv når det faktisk er alt for sent. Det er de
medarbejdere, der forbereder, understøtter
og efterbehandler, både når det er de evigt
tilbagevendende rutiner, der skal udføres,
og når det er nyopfundet, lige nu, ad hoc og
impulsivt. De lytter, når der bliver sagt, ”jeg
har brug for”, ”man ku også”.. eller ”for
resten” og de springer til med redningsaktioner, hvis det er muligt og giver mening.
De er jordbunden fortrop og fast forankrede
bagstoppere. De er security, når de luftige
pædagogiske visioner skal ud at flyve, de
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er cabin crew, når projektet er i luften og
ground staff, når de rejsende og piloterne
herefter skal bringes til sikker landing.
Fællestræk?
Ekstrem fleksibilitet, beredvillighed, effektivitet, rodfæstet under pres, selvstændighed,
selvbevidsthed, robusthed, kreativitet og
humor.
Intet under, at de nogle gange har en rå
jargon og hjertelig, ironisk distance til det,
som er vanskeligheder, men ikke egentlige
problemer.
Slutscener
Lige inden jeg når til sidste led i associationskæden, - et panoramabillede i stort format,
finder jeg det portræt, der for nogle år siden
pludselig blev væk. Det viser en sprudlende
energisk, hvidhåret mand i en regn af bolde,
han selv har kastet op i luften: SPFs pædagogiske leder og personalechef nummer to.
Han er nærmest en ”tre i ener”, hvis man
anvender den kategorisering af lærer- (eller
læringsleder-) typer, som Mads Hermansen
m.fl. præsenterer i en aktuel undersøgelse
om arbejdsklima, disciplin, kvalitet og
samvær i undervisningen.
Da ”traditionens vogter” absolut ikke er et
særligt passende billede på hans natur, resterer der tre af nævnte undersøgelses metaforer, som kan bruges til at anskueliggøre hans
rektorpersonlighed, - i funktion, kontekstafhængigt og med vekslende intensitet:
Den harmoniske lærer, problemknuseren og
ildsjælen.
Hans motto kan man næsten høre, når man
kigger på hans smilende ansigt, fanget på en
af vore mange medarbejderudflugter på vej
mod nye oplevelser og perspektiver:
Give udfordringer, fjerne hindringer, give
opmuntringer!

viser noget, som er fælles for stort set alle
SPFmedarbejdere.
Produktivt samvirke – fremdrift - fuld vigør
– personligt engagement.
Det sidste har ikke været helt uden omkostninger, se bare, hvad tidligere omtalte gamle
dokument fra 1971 siger om dette:
”Beskrivelsen af arbejdsmåder i lærerkonferencen og i faggruppen viser, at den enkelte
lærer kan lade sig engagere- og undertiden
lader sig engagere næsten for stærkt på
grund af ”et indre pres” (opgaveaccept),
hvilket bl.a. kommer til udtryk i det tilsyneladende paradoks: at næsten alle lærere synes,
at mængden af hjemmearbejde er for stor,
og samtidig er man særdeles tilfreds med at
være på skolen.”
Denne medarbejderoplevelse har tilsyneladende holdt sig som en konstant, gennem
alle de mange år med forandringer, fornyelser samt skiftende personer og projekter.
Mit medarbejderalbum ender her.

Alle ovennævnte tre leder- og lærer ”roller”
har været i spil og levende i den samlede
personalegruppe på SPF, men suppleret med
det træk ved traditionalisterne, der værdsætter høj faglighed.

Ud over alle de positiver, jeg har valgt at
fremhæve, gemmer der sig, selvfølgelig
også negativer. De ligger i en lille lomme på
albummets sidste side.
De vil, efter en tur i mørkekammeret, kunne
afsløre nogle af de mere uheldige situationer
eller scenarier, der findes i en turbulent organisation og bedaget skole- og virksomheds
kultur, der i en årrække har forsøgt at finde
veje og med sine ben balancere i et kontinuum af fornyelsestrang og fornyelsestvang.
Jeg ved, at der i denne negativlomme ligger
eksempler på mudrede motiver. Der har
været perioder, hvor samarbejde blev forstyrret af ikke italesat konkurrence eller manglende skarphed i udtrykket. Der har været
dage med vanskeligheder i skelnen mellem
figur og grund, og andre med manglende
gråtoner, sjusk i kompositionen, uklarhed i
kommunikationen eller rod i rammesætningen. Underbelysning eller overeksponering
er der også eksempler på.

Total – og slutbilledet, taget i fugleperspektiv, så man kan se hele den grønne og
frodige matrikel med alle dens aktiviteter,

Fejl, mangler og misforståelser hører med i
den samlede fortælling. De er også en del af
de lærestykker, SPFerne har fået i løbet af
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deres ansættelse. Negativerne har jeg dog
valgt at reservere til en anden historie.
Med et sidste blik på åbningsmotivet,
lukker jeg det tykke album og tænker på
den film, vi kunne have lavet.
Det var SPF!
I min optik.


Noter:
1. Centre for Educational Research and
Innovation, skabt i 1968 af Council of the
Organisation for Economic Co-operation
and Development, alle OECD lande er
medlemmer. I 2002-2003 var SPF (igen)
case-study school (en af to danske blandt
mange andre nationaliteter) under
programmet What Works in Innovation
in Education. Målet var at identificere
god praksis vedr. formativ evaluering og
vurdering. Læs evt. mere i OECD-CERI
publikationen: Formative Assessment,
Improving learning in secondary classrooms.ISBN-92-64-00739-3, OECD 2005
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Musisk Modspil
- men ikke et slutspil!
af Jørgen Reeckmann
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pørgsmålet er, om det ville have kunnet
lade sig gøre i dag?
En sensommerdag i 1986 lå de 24 elever på
store brune papirark og hjalp hinanden med
at tegne omridset af deres kroppe. Resultatet – de 24 omrids i 1:1 – udfyldte eleverne
herpå med farver, billeder, tekst, udklip, små
genstande o.a., som kunne være med til at
fortælle om en identitet. Og udstyret med
disse farvestrålende og fantasirige repræsentationer af sig selv kunne eleverne efterfølgende bruge dem i en præsentation for
hinanden af, hvem det nu var, der var startet
som elev på SPF i 8. klasse.
Den pædagogiske debat i midten af
1980’erne havde været en provokation for
en gruppe af nystartede lærere på SPF. En
ikke ringe del af skoledebatten var præget
af de muligheder, som en forventet it-revolution allerede tegnede i horisonten. Dette
kombineret med en til tider ret kortsigtet
uddannelsesvision, der mere satsede på
uddannelse til erhvervslivet end til livet
kaldte på modstand. Vi ønskede at formulere et modspil, der kunne fastholde de – i
vores øjne uomtvistelige – gevinster, der var
og er ved også at fokusere på de praktiske
musiske dimensioner i undervisning og
læring.
Hvis vi skal inddrage det kreative potentiale,
som ligger i puberteten, så kræver det, at vi
tænker læreprocesser på en helt ny måde,
at vi anerkender følelsernes og fantasiens betydning, at vi gør op med skolens
verbaldominans og accepterer, at de andre
udtryksformer kan noget, som verbalsproget ikke kan. For hvis det ikke var tilfældet,
hvorfor skulle de så findes i vor kultur.
(Ingelise Flensborg og
Birgitte Holm Sørensen:
Temaer i billedpædagogik)
Model for undervisningen
Vi ville kort sagt undersøge, om det var
muligt at lade undervisningen i de traditionelle fag dansk, historie, matematik, engelsk
osv. have et musisk – kreativt – praktisk
afsæt. Som tankemodel for den undervisningsproces, vi forestillede os, opstillede vi
nedenstående.

Forklaringen er følgende:
Ideelt skulle enhver læreproces i denne sammenhæng begynde med en konfrontation
en oplevelse, der rummede et væsentligt
element af musisk, kunstnerisk art. Det
kunne fx være et stykke musik, et billede,
et teaterstykke, en skulptur, et digt, en film,
litteratur …
For eleven skulle denne oplevelse også helst
rumme et element af noget provokerende.
Noget foruroligende eller nyt, som kolliderede med de erfaringer og holdninger, som
eleven hidtil havde anset for givne og nærmest naturlige. Allerhelst oplevelser, der på
anderledes måde udfordrede hele sanseapparatet – noget for øre og øje, næse, mund
og fingre. På dette tidspunkt havde vi dårligt
nok hørt om Howard Gardner ...
Det var vores opfattelse, at en provokerende
oplevelse, som rokkede ved de mentale mønstre, erfaringer, meninger, tænkemåder hos
en elev måtte afstedkomme en trang til eller
et ønske om at nyorientere, ordne og sortere
– kort sagt nysgerrighed og inspiration.
Og det var denne reaktion, vi ville stille
skarpt på og udnytte som drivkraft for
læringsprocessen.
Som et næste skridt i denne model så vi
elevens handling: aktion fx fremstilling af
et konkret produkt, der kunne synliggøre,
anskueliggøre og kommunikere den læring,
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der havde fundet sted. I de fleste tilfælde var
elevens aktion baseret på en informationssøgning, en undersøgelse, studier, idéudvikling eller lign.
Og endelig skulle denne læringsproces resultere i en formidling. Det var vigtigt, ikke kun
at lade sig provokere og inspirere til at søge
ny viden og indsigt. De opnåede resultater
af elevens arbejde skulle kommunikeres eller
formidles i en eller anden form: udstilling,
rapport, mundtlig præsentation, billeder,
musik osv. Denne formidlingsdel vurderede
vi som en væsentlig del af elevens mulighed
for at forankre og fastholde det lærte.

Det centrale ved menneskets skabende fantasivirksomhed er, at der sker en overskridende forandring
af de givne forhold: psykologiske, sociale, biologiske
og fysiske. Overskridelsen resulterer i en forandring,
hvorved den givne virkelighed omskabes og antager en
anden struktur og et andet indhold, en anden betydning
for individet og en anden funktion for samfundet.
Denne overskridende forandring af indhold, struktur,
betydning og funktion er for individet forbundet med
centrale følelsesmæssige dannelser i personligheden
– og den er forbundet med individets sociale liv og
hele virksomhed. Fantasien er den bevidsthedsmæssige struktur, der forbinder følelser med intellektuel
erkendelse og med handlingslivet.

heller ikke os som lærere. De vidste ikke,
hvad de kunne forvente – hvad var det
”normale” på dette sted? Kort sagt, havde
vi som lærere altså et råderum, som skulle
udnyttes, inden relationerne blev fastlåste, forestillingerne for fasttømrede og
paraderne for højt rejste. Vi plejede at tale
om, at eleverne, der startede på SPF, i den
første tid var en anelse ud af balance – og
denne midlertidige tilstand af ubalance
skulle vi udnytte til at skubbe dem ud i nye
og uprøvede sammenhænge. Det lykkedes
i mange tilfælde. Elever, der måske under
mere normale omstændigheder og i trygge
rammer på en skole og i en klasse, de var
vant til, ville have opponeret, obstrueret
eller bare ikke gidet, kastede sig nu ud i
eksperimenter og aktiviteter, de ellers ikke
ville have bundet an med. Om ikke andet så
af ulyst til at stikke for meget ud i forhold
til resten af flokken. Fx, når alle ser ud til
at ville synge, klæde sig ud og spille drama,
mime, tegne eller male eller smøre ansigtet
ind i gips, fortælle historier, så skal man da
ikke være den, der er anderledes, vel?
Så den første tid i dette udviklingsarbejde
havde flere vigtige pejlemærker for arbejdet med eleverne:

For yderligere at understrege projekternes
anderledeshed i forhold til meget andet
skolearbejde lagde vi stor vægt på at finde
fængende og usædvanlige navne til vores
større og mindre projekter: Efterår uden ord,
Dit Alter Ego i den tredje verden, Totem &
Labyrint, Bare billeder?, Personligt Projekt.

• Afmontering af tidligere negative skoleerfaringer
• Opbygning af ny tillid og tryghed
• Mod på det anderledes og ukendte
• Accept af hinanden – positive relationer
• Positive forventninger til skolen
• Genaktivering af fantasi og nysgerrighed
• Etablering af (ny?) identitet i forhold til
skole, lærere, kammerater
• Accept af at dette også kunne være
skole.

Pejlemærker
Musisk Modspil blev tilrettelagt som et udviklingsarbejde, der rettede sig mod elever i
8.-10. klasse. Både i 1980erne og nu er elever,
der er startet på SPF naturligvis præget af
den skolegang, de inden da har været igennem – på godt og ondt. I præsentationen af
Musisk Modspil udnyttede vi flere forhold
i og omkring de involverede elever. Dels
udnyttede vi, at de som nye elever på skolen
ikke kendte hinanden, ikke kendte skolen og

At de nye elever i 8. klasse samtidig fra
naturens side ofte var placeret i en overgangsfase præget af nyorientering, forvirring, usikkerhed – tog vi med som en ekstra
fordel. Det var før den fortærskede vits om
teenageren med et skilt om halsen: Lukket
på grund af ombygning havde vundet
almindelig udbredelse.
Vi talte vist mere om at åbne eleverne for
de mange fantastiske oplevelser, en skolegang også burde kunne byde på.

(Sten Clod Poulsen: Udviklingsbetingelser for
den alsidige personlighed)
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Og så var vores forventninger jo, at der for
det første ikke ville gå noget tabt i forhold til
at opnå andre faglige og mere traditionelle
færdigheder – tværtimod. Vi forventede, at
en positiv skoleoplevelse kombineret med
anderledes aktiviteter, fantasi, leg, glæde,
virkelyst og udfordringer også ville give sig
udslag i en værditilvækst på de traditionelle
faglige konti.
I begyndelsen
Vi lagde ud, allerede før eleverne var
begyndt på skolen. I slutningen af deres 7.
skoleår havde de deres første møde med
SPF. Vi lagde stor vægt på, at signalværdien
i dette møde skulle udnyttes. Så i stedet for
at leve op til de kommende elevers forventninger om at blive udsat for de tests, som
Forsøgscentret i en årrække havde benyttet
sig af efter optagelsen af nye elever, lod vi
eleverne møde opgaver, der skulle demonstrere deres evne til at arbejde sammen og til
at løse usædvanlige opgaver på kreativ vis.
Den største opgave i alle de år, hvor Musisk
Modspil var ledetråden for vores team, var
at fastholde og bevise, at et højt fagligt
niveau også kunne opnås og opretholdes i
en undervisningsform, der massivt satsede på
at gøre det praktisk musiske til den dynamo,
der kunne give energi til hele det faglige
spektrum. En nem indvending herimod
kunne have været, at vi brugte det praktisk
musiske som sukker på det letbitre, faglige
pille for at få den til at glide nemmere ned.
Intet kunne være mere forkert.
I alle de faglige og projektorganiserede
undervisningsforløb, der udgjorde grundstammen i Musisk Modspil var oplevelsen
af og arbejdet med det musiske, det kunstneriske, det praktiske et element i sin egen
ret og med en egen faglighed. Vores ønske
var netop at skærpe opmærksomheden på
og respekten for disse særlige områder ved,
at de blev placeret i undervisningens og
læringens centrum. Imidlertid måtte vi også
hurtigt erkende en række vanskeligheder,
når det gjaldt elevernes forhåndserfaringer
og -færdigheder med at udtrykke sig musisk
og praktisk.
Det drejede sig om de rent manuelle
færdigheder, motorisk træning, omhu osv.
Mange af eleverne demonstrerede således

med al tydelig den lemfældige omgang med
de praktisk musiske fagområder, de havde
været udsat for i deres hidtidige skoleforløb.
Mange havde et billedsprogligt udtryk som
elever på 3. klassetrin, mange havde kun
sjældent forsøgt sig med at dramatisere eller
var kropsligt og rytmisk uøvede. Alene det
at skulle save, synge eller sy kunne volde
problemer.
Dernæst savnede eleverne også i mange tilfælde teoretisk, historisk indsigt i billedsprog,
musik, drama osv. Dette er ikke et udtryk
for at enkelte skoler eller enkelte lærere ike
havde løst deres opgave godt nok. Snarere
var det et symptom på, at Folkeskolen generelt ikke har vægtet og værdsat de praktisk-musiske fagområder. Det drejer sig om
ressourcer, skemalægning, timetildeling – og
indrømmet: læreres faglige forudsætninger.
For slet ikke at nævne det omgivende
samfunds generelle mangel på respekt for
det musisk praktiske i undervisningssammenhæng.
Så der var nok at tage fat på!
Samarbejde uden for skolen
I vores planlægning af Musisk Modspil
valgte vi at involvere en række institutioner
og enkeltpersoner, som ville kunne tilføre
projektet yderligere faglighed, inspiration og
legitimitet. Vi kontaktede således Arkitektskolen, musikskoler, teatre, museer, forfattere, ballet/dansegrupper med forslag om
flere forskellige typer samarbejde: gæstelærere, praktikophold, samarbejde med unge
studerende, ”virksomhedsbesøg” m.m.
Samtidig fik vi etableret et første lejrskoleophold, som fokuserede på et lokalområde
(Ærø) og hele det kreative og kunstneriske
miljø, der eksisterer der. I planlægningsperioden fik vi skabt kontakt til en lang række
mennesker, som indvilgede i at samarbejde
med os fx som praktikværter for vores elever.
Det blev en perlerække af oplevelser for
eleverne, som mødte engagerede mennesker:
kunsthåndværkere, keramikere, musikere,
vævere, tækkemænd, arkitekter, skuespillere,
malere, forfattere, fortællere, lokalradiofolk
o.m.a. Disse første oplevelser på en ny skole
var uden tvivl med til at skabe en forståelse
og en respekt for de mange mennesker,
der vælger at bruge deres (arbejds)liv på at
udtrykke sig kunstnerisk, kreativt …
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Som den opmærksomme læser nu allerede
vil have konstateret, er der visse vanskeligheder med at operere med præcis definitioner på dette område. Alene diskussionen
om, hvad begreber som kunst, musisk eller
kreativitet dækker, kan fylde mange hyldemetre. Nøjagtig de definitionsproblemer var
et tilbagevendende problem i vores udviklingsarbejde og gjorde, at det var svært på
overbevisende måde at argumentere for den
videnskabelige validitet i vores arbejde. Kort
sagt blev det et problem, at vi tilsyneladende
stod med et forholdsvis spinkelt teoretisk
fundament, men med ret solide praksiserfaringer. Man kan på den baggrund og set
i tilbageblik mene, at vi måske var lettere
naive og ureflekterede i vores pædagogiske
arbejde. Men måske er det mere dækkende
at sige, at vi var ubekendte med megen af
den teoridannelse, som først blev tilgængelig
for flertallet af lærere senere.
Vi arbejdede nok meget mere intuitivt og
eksperimenterende, end der ville være plads
til og accept af i dag. Og fraværet af helt
præcise og – ikke mindst – evaluerbare mål
for udviklingsarbejdet var måske en svaghed.
Men ingen kan omvendt benægte, at den
spontanitet og glæde, der ofte prægede
arbejdet, var en udpræget styrke.
Påvirkning af den pædagogiske udvikling
Hvordan kom dette første arbejde med den
praktisk musiske dimension så alligevel til at
præge en pædagogisk udvikling i Danmark?
Da vi havde fået de første tre års erfaringer med Musisk Modspil, besluttede vi, at
denne undervisningsform også skulle komme
til udtryk og anvendes ved de afsluttende
prøver. Vi forsøgte os derfor i en årrække
med forskellige varianter af en projektpræget prøve ved den afsluttende prøve i
mundtlig dansk. Ministeriets fagkonsulenter
var observatører og censorer, forsøgene
fik en god pressedækning og eleverne en
god oplevelse af at have været til en prøve,
der faktisk dels viste noget mere om deres
mange forskellige kompetencer dels afspejlede den undervisningsform, de havde været
en del af.
Ikke alle forsøg med at udvikle en brugbar
prøveform viste sig imidlertid lige anvendelige. Alle forsøg fungerede for så vidt i forhold til elever, men som en prøveform, der

kunne foreslås vore kolleger, gik det ikke. Vi
kom i nogle tilfælde til at vælge fremgangsmåder, der resulterede i alt for store arbejdsbyrder for de involverede lærere, uden at
resultaterne af den grund blev bedre.
I nogle tilfælde kunne vi direkte lade den
ordinære prøve i mundtlig dansk afløse af
en mere musisk og projektorienteret prøve.
I andre tilfælde valgte både at afvikle en
prøveprøve i april og en ordinær prøve i juni.
På denne måde fik vi et bredere sammenligningsgrundlag, både som lærere og elever.
I den efterfølgende evaluering kunne vi
derfor interviewe elever, forældre og lærere
om prøvens forløb og resultat.
Størst succes havde vi nok med udviklingsarbejdet Prøvelsernes tid i 1991. Dette forsøg
byggede på en prøveform, hvor elever i
forhold til en lodtrukken ukendt tekst dels
skulle præstere traditionelt tekstarbejde, dels
skulle skabe et praktisk musisk produkt, der
kunne opfattes som et svar eller en reaktion på den lodtrukne tekst. Følgelig havde
eleverne længere forberedelsestid (en uge)
til deres samlede arbejde med tekst og produkt. Selve den mundtlige prøve var således
en kombination af den kendte prøveform
med tekstarbejde og mundtlig fremstilling,
men hertil blev føjet en præsentation af og
samtale om elevens produkt. I den endelige
evaluering indgik såvel en skriftlig vurdering
af arbejdsproces, produkt og præsentation
som en vurdering af det danskfaglige indhold. Ud over den fyldige skriftlige vurdering
til hver enkelt elev blev der også givet en
talkarakter.
Hele dette forløb blev skildret i en videofilm, som blev solgt i hele Danmark.
Og mon ikke de fleste kan se, hvorledes
denne prøveform nogle år efter genopstod i
skolelovgivning i 1993 – ikke som en egentlig
prøve, men nu under navnet Projektopgaven!
Blikket rettes mod verden
I de senere udviklingsarbejder (fx Indsigt
Udsyn Omtanke) som byggede videre på
tankerne fra Musisk Modspil, vendte vi blikket mod det globale. Allerede i begyndelsen
af 1990erne stod det os klart, at vi var nødt
til at inddrage centrale aspekter af den
diskussion om vores fælles ansvar for klodens
fremtid og bæredygtighed, der længere
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havde præget samfundsdebatten – nationalt
og internationalt.
Dette førte så til en udviklingsarbejder, hvor
selve mødet med verden og dens mennesker,
naturgrundlaget og noget så umoderne som
international solidaritet blev hovedområder
i udviklingen af nye undervisningsformer og
-indhold. Rejser gennem hele Europa, udvekslingsrejser til Finland, Skotland, Tyskland,
England, Schweiz, Belgien, Holland, Norge og
Sverige, nogle klassers længerevarende besøg
i Ghana og i Sydamerika kom til at præge
væsentlige dele af undervisningen. Men hele
tiden med en opmærksomhed på det musiske
grundlag vi havde valgt at bygge vores pædagogiske arbejde på.
En indvending både dengang og sikkert
også mulig at møde i dag var, at det jo nok
var meget nemt for en gruppe unge lærere
optændt af den hellige ild og forsynet med
en gruppe elever uden nævneværdige problemer af nogen art. Penge havde vi sikkert
også en masse af …
Vi kan jo kun anføre, at de elever, som vi
dengang kunne arbejde med – og som SPF
løbende har optaget – i kraft af optagelsesproceduren udgjorde et gennemsnit af elever
fra det københavnske forstadsmiljø. Og økonomien var absolut også fastlagt som noget
nær gennemsnittet i Københavns Amt.
En åben slutning
De elever, der indgik i dette arbejde, har nok
ikke taget skade. Det er i dag voksne mennesker, som i de fleste tilfælde har fået de
uddannelser, de havde evner til og interesse
for. Et (måske markant) mindretal af disse
elever har valgt uddannelser og er på vej
ind i livsforløb, der kunne synes præget af
de undervisningsformer, de blev udsat for.
Andre har måske ikke valgt en uddannelse
og et erhverv, der fortæller noget om den
påvirkning, de blev udsat for i Musisk Modspil
– men måske har de i deres liv en glæde, indsigt eller interesse, der fortæller om åbenhed
for det anderledes og uforudsigelige.
Bevise det kan vi nok aldrig – men den gode
anelse har man da lov at have!
Slutspil?
Set i lyset af den udvikling der er sket i
folkeskolen siden midten af 1980’erne, kan

man ikke påstå, at den tankegang, der lå
til grund for Musisk Modspil, har sejret. I et
pessimistisk perspektiv kan man hæfte sig
ved, at de særlige kvaliteter, som de praktisk
musiske dimensioner beviseligt indeholder,
kun i begrænset omfang præger indholdet i
skolen i dag.
Dette til trods for at der har været mange
gode intentioner om det modsatte. Imidlertid er disse intentioner ikke fulgt op af de
nødvendige handlinger, lovgivning, uddannelse og tilførsel af ressourcer. Det bliver
højst til floromvundne hurraord og skåltaler,
men når virkeligheden sætter ind, er det
glemt igen. Folkeskolen er ikke præget af en
satsning på solid faglighed og reel interesse
for det praktisk musiske. Det er allerhøjst
noget, man kan lade de yngste klassetrin
spilde tiden på. Der er ikke stemmer i skidtet,
vi vil se kvalitet og styrket faglighed!! Ja,
naturligvis – men gælder det ikke også hele
det praktisk musiske fagområde?
Fremtidens unge skal ud at konkurrere i
globaliseringens hellige navn – sjovt nok
ofte på områder, der forudsætter kreativitet,
innovation og ideer om design. Men hvor
skal grunden lægges til netop at kunne imødekomme disse udfordringer?
Når vi på trods af denne elendighed også
kan få øje på positive elementer, skyldes
det i langt højere grad at fx kommunale
billedskoler, musikskoler, teaterprojekter,
museumstilbud og selvorganiserede græsrodsprojekter, efter- og lilleskoler og enkelte
ildsjæle holder fanen højt og lader børn og
unge møde det, de aldrig vidste, de kunne
blive optaget og beriget af. Det er først og
fremmest i disse miljøer, at de kommende
generationers arkitekter, musikere, malere,
forfattere, dansere, filmskabere, it-designere
OG!!! visionære, kreative og innovative
erhvervsledere, forskere og djøf’ere kan få
kompletteret deres folkeskoleuddannelse.
Med lukning af SPF forsvinder endnu en
stemme, der i årtier (også) har peget på
nødvendigheden af den praktisk musiske

dimension i folkeskolen.
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Brennpunkt Deutsch

- tyskundervisning, der samler og spredes
af Annette Smidt Jørgensen, Marianne Ledstrup
og Lotte Nielsen
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SPF

lukker! Det er en kendsgerning, at
nogle af landets magthavere mener,
at der ikke længere er brug for et forsøgscenter; et væksthus for både børn og voksne.
Hvor er det ærgerligt, for vi tre ”tyskfrøkner”
har virkelig haft det sjovt! Ja, vi er mange,
der har nydt godt af SPF som arbejdsplads og
uddannelsessted – en arbejdsplads, hvor der
har været plads til at udfolde sig på professionel vis i en etableret evalueringskultur, og
hvor det at eksperimentere stod i højsæde.
Som uddannelsessted har det været unikt! Et
miljø præget af fagligt engagement og med
tid og pligt til at sætte sig ind i både nye og
ældre pædagogiske retninger. Og i et miljø
hvor teori og praksis går hånd i hånd, kan
det ikke undgås, at de ansatte udvikler en
række faglige kompetencer.
På SPF blev visioner omsat til innovationer, til
konkrete udviklingsarbejder, hvis resultater
kom til at afspejle sig som delmængder i
blandt andet folkeskoleloven af 1993. Men
det gik også den modsatte vej: love og paragraffer blev omsat til en hverdagspraksis og
erfaringerne herfra blev formidlet til lærere
i det ganske land. Sådan var det også for
faget tysk.
Det specielle ved vores fagområde er imidlertid, at vi var i stand til at implementere
de overordnede projekter på stedet så deres
metoder, aktiviteter og til en vis grad også
teori indgik i udviklingen af tyskundervisningen.
Med denne artikel peger vi på nogle af de
facetter, der har medvirket til, at tyskfaget
også blev et rummeligt, interessant, levende
og kreativt fag på SPF.
Fagligt teamsamarbejde
”Wenn einer allein träumt, ist es nur ein
Traum. Wenn viele gemeinsam träumen,
ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit”. Dette citat af Hundertwasser beskriver
synergieffekten af lærersamarbejdet på SPF.
En effekt der, efter vores mening, i særlig
grad fik indflydelse på udviklingen af faget
tysk, der ikke bare optog, men ud fra fagets
egenart, videreudviklede arbejdet med
eksempelvis den praktiske og musiske dimension i undervisningen – kraftigt inspireret af

udviklingsarbejdet ” Musisk modspil”. Men
hvordan kunne det lade sig gøre at arbejde
praktisk og musisk, hvis man som tysklærer
ikke havde de rette forudsætninger for at
føre de gode intentioner ud i livet?
Forklaringerne er mange, men ud over lyst
og vilje udgjorde lærerne på SPF det man
i dag med en læringsteoretisk term kunne
kalde et ”praksisfællesskab”. En form for
fællesskab hvor den individuelle læring var
involveret i fællesskabet og dermed medvirkede til at give ny viden og erfaringer
og dermed udvikle os som mennesker. Det
gjorde os modige, vi turde overskride egne
grænser, så undervisningen ikke blot blev
præget af en mangfoldighed af oplevelser
og sanseindtryk, men eleverne fik også
mulighed for at arbejde med mange forskellige udtryksmidler, som tegning, musik,
drama og andre kropslige udtryk. Vi arbejdede med æstetiske læreprocesser, hvor
indtryk og udtryk var hinandens forudsætningen og læringen skete gennem sanserne.
Tysklærerne på SPF har altid været en lille
gruppe af energiske personer, der brændte
for deres fag, og at arbejde et sted, hvor
kolleger er lige så optaget af at gøre et godt
stykke arbejde som en selv, er en stor glæde.
Vi har tilbragt mange timer i vores fagteam med at udtænke ideer til metoder og
indhold, der skulle gøre tyskundervisningen
spændende og vedkommende. Nogle af de
ideer vi havde, omfattede også de kolleger,
der ikke var tysklærere. At tænke tilbage på,
at vores matematik-, dansk- og fysikkolleger
stillede op til sprogdage i tysk, tog ansvar
og medvirkede til at få dagene til at fungere
er super! På de dage gik vi høje hjem og
oplevede at vores fag var betydningsfuldt,
sjovt og dannede rammen om gode og
fælles oplevelser på skolen.
Fra det ikke mindre end perfekte fagsamarbejdet i tysk, var der ikke langt til
teamsamarbejde. Teamet drøftede tilegnelsesstrategier, bidrog til diskussionerne på
stedet om læringsstile, de mange intelligenser, den anerkendende tilgang og elevernes
medbestemmelse på baggrund af praksiserfaringer. Der blev arbejdet med teorierne,
vurderet og nytænkt. Erfaringer med det
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gode fagsamarbejde kan vi anbefale andre
også at gøre sig.
Teamsamarbejdet er kommet godt i gang på
mange skoler, nu skal der sættes fokus på
fagteamsamarbejdet. Det er i fagteamene,
at lærerne finder den røde tråd i fagene,
planlægger i fællesskab og foretager den
vidensdeling, der er så vigtig for faglig udvikling og fordybelse.
Det var i fagsamarbejdet, vi for alvor voksede og trivedes i årene på SPF.
Projektarbejde
Projektarbejdsformen har til stadighed
været en af de vigtigste arbejdsmetoder på
SPF. Gennem egen handling og refleksion
fastholdes det lærte bedre og i tværfaglige
forløb skal eleverne vise, at de kan bruge de
faglige erkendelsesformers særkender, som
de op til et projektforløb har arbejdet med.
Projektarbejde i tysk har været indsatsområde gennem nogle år. Normalt optræder
projektarbejdsformen i tværfagligt samarbejde, men mange af de erfaringer, vi har
gjort med tysk og projektarbejdsformen er
netop kun i faget tysk.
Projektarbejdsformen giver plads til undervisningsdifferentiering, materialedifferentiering og differentiering på tid og hjælp. Alt i
alt en stor fordel for alle. Læreren kan sætte
ind med udvikling af de faglige områder,
den enkelte elev har brug for og finde materiale, der passer i niveau. Udfordringer til alle
både på input og output. Elevernes engagement stiger i takt med egen indflydelse på,
hvad de kan og må lave, og de vurderer disse
projektperioder som meget værdifulde. De
sætter selv mål for projektet, vurderingskriterier udarbejder lærer og elever sammen,
og fremlæggelserne indgår i den samlede
vurdering og det faglige standpunkt.
Projektarbejdsformen i tysk blev for os
en mulighed for at inddrage metoder og
redskaber fra et fagområde til et andet.
Eleverne overførte deres arbejdsmetoder
med bl.a. målsætninger og evaluering til et
fag, som de ellers betragtede som værende
uden for den almindelige samarbejdsramme.
Et plus for tyskfaget – en højnelse af opfattelsen og rangeringen af ”hadefaget”.

Målsætning, evaluering og
dokumentation
Disse tre ord er som nævnt væsentlige i
projektarbejdsformen, og de hører i det hele
taget til tidens hotteste gloser. Over alt skal
der målfastsættes, evalueres og dokumenteres. Det er ikke helt nyt – det har vi gjort
længe på SPF.
For os der blev ansat i 1988 og 1989 var det
imidlertid nyt, da vi startede. Som lærere i folkeskolen i et vist antal år, havde vi været vant
til først og fremmest at tilrettelægge undervisningen efter, hvad eleverne skulle lave, det
vil sige hvilke aktiviteter, der skulle foregå i
undervisningen. Hvad eleverne skulle lære
lå implicit i aktiviteterne. Det var ikke synligt
for eleverne selv, men vi vidste det naturligvis gennem vores undervisningserfaring og
kendskabet til love, bekendtgørelser m.v.
Derfor var en af de helt store øjenåbnere for
os, at man til den årlige ”ventiljustering” med
rektor om projektbeskrivelserne for faget tysk
pludselig skulle stå til regnskab for og kunne
redegøre for, hvorfor netop dette udviklingsarbejde var så vigtigt, hvad vi troede, vi ville
opnå med det og hvilke teorier, der kunne
begrunde vores lyst til netop at give os i kast
med dette eller hint..
Erfaringen fra arbejdet med projektbeskrivelserne (hvad, hvorfor, hvordan) blev efterhånden til en praksiserfaring i tilrettelæggelsen
af tyskundervisningen, specielt i arbejdet med
projektarbejdsformen ligesom evaluering
også blev det.
Minderne har vi da lov at have ... og det
vi har lært, kan ingen tage fra os
SPF har for os været en mulighed for at
udvikle et fag og et fagområde og give nogle
elever muligheden for at opdage at arbejdsmetoder og medbestemmelse og indsigt i
egen læring kan bidrage til større udbytte
og en mere positiv indstilling til det at lære
– også det, der er svært.
Derfor var det også en stor glæde for nylig
at tale med nogle gamle elever og høre dem
fortælle om, hvad SPF har betydet for deres
personlige liv og karriere. Flere sagde oven
i købet, at de, til deres egen overraskelse,
(tysk og fordomme!) havde været glade for
tysktimerne.
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Vi tre ”tyskfrøkener” er enige om, at årene
på SPF har lært os mere end summen af alle
de andre år tilsammen, hvor vi har beskæftiget os med undervisning!
Årene på SPF blev den benzin, som vi
er fløjet videre ud i verden på. Og vi er
fløjet langt! Vi sætter til stadighed vore
fingeraftryk på tyskundervisning og undervisning i bred almindelighed i folkeskolerne i Danmark. Det sker dels i form af
lærebogssystemer og andre materialer til
tyskundervisningen dels som pædagogiske
konsulenter i Rudersdal – og Greve kommuner og som skoleinspektør i Gladsaxe.
Note:
Vi ser for tiden med stigende bekymring,
at faget tysk får mindre og mindre status.
Men vi vil til stadighed kæmpe for at holde
tyskfanen højt. Og til trods for ændrede
prøver og de lidt dystre udsigter for faget
lægger undervisningsvejledningen heldigvis
op til, at faget tysk skal tilgodese elevernes
alsidige personlige udvikling og vejledningen
indeholder stadigvæk en lang række forslag
til, hvordan man kan arbejde med sanserne,
med billeder, med drama m. m.
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Learning
English
with Style
– looking back
with a Smile
– and a Tear

af Unni Bøyesen
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Kære SPF
Efter tolv og et halvt års samliv er vi nået
til det punkt, hvor vi kunne holde kobberbryllup. Vi har aldrig lovet hinanden evigt
troskab, men at yde vores bedste så længe
vi vælger at være sammen. Hvert år har vi
taget forholdet op til revision og besluttet,
at der både har været perspektiv og mening
i at fortsætte relationen. Sådan har vi det
endnu, men omstillingsparate og demokratiske, som vi hver især er, må vi forholde os
realistisk til en flertalsbeslutning truffet i
folketingssalen, med den konsekvens, at vi
må afbryde forholdet om nogle måneder.
Værdikampe vindes ikke med sværdslag,
men med åben kommunikation, respekt og
gensidig forståelse, så lad mig benytte denne
lejlighed til at minde dig om nogle af vores
højdepunkter og visioner i faget engelsk i
den tid, vi har haft sammen og se på, hvor
fokus ligger nu, hvor arbejdet må fortsætte
på andre betingelser.
I midten af halvfemserne var vi optaget af
kulturforståelse i sprogfagene. I artiklen
Cultural Awareness – fra Lance til Søren
(CRIT 3/95) beskrev jeg, hvordan to 9.klasser
gennem et skoleår arbejdede med kulturmøder i engelskundervisningen. De havde besøg
af Lance, en Native American, som havde
droppet en universitetskarriere for at leve
enkelt og i pagt med indianernes oprindelige
værdier. Da han fortalte om den meditative
tilstand, han kom i under sin Vision Quest,
efter døgn alene i det nordamerikanske
ørkenlandskab, var det ikke kun eleverne,
der fik lyst til at efterlade jordisk gods og
følge ham. Under overskriften Native Americans arbejdede eleverne projektorienteret
efter fælles afsæt med film og litteratur og
rundede perioden af med at præsentere
deres selvvalgte projekter for hinanden. Jeg
reflekterede over lærerrollen ved at skrive
om Steen Larsens syn på denne, når eleverne
arbejder selvstændigt og Ivar Bjørgens dengang så benyttede AFEL begreb (ansvar for
egen læring), og konkluderede, at processen
var ligeså vigtig som produktet, og at begge
dele skulle evalueres. Vi havde også besøg
af en kvindelig skoleleder fra Malaysia, som
gav eleverne mange spændende indblik i en
kultur fjernt fra Danmark og efterfølgende
var det engelsksprogede kontinent Austra-

lien i fokus. Der var FNs World Summit for
Social Development i København i marts
dette år og engelsktimerne gik med at følge
den engelsksprogede konference i tekst
og levende billeder. Sidste emne var Youth
Cultures, og jeg skrev: ”Sørens forklaring om
hvorfor han var kronraget med en lysegrøn
tot som pandehår og hans beskrivelse af den
type unge, han følte sig beslægtet med var
ligeså interessant og oplysende, som Lances’
beskrivelse af sit kulturelle tilhørsforhold
tidligere på året.” Jeg konkluderede, at siden
cultural awareness er en måde at forholde
sig til egen og andres kultur på, afhængig af
den viden man har, er der stadig meget at
tage fat på.
Senere i halvfemserne havde vi fokus på
sprogtilegnelse og på at udvikle metoder
til at styrke elevernes tilegnelse af både
det aktive og passive ordforråd. Vi havde
sprogdage på tværs af fremmedsprogene
og arbejdede både projektorienteret og
tværfagligt i fremmedsprogsundervisningen.
Vi havde også fokus på læringsstrategier som
Different ways of learning and remembering new words according to the theories of
the many intelligences.
Vi afprøvede alternative prøveformer som
parprøven (CRIT 3/98), hvor eleverne fik vist
deres kommunikative færdigheder, læse og
lytteforståelse i en kontekst, der lignede den
daglige undervisning og med betydelig mere
plads til egne initiativer og viden om emnet,
end den traditionelle prøve.
Gennem alle årene har der været spændende kulturmøder. Når nu vi ser på højdepunkter, vil jeg fremhæve vore amerikanske
gæster Ray og Virgil, som tryllebandt
eleverne med et undervisningsforløb om
Gangs in the US. Autentisk materiale, film,
rollespil og mange øvelser og diskussioner,
gav eleverne et alternativt og uskønt indtryk
af bandemiljøet, både som modvægt til
glorificeringen i nogle kredse og som et
fængslende indblik i konsekvenserne af at
vælge den vej. ”Gangs play for keeps. Death
is forever!” (CRIT 3/99)
Ved overgangen til årtusindskiftet inddrog
vi for alvor portfolioen i undervisningen, og
eleverne blev gode til at gemme og udvælge
produkter til udstillinger i forbindelse med
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forældresamtaler, evaluering og til den
mundtlige fremmedsprogsprøve, hvor portfolioprodukter blev præsenteret, som led
i en alternativ prøveform. I forlængelse af
dette, havde vi et treårigt udviklingsarbejde
fra 2002-05, hvor arbejdet med skriveprocesser, elektronisk logbog og portfolio i et
forsøg med skriftlige prøver i engelsk og
tysk til 9.klasse prøven. Disse er fra og med
foråret 2007 indført fra ministeriets side,
men som muligheder ved lodtrækning og
uden den sammenhæng med årets øvrige
arbejder, som vi tillagde betydning.
Der er rigtig mange spændende muligheder
i faget engelsk. Der er hele indholdssiden
med informationssøgning, brugen af medier
af en hver art, meningsdannelser og skriftlig
og mundtlig brug af sproget. Der er bevidstheden om, hvordan man tilegner sig ord og
udtryk, og hvordan sproget er bygget op.
Eleverne er nu med til at sætte mål for, hvad
de skal lære, og vi arbejder med forskellige
evalueringsformer i læreprocessen.

I årsplanen for det sidste hold 9.klasser
her på SPF, er forskellige kulturmøder
helt centrale og årets projektbeskrivelse i
engelsk har titlen Interaktion, refleksion og
progression. Begge kan læses på vor hjemmeside, sammen med alle øvrige årsplaner
og projektbeskrivelser for de forskellige fag.
Det ønskede mål er, at ”eleverne skal kunne
anvende engelsk til dialog og formidling
og kunne uddrage brugbar information af
tekster af alle typer. De skal bruge relevante
redskaber til informationsindhentning,
problemløsning og kritisk tænkning. De
skal kunne forstå og agere i en verden med
mange kulturer, og de skal have viden om
sprogets opbygning og strategier for sprogtilegnelse”.
Så mens vi bevarer smilet lidt endnu og forbereder os på de nye tider, vil jeg takke dig,
SPF, for inspirerende muligheder og rammer
og sende varme tanker til alle mine herlige, farverige og evigt udfordrende elever
gennem alle årene!
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Kære Bertel
– andre interesserede må godt læse med …

af Mikael Skånstrøm
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D

er kom en mail med en tidsplan og
andre væsentlige punkter for afviklingen
af min arbejdsplads, Statens Pædagogiske
Forsøgscenter, til sommer. Som et af punkterne bliver vi bedt om at tage stilling til,
om der er noget, vi ønsker at tage med fra
SPF- fra mindeværdigt brugbart inventar
over et billede til noget af det mangfoldige
elektroniske apparatur.
Jeg tog en hastig rundtur på skolen på den
indre skærm, rundt i hjørnerne, ud i klasselokalerne, rundt i det flotte og veludstyrede
bibliotek og ind på lærerværelset. Er der
mon noget, der vil klæde den nye 2-værelses
i Viborg?
Næ – ikke sådan rigtigt, tænkte jeg.
Men der er så meget andet, jeg vil tage
med mig!
Da jeg ankom til SPF i 1987 var der to elektriske skrivemaskiner – med rettetast. På den
skole, jeg kom fra, var det kun chef-sekretæren, der var indehaver af sådan et vidunder,
men typisk for SPF var det vigtigt, at lærerne
havde de bedste muligheder for at udvikle
undervisningen, og det opfattede jeg de to
skrivemaskiner som symbol på. Og så havde
eleverne deres egen kopimaskine. Midt i det
hele regerede Jens K. som enevældskongen,
man havde bygget hele skolen omkring.
Hele miljøet havde en høj puls, og alle var
dedikeret til målet - at udvikle undervisning.
Nu 20 år, et stort antal kolleger og et større
antal elever senere, har du fyret mig, Bertel.
Du skrev i dit brev til mig for et års tid siden,
at jeg nok ikke ville være enig med dig i din
beslutning. Det er helt rigtigt – der var jo
ingen anden grund til mig, at din vigtigste
begrundelse var, at SPF ’ikke passer ind i
dagens skolebillede, hvor der er masser af
forsøg over hele landet’. Og det mente du,
uden at du vel egentlig ved, hvad vi stod for
– da hverken du eller andre fra dit ministerium ulejligede sig med at komme, endsige
evaluere SPF’s virke. Et par af de skolepolitiske ordførere forsøgte at inddrage den økonomiske gevinst ved en nedlæggelse, men
den undlod du klogeligt at nævne i dit brev
til mig. Den var jo minimal og forsvundet ind
i det store regnskab. Ingen andre har glæde
af den direkte lille besparelse. Men vi fik jo
at høre, at der intet var at udsætte på det
arbejde, vi havde udført, men fraværet af

jer fra ministeriet i kombination med Søren
Krarups udsagn fra Folketingets talerstol om
at vi - uden at han vidste noget som helst om
SPF - nok havde haft en stor andel af ødelæggelsen af den danske folkeskole, gjorde
at både selve ordet og følelsen af demokrati
blev temmelig devalueret for mig.
De første billeder af de første indtryk vil
jeg tage med – det sidste vil jeg forsøge at
fortrænge.
På Vejlefjord Neurorehabilitering har man
ansat forskeren Kjeld Fredens, som du helt
sikkert har hørt (om), som innovator med
den passus i ansættelsen ’at han skal fyres,
når han er lykkedes’. Sådan har jeg valgt at
have det – jeg lykkedes. Så nu må jeg videre
– og videre i mine overvejelser om, hvad jeg
skal tage med mig.
Klassebillederne
De må virke som en storslået reklame
for danske skolefotos, de lange rækker
af klassebilleder, der hænger lige inden
for indgangen til skolen. Det er et stykke
enestående skolehistorie med billeder af en
skoleungdom gennem 40 år. Der er flere
koryfæer i mellem og utallige gange er både
Gitte Ø. Nielsen, Peter Schmeichel og Laust
fra DAD er blevet udpeget for nye elever
og for gæster. Og så er der alle de, der blot
venter på at blive kendte. Hvis en opgørelse var mulig, ville der sikkert vise sig en
overrepræsentation af kunstnere, musikere
og iværksættere, men de fleste er blevet til
gode solide, højt uddannede samfundsborgere, og der er formodentlig også nogen,
der stemmer borgerligt. Men de lever ikke
alle sammen i dag – Ole blev fx skudt ned
over Sudan i et Røde Kors fly for nogle år
siden, og andre har fundet livet for svært.
Men ja – der er også en morder på et af billederne. Flere elever har såmænd også kunnet
udpege deres pinligt udseende forældre for
deres klassekammerater.
Det var Laura og Laust der var primus
motorer i indførslen af P24 – et fuldt døgn
hvor eleverne var på skolen hele tiden og
arbejdede i grupper på tværs af klassetrin.
Deres motiver var forskellige – Laura kunne
ikke lade være med at sætte ting i gang, og
Laust var et B+menneske, der ikke fungerede
på den tidlige side af middag. Eleverne vil,
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som jeg, sikkert huske andre store fællesprojekter, som ’Den store flugt’, hvor alle
eleverne uden varsel blev samlet i kælderen
for derefter at blive kørt bort i lukkede
lastbiler. Følelsen af at være flygtning fik de
på den måde helt uforglemmeligt ind under
huden på egen krop. Eller den lørdag aften,
vi sad og ventede på nyt fra de elever, der i
hold var på vej hjem fra forskellige steder i
Europa, hvor de havde været i praktik. Inden
mobiltelefonernes tid, vel at mærke.
Vi husker alle det exceptionelle, de spektakulære, men jeg er overbevist om, at
eleverne på billeder i dag lever med en
opfattelse af, at det, der var en helt almindelig skoledag – så almindelig den nu blev på
SPF- gav noget til det videre (uddannelses)liv.
Billedet af alle billederne, med alle historierne og alle skæbnerne, vil jeg tage med
mig.
Gæstebillederne
Over for de gamle klassebilleder står en blå
metalstander – ’Dagens gæster’ er overskriften, og der er i perioder flere dage med
gæster end uden. De er kommet fra hele
verden for at se dette unikke sted, og alle
er de draget herfra med inspiration til deres
eget skoleliv – i Odense, i Sydafrika, i Japan, i
Norge – eller i Mongoliet.
De kom 5 mand og en kvinde fra et land,
hvor eleverne var bedre til at springe på en
hest i farten end til brøkregning, men nu,
hvor vejskiltene var alle udskiftet med nye
navne, var de i gang med at revidere deres
uddannelsessystem. I 10. klasse var vi ved at
øve os på den nye mundtlige prøve i matematik – en mindre epokegørende revolution
i den danske folkeskole.
Mongolerne var åbenlyst benovede over,
at matematik også havde noget med
samtale og kommunikation at gøre. Om
de tog netop den oplevelse med hjem til
Ulan Bator og gjorde til praksis, ved jeg ikke
– men gjorde de det, er de nu foran os på et
område, da regeringsgrundlaget fra 2005,
som du jo har en væsentlig andel i, Bertel,
må jeg da tro, jo sendte netop den udvikling
langt tilbage i tiden. Jeg ved heller ikke,
hvad den kvindelige japanske arkitektstuderende mon tænkte den varme augustdag,
hun fulgte mig og noterede minutiøst min
gang på sit kort, hvor end jeg gik på skolen.

Tolkens spørgsmål dagen efter tydede på
nogen forvirring, men jeg forsikrede at det
var matematik, der var faget i det modul, og
at pausestuntet med eleverne med hænderne foldet bag nakken, mens jeg truede
dem med en vandpistol, blot var til ære for
hende.
Så var der alle de, jeg selv inviterede ind i
undervisningsrummet. For deres og for min
skyld. Forskerne ankom med videokameraer og båndoptagere, så alt det, der skete
i lokalet, blev registreret for senere at blive
udskrevet. De fleste af os har vænnet os til
vores spejlbillede – der hvor vi aldrig bliver
ældre, til den dag, vi kommer til at sige ’hej
far’ til spejlet. Så er der nogle, der har hørt
deres stemme på bånd – ofte med vantro:
’lyder jeg virkelig sådan?’ Men de færreste
har set sig selv på skrift – set alle de ord, der
er udtalt i kommunikation til og med elever.
Og tro mig – det kan være en overskridende
skræmmende oplevelse.
Det var det for mig – men mødet med forskerne ændrede mit (lærer)liv og gjorde mig
til en bedre lærer, er jeg sikker på.
Jeg samler alle billederne af alle de mennesker, der kom til mig og mine elever, til et
stor mangfoldigt, farverigt og smuk collage,
som jeg tager med mig. Og håber på, de på
samme måde, har taget en erindring til både
tanken og eftertanken med sig.
Billeder udefra
Forrige efterår ringede en kontorchef fra dit
Undrevisningsministerium for at bede mig
være med i det udvalg, der skulle komme
med bud på ’Fremtidens matematik i Folkeskolen’ og på min mail på skolekom ligger
der en anmodning fra to lærere i Hvidovre,
der ønsker hjælp med konflikthåndtering i
deres 4. klasse. Der har altid været rift om
SPF lærerne, og selv ynder jeg at udtrykke, at
jeg har formidlet fra Island til ICME (i Tokyo)
og fra Tromsø til Tønder. Andre lærere kan
skrive destinationer som Sydafrika, Chile,
Ghana, Ungarn, Grønland og eksiltibetanere
i Nordindien på deres formidlings-CV. SPF
har altså i denne sammenhæng hverken
været et svineselskab eller et tøjfirma, men
en landsdækkende og verdensomspændende pædagogisk innovativ virksomhed.
I diskussionerne omkring nedlæggelsen
blev det nævnt, at der var flere i landet, der
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ikke kendte til SPF. Jeg har netop erfaret, at
der også findes matematiklærere, der ikke
kender til prøvebekendtgørelsen i deres fag.
At kende til noget, kommer man også til ved
at være opsøgende nysgerrig i de miljøer,
man ønsker at have part i, tænker jeg. Og
tænker jeg videre – det ville også have klædt
både embedsmændene og dig selv, Bertel,
at være opsøgende nysgerrige. At afstanden
mellem fra Frederiksholms Kanal til Rødovre
kan synes større end de fleste andre afstande
i verden, fik vi bekræftet for nylig. En ansøgning om økonomi til at fremstille en film som
en dokumentation over SPF, når nu vi skulle
nedlægges, blev afvist med den begrundelse,
at SPF jo skal nedlægges. Tja….
Jeg overvejer stadig, om I skal med på
netop dette billede af den mangfoldige
gruppe af mange forskellige (skole)kulturer
og mange nationaliteter, jeg tager med mig.
Kollegabilledet
På intet tidspunkt er der vist taget et
fuldstændigt foto af SPF-personalet på et
bestemt givet tidspunkt. Typisk var det, at
nogen altid har været i gang med noget et
eller andet andet sted, men på mit indre
display kan jeg godt samle dem alle sammen
i ét stort – lige der på trappen, der er indgangen til skolen. Der står Poul, Karen, Lisser og
to gange Torben og lige bag ved dem Marianne og Unni, mens Tina, Lone og AB pryder
den forreste siddende række. I midten står
Egedal og Svend flankeret af Ib, Marianne og
Poul Erik. Hanne, Mona og Bente står foran
dem og Inge og Elly står som altid sammen.
Bagved de bageste er der nogen, der optræder som en utydelig kontur. Jens og Jørgen
ses fra ryggen – de trykkede på udløseren og
nåede ikke helt på plads, fordi de var nødt til
at anbringe kameraet på stativet helt henne
ved nedgangen til søen.
Det er egentlig uretfærdigt at fremhæve
nogen – det er jo altid på bekostning af
andre. Tilsammen har de alle gennem de
20 år været som en familie med al den
betydning en sådan har. SPF var ikke bare
en arbejdsplads – det var lige så meget et
værested for mennesker, der havde valgt at
blive lærere med det ønske at kunne gøre
en forskel, først og fremmest for de elever,
der var så heldige at blive optaget, men også
for at kunne få indflydelse på alt det, der

har med undervisning og skole at gøre. Hvis
billedet skulle tages netop i dag, ville der
være rigtig god plads på trappen. Så langt de
fleste er jo rejst – ud i den store skoleverden,
ud for at gøre en forskel. Alle har de taget
deres år på SPF med sig i deres nye jobs, som
fx skoledirektører, skoleinspektører, konsulenter og lærere.
Jeg presser hele bundtet sammen, så de kan
være der alle sammen, og sørger for, at der
er plads til Jørgen og Jens, når de kommer
styrtende. Jeg smiler til billedet, jeg tager
med mig, anbringer det et sted, jeg altid kan
finde det - og takker ydmygt for, at netop
jeg måtte være med på det.
Afslutningerne og afskederne
20 år indeholder masse af afslutninger og
afskeder – men alle nærmest lykkelige og
blot skridt på vejen mod noget mere af livet.
Både til jul, som afslutning på månedens
julekalender, og til sommer var vi alle samlet,
og eleverne gav prøver på de talenter, de
bar på. Bernard spillede sækkepibe, Azam
slog brædder i stykker med håndkantslag,
Thomas tryllede, utallige bands brillerede, og
de fleste piger har vist optrådt i en dansegruppe.
På julekalenderens sidste dag, og lige inden
vi lukkede lågen i et røde monstrum med
juletræskæden og det alternative julepynt,
talte vi altid alle vores fingre og ønskede
samtidig godt og fornuftigt nytår. Stærkest
der står det billede af Martin, der ved en
lejlighed viste, at han ikke helt havde hørt
efter, og derfor skulle leve resten af livet
med en amputeret hånd.
Foran teateret i Ungdomsbyen står tre store
stenskulpturer – det er de tre aber, hvor
den ene holder sig for øjnene, den anden
sig for ørerne og den tredje sig for munden.
Inde på scenen i det klassiske teater har der
udspundet sig mangen en forestilling, både
på dansk og (Sabo)engelsk, og kendetegnet
for alle aktører på SPF har netop dette ikke
været tilfældet, for alle har været motiveret
parate til at se, lytte og tale, og jeg er sikker
på, at stedet har gjort så stort indtryk på alle,
der fik lov at være med, så længe det varede.
Og alle parter har ydmygt givet noget af sig
selv til fællesskabet.
Det sidste store fællesskab bliver den 27.
juni, hvor vi afholder SPFestival. Vi har her
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fokus på vigtigste, nemlig de gamle elever,
men alle andre med tilknytning til SPF
gennem de 40 år er også inviteret – således
også du, Bertel. Tag bare dit telt med – det
er med overnatning.
Billedet af SPFællesskabet, jeg tager med, er
stort og fyldt en eufoni af lyde og samværd
– ja, stavet med ’d’, så det på den måde
bliver den smukkeste stavefejl.
Tilbage til den indre skærm. Jeg spoler tiden
frem og forsøger at tænke på, hvordan der
så ser ud i disse rum. Er de tomme, eller er
der andre og nye brugere og er der overhovedet noget tilbage, der kan bringe en
i erindring om den ånd, der var i disse rum
gennem mere en fire årtier – og som kun
bragte gode ting til den danske folkeskole,
Søren Krarup.
Mig bekendt er der i denne skrivende
stund ingen planer med hverken skolen eller
området omkring den – kun ved jeg Ungdomsbyen ved siden af har fået forlænget
sin opholdstilladelse. Den slags har du jo
også erfaring med fra en tidligere ministerpost, Bertel, men hvor lang tid, den slags så
holder, kan jeg kun gisne om i disse tider.
Jeg ender ude i skolens såkaldte ’Vandrehal’, som har været genstand for så megen
aktivitet gennem alle årene. I Christiansborgs
vandrehal er der en 268 meter lang billedfrise, der blandt andet indeholder gamle
danske ordsprog og fyndord.
”Ikke enhver hane, der galer, melder ny
dag” og ”Ikke enhver høne, der kagler,
lægger et æg” lyder et par af dem. Ikke just
positivt opløftende, men tankevækkende i
netop disse tide – på dette sted.
Så kan jeg bedre lide ”Ungdommen bebuder manden, ligesom morgenen dagen”.
Den tager jeg med mig videre i livet
– sammen med juletræskæden fra julekalenderen. Jeg har fundet et sted til den i min
nye lejlighed i Viborg.
Og der skal den få lov at hænge der hele
året og lyse for at huske mig på, jeg fik lov
at være med i de lysende tider, inden mørket
sænkede sig over Skolen på Forsøgscentret!
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Med naturfag
i bagagen
Naturfagsundervisning i udvikling
af Flemming Nielsen
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et betyder noget, at skolen signalerer at
naturfag er spændende, interessant og
vigtig, og det stiller såvel krav til skolen som
skolens lærere.
I skolen skal de naturfaglige miljøer være
indbydende, og relevant udstyr være placeret i hensigtsmæssige indrettede lokaler og
områder. I skolens indre rum som skolebiblioteket og andre fællesarealer samt i skolens
udendørs områder, skal elementer fra naturfagene også være tydelige.
Lærerne skal have stor faglig og pædagogisk kompetence, lærerne skal kunne formulere sig om sit naturfaglige læringsssyn, skal
være bevidst om og have redskaber til såvel
at styrke som at evaluere elevernes udbytte
af undervisningen, og ikke mindst have et
bredt fundament til at variere organisationsog undervisningsformer, når der skal tilbyde
et differentieret undervisningstilbud, der
giver udfordringer til alle elever i en gruppe.
Ved evaluering undervisning kan det være
hensigtsmæssigt at opstille og beskrive en
række tegn for opnåelse af mål for undervisningen.

Det er en succes for undervisningen i naturfagene, når
• elever med stort engagement og begejstring fortæller og fremlægger - skriftligt
som mundtligt - om deres arbejde naturfag
• elevernes sprog er flydende og når de inddrager naturvidenskabelige begreber og
sammenhænge på en naturlig og relevant
måde i deres fremlæggelse
• elevernes fremlæggelser bærer præg selvstændig fordybelse med inddragelse af
faglige færdigheder og arbejdsformer, og
ikke blot er reproduktion af en bog eller
lærerens undervisning
• eleverne føler ejerskab og er stolte over at
vise og fortælle om det, de arbejder med
• eleverne også har fokus konklusioner og
teorier bag de forsøg og eksperimenter,
der en del af deres fremlæggelse
• eleverne selv giver udtryk for at det de
arbejder med er interessant, relevant,
vedkommende, spændende
• der er gode rammer for, at læreren kan
fokusere på dialogen med den enkelte
elev.

Alle disse tegn så vi ved sommerens 24 timers
fælles prøve i biologi og fysik/kemi. (2006)
Det kan derfor undre os, at denne prøveform blev afskaffet lige så hurtigt som den
blev indført. På SPF har vi blot valgt, at se
dette som endnu et eksempel på de sidste
års slingrekurs og usikkerhed om, hvorvidt
Undervisningsministeriet ønsker det ene eller
det andet.
Her var ellers en mulighed for, at undervisningen i naturfag kunne blive påvirket i
retning af at give eleverne mulighed for at
fordybe sig i naturfaglige emner, samt give
andre rammer for udmøntning af synergien
mellem naturfagene.
For omkring 3 år siden opstod der et andet
fokus på undervisningen i naturfagene, idet
det viste sig, at danske elever i internationale
tests klarede sig ringere end gennemsnittet
i naturfagene. Af de samme undersøgelser
fremgik også, at elevernes interesse for
naturfagene lå på et for ringe niveau sammenlignet med niveauet i andre lande samt
at forskellen mellem drengenes og pigernes
præstationer var for markante.
Ministeren mener, at naturfagene er vigtige, staten afsætter et større beløb til støtte
af projekter til fremme af børn og unges
interesse for naturfagene og kommunerne
bruger flere midler til efteruddannelse af
naturfagslærerne end tidligere. Lige nu ser vi
et resultat, der desværre er kendetegnet ved,
at forvirringen nu er større end før.
En del af forklaringen herpå kan læses i
konklusionen til de undersøgelser, der viste
at danske elevers performance er uacceptabelt dårlig i naturfagene sammenlignet med
resten af verden.
Her fremgår det, at de naturfaglige lærere
i grundskolen har et stort ansvar, da det er
elevernes oplevelser i naturfagsundervisningen i grundskolen, der er bestemmende
for, om de i fremtiden ville have lyst til at
arbejde med de naturvidenskabelige fag.
Det fremgår også af disse undersøgelser at
problemerne skal søges i:
Undervisningen i naturfagene der
– ofte er isoleret i forhold til de unges
øvrige hverdag
– sjældent tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser
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– sjældent er organiseret som en helhed i
forhold til arbejdet med de øvrige fag.
Manglende udvikling i undervisningsmetoder og -materialer.
Dårlig sammenhæng i undervisningen ved
overgangen fra 1.-6. klasses undervisning i
natur/teknik til naturfagene i 7.-9. Klassetrin.
Endelig blev det påpeget, at det er nødvendigt at naturfagslærerne skal være tydelige
i tydelige miljøer, der signalerer, at arbejdet
med disse fag er vigtigt og værdifuldt.
Derfor er det heller ikke overraskende, at de
mange millioner, der er brugt på forskellige
uformelle naturfaglige tiltag og projekter,
der ikke har tilknytning til skolerne, hvor
eleverne arbejder med naturfagene ikke
har haft den ønskede effekt. Vel er det en
kvalitet, at elever kan opleve naturfag på
en spændende og inspirerende måde, men
dette flytter ikke ved elevernes grundlæggende holdning til arbejdet med naturfag,
når de rammer de tilbydes i deres daglige
arbejde med naturfagene er kummerlige
med nedslidte lokaler og for små økonomiske
muligheder til anskaffelse undervisningsmateriale. Elevernes oprigtige interesse for selv at
arbejde med naturfag bliver kun i ringe grad
skærpet gennem naturfaglige initiativer uden
for skolen. Heller ikke selv om disse tilbud er
naturfagligt kvalificeret og formidlingen af
indholdet fremstår både veltilrettelagt og
pædagogisk. Hvis man er i tvivl om denne
påstand, er det muligt at spørge eleverne. Vi
har gjort det, og vi har fået deres svar.
Diverse centralt stillede tests og de konsekvenser, som disse tests har på den daglige
undervisning, vil heller ikke påvirke elevernes
holdning til naturfagene i den ønsker retning.
Konklusioner på baggrund af sammentælling
af resultater af tests kan give et billede af,
hvad eleverne har lært, og hvad de mangler
at lære. Dette dog med stor usikkerhed, da
sådanne tests kun dækker en begrænset del
af stoffet og kun i begrænset omfang tester,
de metoder de forskellige fag anvender sig
af. Det er derfor kun i ringe omfang muligt
for lærerne at blive klogere, hverken på
eleverne eller på undervisningen ved udelukkende at støtte sig til resultaterne af disse
tests.

Behov for et udviklingslaboratorium
Hvis man virkelig mener, at det er vigtigt
at ændre elevernes holdning til arbejdet
med naturfagene, er det nødvendigt at
udvikle såvel de fysiske som de undervisningsmæssige rammer, så disse muliggør og
understøtter de organisationsformer, der er
nødvendige i udviklingen af børn og unges
naturfaglige kompetencer.
SPF var en skole, hvor staten kunne vise,
hvordan visioner på folkeskoleområdet
kunne udmøntes på konkret måde, idet SPF
opgave bl.a. var at udvikle og perspektivere idéer for undervisning, af folkeskolens
ældste klassetrin, at afprøve idéerne i praksis
samt at vurdere og formidle resultaterne
af dette arbejde til inspiration den danske
skoleverden.
SPF var laboratoriet, med fokus på udvikling
samt formidling af praksis, metoder og konkrete veje til, hvordan den daglige undervisnings kan gennemføres med større fagligt
udbytte for eleverne.
SPF-lærerne fortalte gerne om praksis, samt
om de didaktiske overvejelser, der lå bag den
praksis, der virkede hos os.
Pædagogisk praksis skal udvikles lokalt og
i overensstemmelse med den lokale skoles
forudsætninger og kultur, da det ikke er
muligt at overtage eller blive anvist andres
pædagogiske praksis. Derfor har målet med
arbejdet i vores laboratorium været at, kolleger ved besøg på SPF skulle inspireres til at
spejle og udvikle deres egen praksis lokalt på
egen skole.
Naturfagsområdet, et rum med indhold
Et af de sidste tiltag på SPF var projektet
”Indretning af naturvidenskabeligt fagområde på Statens Pædagogiske Forsøgscenter”. Dette projekt omhandlede såvel de
fysiske rum, som den måde undervisningen
organiseres på.
De fysiske rammer for naturfagsundervisningen på SPF var – som på mange andre skoler
i landet – kendetegnet ved en traditionel
indretning, at lokalerne og inventaret var
godt brugt. Endvidere var de naturfaglige
lokaler ikke i overensstemmelse med nutidig
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standard, hvad angår sikkerhed og sundhed,
da der bl.a. ikke var den fornødne mekaniske
ventilation.
Vi ønskede derfor, at den nødvendige
renovering skulle kombineres med, at vi på
SPF skulle indrette et naturfagsområde med
form og indhold, der var i overensstemmelse med de faglige mål for undervisning i
naturfagene i folkeskolen og samtidig skulle
lokalernes indretning stimulere elevernes
interesse for naturfagene.
Vi ønskede at gøre brug af de erfaringer vi
havde indhentet ved en ombygning af skolen
4 år tidligere. Denne ombygning omfattede
det pædagogiske servicecenter, lærernes
arbejdspladser og et fleksibelt hjemområde
for et klassetrin. Denne ombygning medførte
stor formidlingsaktivitet, og rigtig mange
kommuner har besøgt centret for at få inspiration til deres egne (om)bygningsprojekter.
På tilsvarende måde ønskede vi, at det
nye naturfagsområde og den didaktiske
praksis på SPF kunne være til inspiration for
de danske skoler, der stod i en tilsvarende
situation med nedslidte naturfagslokaler, der
skulle renoveres og ombygges.
På baggrund af vore beskrivelser af scenarier for forskellige undervisningsforløb, og
vores forventninger til et velfungerende
naturfagsområde udarbejdede vi sammen
med arkitektfirmaet: ”NOVA5 arkitekterne”
tegninger og beskrivelser til det nye område.
Læringssyn, organisationsformer, materialer og elvernes læring og udbytte
Parallelt med rammesætningen af den lokalemæssige del, formulerede vi skolens naturfaglige læringssyn, der omfattede de tre
naturfag. Dette læringssyn var grundlaget
for de pædagogiske tiltag i naturfagsundervisningen og var afsættet ved planlægningen, gennemførslen og evalueringen af
undervisningen med eleverne.
Vi havde derfor et alsidigt bud på organisationsformer og materialer til brug ved
elevernes læring i naturfagene.
Naturfagene i PSC
Vi har gennem en årrække været optaget af,
hvordan naturfagene kan blive mere synlige
i det pædagogiske servicecenter. På SPF ser vi

PSC som det centrale sted, hvor elever – og
lærere - får og henter inspiration, materiale
og viden, bliver provokeret med oplevelser
og undren på såvel det humanistiske/æstetiske område som det naturfaglige område.
Derfor har en naturfagslærer været tilknyttet biblioteksteamet.
For at gøre naturfagene mere synlige i
skolebiblioteket findes der nu billeder,
plakater, bøger, tidsskrifter og udstillinger
med plancher, multimediepræsentationer,
konkrete opstillinger, der dels er synlige
resultater af elevers fordybelse i naturfaglige områder, dels er permanente og
løbende udstillinger, som naturfagslærerne
har ansvaret for. Alt sammen noget, der
skal udfordre elevernes nysgerrighed, give
anledning til undren og ikke mindst styrke
elevens bevidsthed om, at naturvidenskab
er noget, der er spændende at arbejde
med.
Naturfagene i skolens ydre omgivelser
Skolens grumsede mosehul blev for få år
siden med økonomisk støtte af Friluftsrådet
omdannet til en guldgrube af undervisningsindhold. Eleverne havde fremstillet en
flydebro. Under fremstillingen udviklede
eleverne både matematiske og naturfaglige
kompetencer i samspil med håndværksmæssige færdigheder (læs mere i CRIT
2004/05). På energihusets tag er monteret
solceller og vindmøller, så eleverne selv kan
gøre erfaringer med forskellige vedvarende
energiformer, der bliver centrale i fremtidens energiforsyning. Endelig havde vi
planer om fremstillingen af et stort solur,
hvor det både var muligt at aflæse tiden og
datoen og dermed følge solens placering
på himlen og dermed årets gang.
Formidlingen – en del af det
at være lærer på SPF
Gennem vores arbejde med udvikling af de
pædagogiske rammer omkring undervisningen i de naturfaglige fag har vi gjort en
del erfaringer, som vi allerede har formidlet videre i det pædagogiske miljø, dels i
forbindelser med besøg og formidlinger på
SPF dels gennem kursusvirksomhed ude i
landet. Derigennem har vi givet SPF’s bud
på, hvordan børn og unges lyst og interesse
for naturfagene kan skærpes.
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Vi fik dog aldrig lejlighed til at vise, hvordan vores visioner om det naturfaglige rum
inde og ude kom til udtryk, for vi fik aldrig et
svar på den ansøgning, vi sendte til UVM, der
var vores skoleejer.
For os lærere på SPF var arbejdet interessant, relevant, vedkommende, spændende,
og vi var selv engageret – det er vi stadig og
derfor tager vi vores erfaring med udviklingen af naturfagsundervisningen fra SPF med
i bagagen.
Flemming Nielsen
Lærer på SPF fra 1999 til 2006.
Nu lærer i folkeskoleafdelingen på
Sankt Annæ Gymnasium,
hvorfra han har været udlånt til SPF.

40

Fra SPF-formidling
til forskningsbaseret
efteruddannelse
En historie om udvikling af kursusundervisning fra
’SPF-kursusformidling’ til ’CVU-efteruddannelse’ af matematiklærere

af Lisser Rye Ejersbo,
Learning Lab Denmark,
DPU
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M

ine år som matematiklærer på SPF fra
1986 til 1997 har uden tvivl været nogle
af de mest betydningsfulde for udviklingen
af min profession som lærer og efteruddanner samt for de valg af videreuddannelser,
som jeg selv har gennemført siden hen. Også
netværket i XPF-gruppen, de kvindelige
lærere ansat på SPF i 1990, er til stadighed et
sted, hvor jeg finder betydningsfulde sparringspartnere i forhold til mit nuværende
arbejde som forsker. Det kan ikke siges ofte
nok, at SPF som arbejdsplads har haft denne
betydning for mig og sikkert for mange
andre SPF lærere. Men det skal også siges,
at SPF ikke var et let sted at være lærer.
Mine første år på SPF var fyldt af besværlige
udfordringer, hvor det var svært blot at føle
sig som en del af lærergruppen på stedet.
Når jeg alligevel kan tale om stedet med stor
glæde, er det fordi mange af udfordringerne
faktisk udviklede mig, og gennem årene lykkedes jeg med at afprøve mange spændende
projekter sammen med gode kolleger.
SPF var på en pudsig måde både et konservativt sted med en form for håndhævelse
af mesterlæreprincippet samtidig med, at
vi skulle være innovative i stort set alt, hvad
vi tænkte og gjorde. Således følte jeg det
første år på SPF, at jeg helst bare skulle
udfylde det rum, som min forgænger havde
efterladt eller mere korrekt udfylde hendes
efterladte skema, hvor det var svært at finde
mine egne ben at stå på. En af mine nærmeste samarbejdspartnere opfordrede direkte
mig til ikke at sige noget på vores lærerrådsmøder de første ca. to år. Jeg skulle blot
lytte, og derefter var der så chance for, at
jeg havde lært, hvordan man gjorde på SPF.
Samtidig var det muligheden for at afprøve
nye undervisningsformer, der var kernen
i hele energien på SPF. Det følte jeg som
noget af en modsætning på skolen.
Lærernes arbejde på SPF var tredelt. Vi skulle
undervise på Skolen på Forsøgscenteret,
skrive om vores undervisning i rapporter eller
tidsskriftet CRIT, og så skulle vi holde kurser,
mestendels for lærere. Lærerne på SPF drog
således land og rige rundt og formidlede,
som vi kaldte det. I den første tid fulgte jeg
kolleger ud på deres formidlingsopgaver.
Her kunne jeg yderligere lære, ’hvordan man
gjorde’. Og efter nogle år havde jeg set og
dermed ’lært’, hvordan de andre gjorde,

hvorefter jeg prøvede at gøre ligeså. Jeg blev
også anbefalet at producere nogle diasserier
som inspiration og dokumentation for, hvordan mine elever arbejdede. Så derfor producerede jeg diasserier som dokumentation for,
hvordan jeg bedrev undervisning og fortalte
om, hvad eleverne kunne præstere i mine
’fortræffelige projekter’ ud fra den forestilling, at de kunne inspirere andre lærere til at
gøre ligeså. Vi fortalte mestendels om vellykkede projekter ud fra devisen: ’Hvem gider
høre om mislykkede projekter’.
Matematikgruppen
Matematikgruppen underviste hovedsagelig
uden et fast lærebogsystem, og elevernes
matematiklæring bestod af en vekselvirkning
mellem projekter og perioder med træning
af de færdigheder og kompetencer, som det
var nødvendigt at mestre i forhold til officielle mål og projekterne. Dengang bestod
meget af formidlingen i at beskrive, hvordan man kunne se alt som matematik, blot
man tog sine matematikbriller på. Det var
budskabet, og hvis andre matematiklærere
blot gjorde som os, ville de også få succes,
sagde vi – om ikke direkte så indirekte. En af
mine kæpheste var brugen af åbne opgaver
i matematikundervisningen, som jeg gerne
udbredte mig om fortræffeligheden af.
Formålet med vores formidling var at inspirere andre matematiklærere til at gøre det
samme som os. Vores dokumentation fremviste jo flotte resultater, og hvem ville ikke
gerne gentage sådanne succeser.
Æstetiske læreprocesser
På SPF var jeg matematiklærer i projektet
’Musisk Modspil’. I dette samarbejde lod jeg
mig især inspirere af æstetiske læreprocesser
til at undervise i matematik.

ANALYSE
OPLEVELSE
FØLELSE
Det æstetiske som udtryk for oplevelse
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Æstetiske læreprocesser består af processer, som starter med en følelse, som derefter bliver til en oplevelse. Denne følelse
bliver ikke nødvendigvis omsat til ord, men
gennem en erfaringsbearbejdelse bliver den
gjort til et udtryk i form at et billede, en fortælling, en skulptur, en dans eller en anden
form for udtryk. Dette udtryk kan analyseres, og man taler derfor om en rækkefølge
for æstetiske læreprocesser: En følelse, en
oplevelse/erfaring, analyse (læs mere i CRIT
2/88-89 og 4/88-90).
Omsætning af disse principper til matematikundervisningen betød, at jeg bestræbte
mig på at finde egnede aktiviteter, som
kunne indlede vores matematikforløb med
en oplevelse. Matematikundervisning har
tradition for at begynde i analysen, men det
vender disse læreprocesser om på. Det svære
bestod i at få aktiviteterne og de tilknyttede
oplevelser til at give mening til en matematisk analyse og tilrettelægge forløbet,
så eleverne faktisk udviklede matematiske
kompetencer. Ofte blev det til, må jeg indrømme, hvad jeg i dag vil kalde ’småsløjd’,
hvor eleverne blot fik handlemuligheder i
praktiske situationer. Læringen var situeret
og forblev i løsning af enkelt tilfælde i stedet
for at blive omsat til generelle mønstre for
matematik. Og det er jo netop her, matematikken har en af sine store styrker.
Efteruddannelse på DLH/DPU
I 1996 blev jeg ansat som pædagogisk konsulent på Danmark Lærerhøjskole (DLH, senere
DPU), hvor jeg allerede var godt i gang med
en cand. pæd. uddannelse i matematik. På
DLH var det et krav, at undervisningen skulle
være forskningsbaseret, hvilket dog ikke
havde en helt entydigt betydning. I disse
år blev der, for at imødekomme et krav fra
kursisterne om større praksiserfaring hos DLH
underviserne, imidlertid ansat en del pædagogiske konsulenter på DLH, som ikke var
forskeruddannet, og hvis undervisning heller
ikke var forskningsbaseret.
I mine første år på DLH brugte jeg således
løs af mine praktiske SPF-erfaringer. Det
betød, at min undervisning på mange måder
mindede om den form for formidling, som
vi praktiserede der. Kurserne var godt nok
længere, men jeg brugte de samme principper, som jeg havde udviklet for min matema-

tikundervisning på SPF inspireret af æstetiske
læreprocesser. De fleste af mine kurser var
spækket med aktiviteter og en masse gode
ideer til, hvordan en matematikundervisning
kunne gøres mere ’spændende’. Kurserne
fik overvejende gode evalueringer, hvilket
for institutionen var et bevis på, at lærerne
var tilfredse med den vare, de havde købt
– eller deres skole havde købt. I forbindelse med mit speciale gennemførte jeg en
undersøgelse, der drejede sig om at finde ud
af, hvorvidt kursister havde brugt nogle af
elementerne fra et kursus, som de havde deltaget i et år forinden. Undersøgelsen omfattede 200 kursister, og jeg fik svar tilbage
fra knap halvdelen, som stort set alle havde
positive historier at fortælle om, hvordan de
havde brugt inspirationen fra kurset. Endnu
en god historie!
Undersøgelse af læreres praksis-teori
I 2002 startede jeg i et ph.d. forløb, hvor
jeg undersøgte, hvad der faktisk skete ude
i klasserne, efter at lærerne havde været
på efteruddannelseskursus om at arbejde
med åbne opgaver i matematikundervisningen. Jeg interviewede kursister før og efter
kurset og fulgte matematikundervisningen i
nogle klasser efter kurset. Disse observationer gav mig indsigt i en anden virkelighed,
som ikke kun bestod af gode historier. Det
blev klart for mig, hvordan den form for
efteruddannelse, jeg just har beskrevet,
’snød’ lærerne og gav dem kortsigtede
undervisningseksempler, som hurtigt blev
’brugt op’. Eksemplerne var alt for situationsbundne, i modsætning til langsigtede
redskaber, hvormed de kunne udvikle deres
egen professionelle praksis. Jeg oplevede
en mangel på refleksion over egen praksisteori, som her forstås som den teori, enhver
lærer har om sin egen praksis, bevidst eller
ubevidst (Handal & Lauvås, 2002). Efteruddannelsen kunne groft sagt sammenlignes
med en udveksling af gode ideer lærere
imellem, hvor begrundelser refererede til,
at de fungerede i praksis. Denne erfaringsudveksling kan være ganske værdifuld, men
for mig blev pointen, at det ikke var nok. Jeg
ønskede at finde en måde at undervise på,
så undervisningen på disse efteruddannelseskurser ikke alene omsatte de mål, jeg havde
jeg for den pågældende undervisning, men
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også kom til at virke som en motor for yderligere udvikling, gerne forskningsbetinget.
For-forståelse
Når man underviser elever tager man hensyn
til deres for-forståelse, det vil sige, at man
planlægger sin undervisning til at passe til
elevernes forudsætninger, som man enten
kender eller som man undersøger. Det er
ikke så udtalt en praksis på kurser eller
efteruddannelse. Min interesse for kursisternes for-forståelse startede, da jeg blev
opmærksom på, hvordan arbejdet med åbne
opgaver blev omsat på skolerne. Der var en
del problemer, som jeg slet ikke havde forudset. Skønt lærerne udtrykte stor tilfredshed
med kurset, fandt jeg, at de ikke havde fået
det udbytte, jeg havde forventet. Lærerne
havde selvfølgelig omsat kursusundervisningen i forhold til deres egen praksis-teori. Det
betød, at det åbne koncept fik nogle drejninger, som ikke var matematisk hensigtsmæssige. Jeg oplevede fx at opgaver blev stillet
så åbnet, at hverken elever eller lærer havde
nogen forestilling om, hvilken matematik
der kunne komme ud af det, hvornår noget
var bedre end andet eller om det overhovedet kunne bruges til noget. Jeg indså, at
selvom lærerne kunne lide min undervisning
på kurset, så var den ikke god nok, jeg havde
ikke taget hensyn til deres for-forståelse.
Efter længere tids analysearbejde blev jeg
mig bevidst, hvor mange paralleller der er
imellem undervisningen i en skoleklasse og
undervisning på et efteruddannelseskursus.
Begge steder er der en lærer/underviser og
nogle elever/kursister, som begge parter
forholder sig til et stofområde, som kendt
fra læringstrekanten. Hele undervisningssituationen kalder på nogle bestemte roller
som henholdsvis lærer og elever; et undervisningslokale på et efteruddannelseskursus
ligner til forveksling et undervisningslokale
på en skole. Ligheden fik mig til at fokusere
på, hvilken rolle jeg selv tog, når jeg underviste henholdsvis skolelever på SPF og lærere
på efteruddannelseskurser. Dette refleksive blik viste mig, at den selvfølgelighed,
hvormed jeg inddrog elvernes for-forståelse i
undervisningen, ikke var en selvfølge, når jeg
underviste lærerkursister. At finde en måde
at inddrage denne forståelse i efteruddannelsen blev min udfordring. Det var ikke kun

mig, der skulle vide noget om lærernes forforståelse, det var også dem selv, der skulle
blive bevidste om deres egne handlemønstre,
viden, forventninger og hvad der ellers påvirkede deres parathed til at lære nyt.
Bedstes lov: Det er den der arbejder, der
lærer noget (Larsen, 1998) går fint sammen
med de æstetiske læreprocesser, men vi
mangler at bruge et refleksivt blik på de
reaktioner, som aktiviteterne udløser. Og
netop disse reaktioner var løsenet til at få en
forståelse af hvilke for-forståelser, der blev
båret med ind i undervisningslokalet. Fra
blot at bruge aktiviteterne til at engagere
kursisterne, brugte jeg dem nu snarere til
at få vaner og tavs viden frem i lyset. Det
gjorde jeg ved at arrangere rollespil, hvor
kursisterne på skift henholdsvis løste opgaver
og observerede hinanden ud fra forskellige
iagttagelsespositioner. Men jeg efterlod dem
ikke der. Efter oplevelsen og diskussionen af,
hvad der kom frem i lyset blev diverse teorier
præsenteret for kursisterne. Intentionen var
at kursisternes egen praksis nu kunne blive
set af lyset af disse relevante teorier, som
endvidere var blevet brugt til at planlægge
aktiviteterne ud fra. På den måde blev kurserne ikke alene forskningsbaseret, men de
kom også til at dreje sig om kursisterne egen
praksis, der således blev omdrejningspunkt
i form af en bevidsthed om egne vaner og
praksis-teori, samtidig med at de fik mulighed for at ’stå på skuldrene af forskerne’.
Min opgave blev således at organisere aktiviteter, der spejlede formålene med kurset
gennem en aktiv anvendelse af teorier, som
senere fungerede som analyseredskaber.
Forskel i formidlingsformen
Men hvad er lige forskellen på de forskellige
måder at formidle mit budskab. I det, jeg
kalder SPF-formidlingen, var der ikke altid
klarhed over, hvilket udbytte kursisterne
skulle have ud af kurset andet end oplyses
om, hvad der foregik i vores undervisning på
SPF, og undervisningen på kurserne foregik
ofte gennem et foredrag og eventuelt en
aktivitet. Aktiviteten satte tanker i gang,
men blev sjældent hæftet op på en teori,
snarere blev den sat sammen med den praksis, som blev dokumenteret gennem diasserien. Denne form for aktiviteter bliver meget
nemt situeret, det vil sige knyttet sammen
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med en bestemt situation og mangler således
generalitet. På en måde kan vi se det samme
mønster, som jeg beskrev med matematikken. For at en erfaring kan overføres til
andre situationer, er det hensigtsmæssigt at
kunne se generelle mønstre i den konkrete
situation. Det kan gøres gennem anvendelse
af passende teorier. Og det er her, jeg ser
forskellen. I dag beskrives formålet med
de fleste kurser i kompetencemål, hvilket
sætter fokus på, hvad kursisterne skal kunne
efter et kursus. Hvis formålet drejer sig om
at udvikle kompetencer, især handlekompetencer som kan anvendes i en undervisningssituation, så er jeg overbevist om, at
deltagerne har brug for at opleve, hvordan
teori og praksis kan supplere hinanden, og
at både praksis og teori står dårligt alene.
Kompetencer drejer sig nemlig ikke blot om
at lære, men også om at kunne håndtere det
lærte i forskellige sammenhænge. Aktiviteterne inspirerer til en praksis, og teorien er
den motor, der giver brændstof til at udvikle
aktiviteten, så den rækker ud over bestemte
situationer. Min hypotese er, at adgangen
til teorierne gennem en praksis kan give
lærerne de analyseredskaber, som gør, at de
er bedre klædt på til at genkende mønstre
i deres undervisning og på den måde blive
bedre til at analysere og udvikle undervisningen. Det er, hvad jeg i dag vil kalde forskningsbaseret undervisning.
Efterskrift
Åbne opgaver i matematik er vitale for
matematikundervisningen, men for at blive
til anvendt hensigtsmæssigt i undervisningen
kræver det
– et matematisk overblik, med tilhørende
matematiske kompetencer
– en evne til at stille gode spørgsmål, så
matematikken bringes videre
– en evne til at reflektere over egen
kommunikation, inklusiv evnen til at
lytte.
Det viste sig, at disse færdigheder ikke stod
i kø hos de mange matematiklærere, jeg
har mødt i årenes løb. Det er ikke så mærkeligt, når man ser på hvilken bagage unge
matematiklærere har med fra seminariet,
og hvilke krav der i øvrigt stilles til dem:
At deres elever skal mestre at løse opga-

ver, opgaver og atter opgaver, som tjekkes
gennem diverse tests. At kunne løse disse
skolematematikopgaver er, hvad man måler
elevernes matematikfærdigheder efter i dag;
så hvem har energien og evnen til at udvikle
andre måder at undervise i matematik? Det
havde SPF!
Vi ser i dag en ensretning af matematikundervisningen, der ikke alene gør den
kedelig og ligegyldig for eleverne, men
også ensretter lærerne til kun at mestre den
form for matematik, der består i at kunne
løse skoleopgaver. Men matematikundervisningen kunne bestå af så meget andet:
Projektarbejde i matematik, arbejde med
intuition og hvor den kommer fra, forskellige repræsentationer og hvor de kommer
fra, fremstilling af begrebskort, undersøgelser og modellering. Mange af disse ’andre
måder’ afprøvede matematiklærerne på
SPF, hvilket gav værdifulde erfaringer fra en
praksis. Hvorvidt vi var gode til at bearbejde
og ’sprede det gode budskab’ vil jeg lade stå
hen i det uvisse, idet jeg aldrig har foretaget
nogen undersøgelser af det.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at mange
elever har nydt godt af deres år på SPF,
og SPF har også spillet en vigtig rolle i at
udvikle de lærere, som har arbejdet der.
Når vi forlod SPF og brugte vores indvundne
erfaring på nye arbejdspladser kom disse
erfaringer mange til gode. SPF-erfaring
koblet sammen med forskning har i mit tilfælde givet basis for udvikling af en effektiv
forskningsformidling.
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Fra formidlingsfronten:

Skole-hjem-samarbe de
Skole-hjem-samarbejde
– er umagen værd!

af Poul Erik Christoffersen
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M

ed jævne mellemrum har vi på SPF
kastet os over nogle af de klassiske relationer i skolesammenhæng, fx samarbejdet
mellem hjem og skole – og enten givet dem
et internt serviceeftersyn – eller gjort dem til
genstand for et udviklingsarbejde.
En ”tilstandsrapport” fra forældreorganisationen, Skole og Samfund (prøv selv at gætte
fra hvilket år eller årti – kan ses i note1) hævdede om samarbejdet mellem hjem og skole i
folkeskolen generelt:
”På trods af mange kønne ord er dette
område præget af vanetænkning, usikkerhed, frustrationer, pligtindsats, kedsommelighed og en god del gensidig mistillid. I
tilknytning hertil optræder et sæt onde cirkler, myter og en utrolig forveksling mellem
årsag og virkning.”
Denne dystre konstatering satte min klassetrinsgruppe i gang med et treårigt udviklingsarbejde: ”Skole-hjem-samarbejde – er
det umagen værd?” Vores grundlæggende
antagelser om samarbejdet mellem hjem og
skole var:
– at forældre var interesseret i deres
barns skole, læring og trivsel,
– at forældre, hvis de fik muligheden for
det gerne ville deltage aktivt i skolehjem-samarbejdet – også i folkeskolens
8., 9. og 10. klassetrin,
– at opdragelse og undervisning var og
blev forældrenes ansvar, men valgte
forældrene at bruge skolen som deres
hjælpere eller medarbejdere, var undervisningens tilrettelæggelse lærernes
professionelle ansvar,
– at det muligvis var en svaghed, at det
næsten altid var skolen, der tog initiativ
til skole-hjem-samarbejdet, men det var
nok en uomgængelig nødvendighed.
Som indgangsvinkel betragtede vi samarbejde
som en proces, hvor forskellige mennesker
ud fra forskellige forudsætninger, men på
lige fod – prøvede at skabe et fælles resultat.
Vi anså det for vores særlige udfordring at
give den næsten grænseløse formålsparagraf
”Folkeskolens opgave er i samarbejde med
forældrene….” et konkret og varieret indhold
over et 3 årigt forløb sammen med elever og
forældre.

CRIT, Video og kurser
Udviklingsarbejdet resulterede i udgivelsen af et temanummer af CRIT 2 og i
produktionen af en lyd / diasserie & video
”Skole-hjem-samarbejde – er det umagen
værd?” (varighed 24 min.) med konkrete
ideer, beskrivelser og masser af inspiration
til lærere, forældre og elever fra de tre års
udviklingsarbejde3.
Ved et heldigt tilfælde faldt lanceringen af
både CRIT og video sammen med, at Folketinget havde vedtaget en ny styrelseslov, der
blandt andet introducerede skolebestyrelser
i folkeskolen. Det betød naturligvis ekstra
opmærksomhed på dette område. For SPF
medførte det en stor efterspørgsel på både
CRIT, videoen og ikke mindst på kurser
landet over om skole-hjem-samarbejde for
både forældre, lærere, skoleledere og de nye
skolebestyrelser.
Mange af kurserne startede med en provokation, der vendte skolens relationer lidt
på hovedet. Inspireret af Skole & Samfunds
dystre diagnose – kunne det – i en let opdateret version - fx ske ved at lægge følgende
”anbefalinger” op for forsamlingen:
Hvordan ødelægger du nemmest skolehjem- samarbejdet i din / dit barns
klasse?
For lærere anbefales:
1. Snak forældrene ihjel.
2. Arranger årets parade af faglærere på et
og samme forældremøde.
3. Undlad at involvere forældrene I noget
som helst aktivt. Brug envejskommunikation.
4. Afsæt højst 10 minutter pr. elev til de
individuelle forældresamtaler.
5. Meddel omkring juletid forældrene i din
klasse, at du nu har opbrugt din akkord
til skole-hjem-samarbejde for dette skoleår.
For forældre anbefales:
6. Start næste forældremøde med at fastslå, at børnene i jeres klasse ikke lærer
noget.
7. Fortæl lærerne hvor god skolen var,
dengang I selv gik I skole
8. Bliv hjemme fra forældrearrangementer
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på skolen – eller vær helt passiv, hvis du
møder op.
9. Forklar læreren, at den her ”sag” vil du
/ I snarest tage op i skolebestyrelsen.
10. Gentag, hvad undervisningsministeren
selv har fastslået utallige gange, at
ifølge seneste videnskabelige DPU- eller
Pisa rapport, har danske børn ikke lært
tilstrækkeligt, hverken i fagene …….
eller …
Genkendelsen af lignende ”anbefalinger”
var til at tage og føle på, uanset hvilken
skole i Danmark SPF blev inviteret til med
kurser om skole-hjem-samarbejdet. Den
bevidste overdrivelse – tilsat et stænk
selvironi – gjorde det forholdsvis let for
både lærere og forældre at identificere
bremseklodserne både i de andres og ikke
mindst i egne mønstre. Herefter kunne vi
typisk bruge resten af tiden på det centrale
for samværet: Hvordan fremmer vi bedst
samarbejdet mellem hjem og skole – her på
skolen?
Tre år på landevejene med ”Skole-hjemsamarbejde – er det umagen værd?”
efterlod ikke nogen tvivl om, at spørgsmålet
næsten alle steder kunne besvares bekræftende. Dette gjaldt uanset om præsentationen foregik for danske lærere og ledere,
for skole- og forældrerepræsentanter på
internationale konferencer i London og
Lissabon eller for nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Sydafrika.
Undtagelsen var måske den skole i Jylland, hvor 115 forældre, men kun en af
skolens lærere var mødt op til den nyvalgte
skolebestyrelses første arrangement – en
hverdagsaften med undertegnede som
oplægsholder.
Skolens øvrige lærere og ledelse boykottede skolebestyrelsens arrangement – efter
sigende på grund af manglende Ø-tid - til
øvrige opgaver.
Nå, men den ene fremmødte lærer gav
dog et vist håb, da hun ved aftenens slutning rejste sig, takkede varmt og positivt
for aftenen og sagde, at hun var kommet,
fordi hun havde noget, hun selv kaldte ”jeg
- vil – tid”. For at skole-hjem-samarbejdet
kan lykkes, stilles der nemlig krav, der både
handler om vilje, masser af god vilje - og
evne til at lytte og samtale med hinanden.

Kravene vender begge veje – gælder både
for hjemmene og for skolen. Som man råber
i skoven, får man svar.


Noter:
1. Udtalelse af Skole og Samfunds landssekretær Peter Bach i interview i 1988
2. CRIT nr. 4, 1988-89. Temanummer om
Skole-hjem-samarbejde
3. En SPF Video: Skole-hjem samarbejde –
Er det umagen værd?
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Samspil med det politiske niveau?

Vurdering – uden

af Poul Erik Christoffersen
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H

vorfor bliver et udviklingsarbejde sat
i gang på et givet tidspunkt? Og hvad
bestemmer dets senere udbredelse? Der kan
selvfølgelig være mange grunde.
Reflekterende og udviklingsorienterede
lærere får selv mange gode ideer, som
de udvikler videre på, fordi de bare ikke
kan lade være. Det kan også være, at ny
pædagogisk forskning viser, at en hidtidig
praksis ikke længere er hensigtsmæssig og
tilstrækkelig til at møde en ny tids krav og
forventninger, hvad angår indhold, metode
og teknologi. Eller nye organisations- og
produktionsformer i samfunds- og arbejdsliv
kan nødvendiggøre og muliggøre - en ny og
anderledes praksis i skolen.
Et eksempel, der kan belyse noget af ovenstående er ”Mål og Med” – SPFs meddelelsessystem i 90´erne. Her var det flere forskellige
impulser, der medvirkede til udviklingen af
dette pædagogiske vurderingsredskab og
dets senere udbredelse.
Kritik af traditionelle vurderingssystemer
På SPF hjemmebane havde en utålmodig
rektor – Egedal – året før han gik af i 1990
sagt, at tiden snart måtte være inde til at
revidere SPFs ”gamle” meddelelsesbog fra
1977. Med projektarbejdets, de kreative og
musiske arbejdsformers indtog i folkeskolen
flere år tidligere, var det uden tvivl rigtigt.
Ifølge det europæiske pædagogiske forskningsprojekt, APPLE = Assessment, Progression and Purposeful Learning in Europe
(1990)1 havde de traditionelle karakter- og
vurderingssystemer nogle fælles problemer
uanset nationalitet:
– der fokuseredes næsten udelukkende
på kognitive aspekter,
– der blev sat ”etiketter” på elever,
– alt for mange elever forlod skolen uden
afgangspapirer,
– mange elever måtte tage fag om efter
de havde forladt skolen,
– 15 - 20 % følte sig som tabere,
– der herskede vilkårlighed i vurderingen,
– lærere havde for ringe erfaring i brug af
vurderingssystemer,
– der var behov for udvikling af vurderingsinstrumenter, der også tilgodeså de
såkaldt svage elever (the lower 40 %),
– få forsøgte at gøre noget ved en tvivlsom praksis.

Det danske case-study i APPLE projektet2
dengang blev indledt således: ”Adskillige skolefolk er af den mening, at mange
skoleelever og ikke mindst de bogligt svage
oplever de traditionelle karakter og prøvesystemer som informationssvage, tilfældige og
mere tilbøjelige til at registrere, hvad eleven
ikke kan, frem for hvad hun kan og hvor
godt hun har det.”
På studierejser i England havde SPFs
udsendte erfaret, at det engelske svar på
ovenstående var øget central kontrol (”topdown”) og en sand profileringsdille, hvor
elever fx i skoler i Manchester regelmæssigt
skulle bedømmes af deres lærere ud fra 48
forskellige kriterier – lige fra det ret harmløse ”interesse” - til det noget mere sprængfarlige ”loyalitet over for en arbejdsgiver”.
Mål & Med i vurderingen
I Danmark var mange skoler – under Folkeskolens Udviklingsprogram – på samme
tid ved at udvikle, indsamle og evaluere
tusindvis af lokale udviklingsarbejder inden
for syv hovedområder. Denne udvikling
nedefra (”bottom-up”) var tænkt og timet,
så den kunne give in-put til udarbejdelsen af
den kommende folkeskolelov. På baggrund
af ovenstående gik en håndfuld SPF lærere,
der var bredt fagligt sammensat - i løbet af
skoleåret 1990 - 91 i gang med udviklingen
og afprøvningen af Mål og Med.3 Først og
fremmest blev Mål & Med andet og mere
end en karakterbog. Det blev en meddelelsesbog, hvor der blev givet oplysning om,
hvordan lærerne vurderede elevens viden og
færdigheder, men derudover blev der også
fortalt om andre sider af eleven, som ikke
kunne udtrykkes med talkarakterer.
Som foreskrevet i love og cirkulærer,
anvendtes den gældende karakterskala til
bedømmelsen af elevernes faglige standpunkt. Men udover disse tal, mødte man
også bogstaver i meddelelsesbogen. På en
skala fra A til E vurderede lærerne nogle
egenskaber, som det efter skolens opfattelse
var vigtige at være i besiddelse af:
Det var fx vigtigt, at man:
– havde gode arbejdsvaner,
– følte ansvar for det, man havde med at
gøre
– kunne stole på en, når der var indgået
en aftale
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–
–
–
–

var præcis
stillede krav til sig selv
havde lært at arbejde selvstændigt
på en fornuftig måde kunne samarbejde med andre.

Denne del af vurderingen skabte en del
debat. Kunne man overhovedet vurdere
ovenstående? Eller var det at træde eleven
for nær? Kritikken rørte nok ved noget
væsentligt, men kom dog mere fra seminarieniveau end fra folkeskolens praktikere.
Samtalen – det centrale
Måden det foregik på var, at eleven blev
bedt om at vurdere sig selv i forhold til disse
egenskaber. Lærernes og elevernes vurderinger var udgangspunkt for en samtale
mellem klasselæreren og eleven. Denne
samtale var tænkt fremadrettet, handlingsorienteret og den skulle give mulighed for,
at eleven kunne drøfte sine planer og mål
for den kommende arbejdsperiode. For den
professionelle lærer var det en selvfølge,
at samtalen udelukkende fokuserede på
forhold, som eleven havde mulighed for selv
at ændre på – og tilsvarende afstod fra at
prikke i det personlige og private. Samtalen
var på sin vis krumtappen i vejledningen af
den enkelte elev. Den blev gerne fulgt op af
skole-hjem-samtaler, hvor forældre, elev og
lærer deltog, og hvor oplysningerne i Mål &
Med udgjorde et grundlag, som alle parter
havde til rådighed før samtalerne.4
Kontinuerlig udvikling
Set i bakspejlet blev Mål & Med tilsyneladende udviklet på det helt rigtige tidspunkt.
I begyndelsen af 90´erne spurgte flere af de
uddannelsespolitiske ordførere fra Folketingets politiske partier til SPFs erfaringer med
det, der i folkeskoleloven i 1993 senere blev
betegnet – den interne løbende evaluering.
Efter folkeskolelovens vedtagelse stod SPF
klar med et udviklet, afprøvet og gennemevalueret redskab med tilhørende inspirationsmateriale – lige til at bruge i folkeskolen,
hvor det imødekom de nye behov.
Mere end 1000 danske folkeskoler anskaffede Mål & Med i starten og midten af
90érne. En del af skolerne rekvirerede i de
følgende år også en lærer fra SPF til at oplyse
og inspirere om brugen af og erfaringerne

med SPFs interne evaluering. SPF har næppe
– hverken før eller siden - været så heldig
med en timing i forhold til nyskabelser i
folkeskolen. Men flere forhold spillede
dog ind. Mange lærere havde lokalt i deres
kommuner deltaget i udviklingsprojekter
og dermed selv bidraget aktivt til Folkeskolens Udviklingsprogram. Og med lyttende
politikere, der tilsyneladende over et meget
bredt politisk spektrum selv var optaget af,
hvad der foregik i folkeskolen, var stemningen og åbenheden over for det nye til stede
- og modstanden mod forandring tilsvarende
begrænset.
OECD interesse
Siden slutningen af 90´erne har logbog,
elektronisk logbog og portofolioudstillinger5 gradvist afløst Mål & Med og dannet
udgangspunkt for samtaler mellem lærer og
elev og for skole-hjem-samtalerne.
Organisationen for økonomisk udvikling,
OECD har i forbindelse med sin undersøgelse
”What Works in Formative Assessment”
udpeget udenlandske og danske forskere,
der interesseret har fulgt SPFs arbejde og
brugt Skolen på Forsøgscentret som dansk
case-study school.6 SPFs ledelse og lærere
har både deltaget og præsenteret arbejdet
på internationale konferencer i Paris og
Budapest i 2005. Desværre var det danske
Undervisningsministerium ikke repræsenteret ved disse præsentationer.
For at finde gode svar…
Det kræver ellers kun ganske lidt fantasi at
forestille sig perspektiverne og de udviklingsmuligheder lignende forløb kunne have
givet for nogle af de senere års lovgivningsinitiativer på folkeskoleområdet, fx elektroniske prøver, indførelse af ny karakterskala,
nye prøver i gamle fag, nye prøvefag og
….de omdiskuterede elevplaner?
Ville modtagelsen af disse nye initiativer
være gået anderledes, hvis der havde været
tid til afprøve, justere og evaluere initiativerne på forhånd? Havde man mon kunnet
undgå noget af den modstand, der nu ofte
følger de lidt stakåndede stabelafløbninger,
der efterhånden er blevet reglen på undervisningsministerens område?
Siden 2001 har Skolen på Forsøgscentret
i øvrigt udviklet ny prøveform i tysk og
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engelsk, deltaget aktivt i udvikling af en ny
prøveform i mundtlig dansk,7 arbejdet med
udvikling af synopseprøveform i matematik.8
Derudover har SPF – uden held - forsøgt at
komme i betragtning ved udvikling af en
elektronisk retstavningsprøve og foreslået
nye prøveformer i fysik/kemi og biologi.
En viis, gammel læresætning siger: For at
finde gode svar, må der spørges med talent.
Fra politisk hold kunne man selvfølgelig atter
have spurgt efter afprøvninger på meget af
ovenstående på Statens eget Forsøgscenter.
Men ingen spurgte. Det holdt man helt op
med i efteråret 2004. Muligvis havde man
heller ikke haft tid – eller interesse – i at
høre svarene. De kunne måske ligefrem have
virket forstyrrende i forhold til næste stabelafløbning. Måske var konceptet allerede
flere år før blevet ændret fra dialog til: vi
politikere ved nu bedre …..uanset mål og

med?

Noter:
1. NFER = National Foundation for Educational Research: Assessment, Progression and Purposeful Learning in Europe
(1990). Edited by Penelope B. Weston.
2. Rask Consulting: Et vurderingssystems
ide, opbygning og brug. Det danske
bidrag til APPLE Case studies. 1989
3. SPF: Mål & Med. 1991
4. CRIT nr. 1, 1992 – artikkel om SPFs brug af
Mål & Med
5. CRIT nr. 3, 2000: Portfolio – en anderledes
måde at evaluere på
6. Ceri report: What works – Formative
Assessment, OECD 2005.
7. CRIT 2004 – 2005: Fordybelsesprøven i
dansk
8. CRIT 2003/2004: Synopseprøve i matematik – og Klare udviklingsmuligheder for
den mundtlige prøve i matematik

52

At sætte sig spor
af Erik Dalhøj
udlånt som lærer til
Statens Pædagogiske Forsøgscenter 1976 - 1982
I artiklen vil jeg komme med
nogle betragtninger om,
hvilken betydning Ungdomsbyens Skole og forpligtelsen
til landsdækkende formidling af undervisningen på
skolen har haft og har på
det, der sker i den danske
folkeskole.
Betragtningerne bygger på
min tid som lærer på
skolen, mange samtaler med
tidligere elever på skolen
gennem årene og mit virke
som tidligere leder i folkeskolen og leder samt udviklingskonsulent i forskellige
forvaltninger.

53

N

år man slår op i Politikens Danskordbog
finder man to betydninger af ordet
”spor”:
1. et mærke, som en person, et dyr el.et
køretøj har afsat på jorden
2. et tegn på at nogen el. noget har befundet sig et bestemt sted.
Hvis man går lidt længere ned i søgeregistret
findes udtrykkene ”på sporet af noget”,
”følge i ens spor”, ”sætte sig dybe spor i
ng(t)” og endelig ”løbe af sporet”.
Forsøgsskolen i Islev kan netop karakteriseres
ved ovenstående udtryk:
• gennem en lang, lang årrække at være
”på sporet at noget” dvs. til stadighed
søge nye veje til at gøre undervisningen
inden for forskellige fagområder og på
tværs af fagene bedre og bedre
• at ”følge ens spor” ved at tage tidens
pædagogiske tends op til overvejelse
og i nogle tilfælde arbejde videre med
dem og i andre forkaste dem, fordi de i
medarbejdernes øjne var et flop
• ”sætte sig dybe spor i ng(t)”. Ja, mon
ikke? Se længere fremme i artiklen.
• ”løbe af sporet” Forhåbentlig ikke hvad
angår undervisningen, men måske har
Forsøgscentret ikke formået at læse de
politiske signaler. I al fald er det politisk
besluttet, at en epoke er slut ved at
nedlægge skolen.

Hvilke spor har den treårige skolegang
sat sig hos tidligere elever?
Gennem adskillige år har jeg haft mange
samtaler med tidligere elever om, hvad det
treårige forløb på Ungdomsbyens Skole har
givet dem. Svarene er selvfølgelig nuancerede,
men alligevel går der en rød tråd i mange af
svarene:
• Det lille tætte miljø, hvor alle kender alle
• Skoleskiftet efter 7. klasse, hvor man
som elev havde mulighed for at starte
et andet sted i nye omgivelser med nye
kammerater og nye lærere
• Medbestemmelse i og for undervisningen
• Den tværfaglige undervisning
• At der blev stillet krav til eleven
• At man som elev blev taget alvorligt
• At selværdet er blevet styrket
• Lærernes engagement

Hvilke spor har Statens Pædagogiske
Forsøgscenter sat sig hos tidligere
lærere?
Den oprindelige idé var, at lærere for en
periode blev udlånt fra hjemkommunen for
at arbejde med udviklingsarbejder på Ungdomsbyens skoles 8. - 10. klassetrin eventuelt
i kombination med opgaver i Ungdomsbyen.
Derefter var det tanken, at læreren vendte
tilbage til hjemkommunen og skulle forsøge
at sprede ideerne på kommunens skoler
eller i det mindste på egen skole. Sådan er
det sjældent gået i virkeligheden, da den
overvejende del af tidligere lærere efter en
kortere eller længere periode på Forsøgscentret har fået stillinger som skoleleder,
(udviklings)konsulent i en kommune eller en
stilling i forvaltningen, Undervisningsministerium eller Lærerhøjskole /CVU.
Det har uden tvivl været godt for udviklingen af undervisningen i den danske folkeskole, at mange tidligere medarbejdere på
Forsøgscentret har haft mulighed for netop
at få ovennævnte stillinger, idet spredningseffekten af de gode ideer og mangesidige
erfaringer har været langt større, end hvis
den enkelte medarbejder efter udlånet var
vendt tilbage til sin oprindelige lærerstilling.
Kendetegnende for hovedparten af de
lærere, der har været udlånt til Forsøgscentret har været deres engagement – endog
store engagement for at udvikle undervisningen og finde nye veje til, hvordan den bedst
mulige læring for den enkelte elev kan finde
sted.
Involveringens betydning for elevens læring
er et andet nøgleord, der kendetegner
tidligere lærere på skolen. Mange har fået
øjnene op for, hvor vigtigt det er for støtte
elevens lærings- og udviklingsproces.
Effekten af at alle ville noget med deres
undervisning har betydet, at den enkelte
lærer blev endnu bedre og fik endnu mere
mod på være med til at finde nye veje.
Personligt må jeg sige, at det har været
berigende at arbejde sammen med mennekser, der alle brændte for deres lærergerning.
Sikke en berigelse (og til tider krævende) at
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arbejde sammen kollegaer, der alle var engagerede i det, de lavede og stillede gensidige
krav til hinanden.
Jeg har også i praksis set, hvilken betydning
en god leder har. Hvordan kan man som
medarbejder blive andet end begejstret for
de ting, man laver, når lederen altid bakker
op og går foran? Den personlige opbakning
og det store engagement fra lederens side
kan kun virke befordrende.
Hvilken betydning har formidlingen
haft for lærere i folkeskolen?
De mange evalueringer efter kurser mv.
afholdt af Forsøgscentrets lærere viser med
al tydelighed, at denne del af Centrets
arbejde har været værdsat af mange tusinde
lærere. Kendetegnende har været, at formidlingen ofte har foregået efter parolen: ”Fra
lærer til lærer”, idet lærerne på Ungdomsbyens Skole, dels har undervist egne elever
og dels formidlet ideerne videre til andre
lærere rundt om i landet på kurser og ved
skriftlig kommunikation i form af artikler og
rapporter. Den praktiske videreformidling er
et kendetegn for Forsøgscentret arbejde – og
netop denne praksisorientering har været
meget kraftig efterspurgt af lærere.
Formidlingen af Forsøgscentrets arbejde har
sat sig mange spor i den danske og også
internationale skoleverden. Hvordan ville
skolebilledet have set ud uden de forskellige
udviklingsarbejder på Centret med projektarbejdsformen, forskellige prøveformer
herunder gruppeprøver, udvikling af den
praktisk- musiske dimension og elevernes
medbestemmelse og medansvar i og for
undervisningen?
Hvad kan politikere, forvaltninger og
skoler med fordel arbejde videre med
ud fra de udviklingsarbejder og erfaringer, der er gjort på Statens Pædagogiske Forsøgscenter?
Både da jeg arbejdede på Forsøgscentret og
i tiden efter har jeg ofte overvejet, hvorfor
undervisningsministeren og undervisningsministeriet ikke brugte Forsøgscenteret noget
mere. Hvorfor stillede undervisningsministeriet ikke mere præcise krav om, hvad man
ville have, at fx Ungdomsbyens Skole lavede

udviklingsprojekter til senere gavn for den
danske folkeskole? Hvorfor skulle ting ikke
afprøves inden for denne skoles rammer,
inden det blev ført ud i livet som lov for at
sikre, at der var fornuft i tingene? Interesserede man sig i det hele taget det arbejde, der
blev gjort på Forsøgscentret?
Kommunalpolitikere kan med fordel overveje at bruge nogle af de gode erfaringer,
der er høstet på Forsøgscentet. Man kunne
fx overveje nedenstående spørgsmål:
• Hvordan kan vi i vort skolevæsen sikre
et stort engagement hos lærerne? Hvad
skal der til? Og hvordan gør vi det så i
praksis? Og hvilken forandring vil vi så
kunne se?
• Hvordan kan vi i vort skolevæsen skabe
et miljø, hvor hver enkelt såvel barn/ung
og voksen bliver hørt og set?
• Hvordan kan vi i vort skolevæsen sikre,
at både barnet/den unge og voksne
bliver taget med på råd?
Ovenstående spørgsmål kan med fordel
også drøftes på forvaltnings- og skoleniveau.
Hvis drøftelserne så også fører til handling,
vil det ikke være så dårligt for udviklingen i
den danske forkeskole, når nu Forsøgscentret ikke længere kan være med til at sætte
dagsordenen.
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Udvikl ungdomsuddannelserne. Styrk lederuddannelsen, læreruddannelsen og forskningen, så vi får ungdomsuddannelser for alle
unge. Med pædagogikken som ledetråd mere end økonomi, struktur og kvantitative størrelser, selv om det er imod de nyreaktionære kræfter, der tror, at alt med undervisning skal føres tilbage
de gode gamle dage før ungdomsoprør og gruppearbejde.

U

middelbart før sommerferien 2006 blev
debatten om en ny ungdomsuddannelse
genoptaget ikke mindst foranlediget af
socialdemokraternes oplæg. Jeg vil formode,
at det kommende år bringer en afklaring på
en reform af ungdomsuddannelser, men i
stedet for at vente på denne afklaring, vil jeg
foreslå, at der hurtigst muligt blev etableret
et Ungdomsuddannelsernes forsknings- og
forsøgscenter, der skulle der skulle give de
tre ungdomsuddannelser en opdateret viden
om pædagogiske emner som didaktik, metodik, materialer og forståelse for elevernes
evner og anlæg og behov.

og siger: lærere først, og ledere allerførst,
om ændringer for alvor skal slå igennem.
En god start på en reform af ungdomsuddannelserne kunne være at etablere et sted,
hvor ledere og lærere videreuddannes på
tværs og sammen uddannes til de nye krav.
Et center hvor lærere og ledere fra tekniske
skoler, handelsskoler og gymnasieskoler
mødes og inspireres af hinanden, og hvor
indhold, metoder og materialer til udannelsen er i fokus. Der bør ske en massiv produktudvikling for at undgå, at vi kører videre i
spor, der har hjemme en helt anden kultur,
end den de unge skal ud i.

Uanset lovgivningen på området må det
formodes, at der i det kommende år bliver et
øget samarbejde mellem de tre skoleformer.
Alle ønsker, at så mange unge som muligt får
en ungdomsuddannelse, men mon ikke også
de fleste er klar over, at de unge er meget
forskellige. Dette må og skal et uddannelsessystem tage højde for og løbende undersøge,
om det rammer bredt nok. Vi har brug for,
at alles evner og anlæg kommer i spil. Det er
her, pædagogikken kommer ind. Og det er
med pædagogikken i højsædet, at vi magter
at få flere med, akkurat som det skete, da
8.-10 skoleår blev indført.

Alt for ofte har vi stirret os blinde på et
ensidigt synspunkt. Enten eleven, systemet,
organisationen, økonomien, administrationen. Når ungdomsuddannelserne skal
ændres, og Danmark endelig skal have 12
års grunduddannelse, vil det klæde os, om
vi forstår, at ingen ændringer for alvor slår
igennem, før lederne og lærernes arbejde
ændres og beriges.
Der er alt for megen rutine i undervisningens tænkning og praksis. Så mens de
politiske forhandlinger pågår, ville det være
af uvurderlig betydning for området, om der
blev etableret et fyrtårn, der i bedste iværksætterstil indsamlede og bearbejdede viden
om indhold og metoder og som gav tilbud
til lærerne fra de tre områder om fælles
videreuddannelse. Brobygning for eleverne
er fint, men det starter med brobygning for
lærere. Nye bygninger er motiverende for
en kort stund, men lærernes kompetencer er
vigtigere at udvikle.

Igennem mange års arbejde med de unge,
har det slået mig, hvor lidt vi egentlig
ved om resultaterne af vore pædagogiske
anstrengelser, og hvor lidt vi ved om eleverne og lærerne. Slående er det også, hvor
lidt interesse, der reelt er for kernen i uddannelsesarbejdet.
De unge er anderledes, samfundet er under
voldsom forandring, men hvordan ser det
ud med grunduddannelsen og videreuddannelsen af lærerne og lederne? Det er vist
på tide, at vi får vendt tingene på hovedet

Et nyt skoleår begynder med dets hav af
forventninger hos elever og lærere Brug
denne positive atmosfære til at få fart på
udviklingen af ungdomsuddannelserne. Med
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afsæt i det specifikke danske, hvor netop treklangen erhverv, organisationer og samfund,
har vist sin styrke og gjort os stærke, bør en
ny ungdomsuddannelse have en starthjælp
akkurat som man i 1964 gav arbejdet med at
udvide udannelsespligten fra 7 til 9 år, i form
af at Ungdomsbyen i Rødovre fik tilknyttet
en forsøgsskole for 8.-10. skoleår. En samlet
pædagogisk enhed kaldet Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der med sin formidlingsog kursusvirksomhed i den grad har været
både fyrtårn og vejviser. I en ny form og
med et nyt indhold vil jeg forslå, at treklangen etablerer et Ungdomsuddannelsernes
forsknings- og forsøgscenter. Et institut for
ungdomsuddannelserne.
Ungdomsbyen i Rødovre startede som en
trafikby. Da trafikken voksende og blev et
risikabelt område for børn og unge fandt
behjertede mennesker ud af at skabe en træningsby, hvor man kunne lære at begå sig i
trafikken. Og som tidligere nævnt suppleredes Ungdomsbyen med en statslig forsøgsskole, som kunne hjælpe den pædagogiske
trafik i retningen mod en ni-årig grundskole.
Skal ungdomsuddannelserne ikke få for
mange spøgelsestrafikanter blandt underviserne, bør der hjælpes til med at finde
kørselsretningen, og her er modellen jo til at
tage og føle på. I Rødovre blev skabt et sted
hvor private initiativtagere fik anerkendelse
fra både private og offentlige virksomheder,
fra organisationer og fra det politiske liv.
Der blev skabt et unikt sted, hvor tusinder af
udenlandske besøgende har søgt at forstå
denne evne til at gå sammen i treenighedens
navn. Et træningscenter, hvor skole, erhverv
og samfund gik op i en højere enhed, en
åbenhed, som alle var stolte af, og det hele
til gavn for utallige elever og lærere i over
40 år. Nu klarer kommunerne selv deres
udviklingsarbejde i 8.- 9. og 10. klasse. Men
en ny udvidelse frem mod 12 skoleår kunne
fortjene, ikke en videreførelse, men en
nyskabelse af et forsøgs- og udviklingscenter,
som er med til at give retning, værktøjer
og stolthed. Vi kan noget specifikt på det
uddannelsesmæssige område, og vi tør sige
lærere først.
Mit forslag er derfor, at når nøglen nu drejes
om for Statens Pædagogiske Forsøgscenter,

danner man på stedet og igen med baggrund i Ungdomsbyen et Ungomsuddannelsernes Center med det primære formål at
støtte ledere og lærere i form af videreuddannelsestilbud, som lægger vægt på en
fællesuddannelse. De tre områder vil uden
tvivl kunne hente viden hos hinanden og i
fællesskab få en dybere forståelse for tidens
unge, for de pædagogiske metoder og for
en udviklingspraksis, hvor man i adskillige
tilfælde prøvede at arbejde sammen i undervisningen. Undervisningen af lærerne skulle
støttes med forskningens seneste viden om
pædagogik, didaktik og metodik. Og det
praktiske arbejde bør ofte blive fulgt af en
aktionsforskning, så vi sikrer, at man tager
ved lære også af udøvelsen.
Det nye center kunne samtidig være vort
internationale mødested og være udfordrende i et globalt pædagogisk arbejde i
ungdomsundervisningen. Og set i det nationale perspektiv, kunne centret være første
skud på rækken af tilsvarende regionale
centre.
Jeg forestiller mig ikke stedet som særlig
stort. Der må arbejdes ud fra et sten-i-vandet
princip. Centret må have en mindre kerne af
højt kvalificerede personer tilknyttet, men de
fleste kræfter kommer udefra i form af projekt- og ad-hoc.tilknytning. Jeg ser det også
som en reel mulighed, at centret efter en
indkøringsperiode for en stor del af aktiviteterne bliver selvkørende økonomisk.
Uden ledelse går det ikke. Så én af de
allerførste opgaver for et ungdomsuddannelsernes pædagogiske center, må være
ledernes videreuddannelse. Kan skolelederen
ikke lide frugt, da får vi ej et frugtbart miljø.
Der bliver i høj grad brug for skoleledelser,
hvor den pædagogiske faglighed er af høj
kvalitet. Enhver form for pædagogisk ledelse
bør have forståelsen af, at eleverne og
deres læringsmuligheder, er det egentlige
grundlag. Altså en psykologisk og pædagogisk forståelse for børn og unge tilsat en
fornemmelse for fremtidens udfordringer.
Skolen bør i hele sin færd være fremadrettet.
Eleverne udtrykker jo fremtidsmulighederne.
En fremtidsbevidsthed hos lederen, som er
dannet med en betydelig ballast og forank-
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ring i klassiske humanistiske fagområder
som historie, filosofi og pædagogik. Skoleledernes faglighed ligger i det pædagogiske.
Der er brug for at pædagogikken får en ny
placering i vores nationale selvforståelse.
Ledere og lærere i undervisningens landskab
trænger til en revitalisering af området.
Hvis ikke det innovative samfund forstår at
udvikle uddannelsernes indhold og metoder
stivner vi en førtidig uddannelse for de få,
de intellektuelle og de socialt bedst stillede.
Pædagogisk spot til social skade. I vort lille
land skal der satses på, at alle kommer med,
at alle får en chance. Sikkerheden ligger ikke
i at vende tilbage til tidligere tiders former
eller efterligne nogle store landes systemer.
Vi skal naturligvis tage afsæt i vor baggrunds
værdifulde sider...” herfra min verden går”.
Og vi skal være langt mere åbne overfor
andre nationers erfaringer, men sluttelig skal
vi turde tro på os selv og sætte egne fremtidsperspektiver og mål op. ”Uden visioner
ingen virkelighed af kvalitet” Vi er derfor
nødt til at nytænke og eksperimentere, og
naturligvis løbende evaluere for dermed at
sikre et kvalitativt højt resultat af læringsindsatsen. Brug derfor et nyt og åbent skoleår
til at dreje uddannelserne ind i en vækstorienteret atmosfære. Det er i tråd med selve
læringens natur.
Lad de pædagogiske områder være det, der
kendetegner de nye ungdomsuddannelser.
Det er i pædagogikken den egentlige kvalitet ligger, det er her vi kan gøre en forskel
og blive de førende. En ny ungdomsuddannelse, som både er uddannelse og dannelse.
Nøglen hertil ligger i at fokusere på lederne
og lærerne først.
Svend E. Pedersen
Direktør i firmaet Pædagogisk Værksted
Tidligere skoledirektør, forlagsdirektør,
passagerchef i DSB, formand for folkeskolerådet,
og fra 1990 til 2003 rektor på
Statens Pædagogiske Forsøgscenter.
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tort set alle unge mennesker er interesseret i deres egen fremtid – herunder deres
kommende uddannelse og fremtidige job(s).
Dette giver et godt udgangspunkt for alle
dem, hvis opgave det er at hjælpe med at
vejlede de unge.
På Forsøgsskolen har vejledning af den
enkelte elev taget udgangspunkt i, hvem
eleven var, hvad hun ville og derefter fokuseret på den enkeltes muligheder, potentialer
og hvad eleven selv kunne forestille sig. At
udvide forestillingsrummet for eleverne
– gennem oplevelser, handling og samtaler
– har været en gennemgående pædagogisk
ambition i vejledningen.
Det har fx kunnet ske ved besøg på forældres arbejdspladser, praktik koblet både
til elevens selvvalgte projekter, til klassens
arbejde med et tema eller til den mere
individuelle ønskepraktik. Egentlige uddannelsessamtaler er blevet suppleret med
erhvervsaftener med forældre, tidligere SPF
elever og andre rollemodeller, der har delt
deres erfaringer med elever i de 9. og 10.
klasse, der nu snart selv stod for at skulle
navigere videre efter folkeskolen.
Mangfoldigheden af arrangementer og
aktiviteter har ikke kun klædt de unge bedre
på, men også givet forældrene en aktuel
viden om ungdomsuddannelserne, så de
bedre har kunnet diskutere og vejlede deres
unge.1
Praktik i det europæiske netværk
Tidligt i 90´erne supplerede vi ovenstående
vejledningsindsats med kultur- og uddannelsespraktik i et andet europæisk land. SPF var
med i flere internationale netværk, deriblandt IADAS med skoler i Norge, Finland,
Sverige, Danmark Tyskland, Holland, Belgien,
England, Skotland og Schweiz.2 Netværkets
lærere havde i en del år mødtes fast hvert
efterår på skift i de respektive lande.
Dette blev nu suppleret med elevudveksling
– under overskriften kultur- og uddannelsespraktik. I løbet af efteråret blev ca. fyrre
elever fra SPFs 10. klasser gruppevis sendt af
sted til et fremmed land. Her fulgte de skolegangen på en af SPFs partnerskoler. Eleverne
boede privat hos en jævnaldrende kammerat
fra den udenlandske klasse.
I foråret blev rollerne byttet om. Her blev
vore klasser / elever værter for små uden-

landske delegationer fra skolerne, de selv
havde besøgt. Kultur- og uddannelsespraktikken krævede et stort forarbejde af både
lærere og elever. Eleverne skulle hjemmefra
have en stor viden om det land, de skulle
besøge og ikke mindst om deres eget land.
De skulle fungere i deres rejsegruppe på 5
- 6 elever, da der ikke fulgte lærere med på
rejsen. Når de nåede deres bestemmelsessted, var der langt fra tale om ferie, men snarere om hårdt arbejde. Indholdet varierede
lidt fra år til år.
Et år skulle vore elever sende tre breve
hjem. Første brev skulle handle om mødet
med værtsfamilien, andet brev om mødet
med skolen og det sidste brev om landet
og kulturen – forskelle og ligheder med
Danmark. Med flere danske folkeafstemninger og deraf følgende EU forbehold, fik det
politiske meget naturligt større vægt. De
udenlandske elever ville gerne vide, hvorfor
en del danskere var så skeptiske over for EU?
De danske elever svarede ofte med et modspørgsmål: Hvad vidste de unge i grunden
selv om EU, Maastricht osv.?
Et år blev 10. klassernes to ugers ophold
i udlandet delt mellem en uges skolegang
og en uges erhvervspraktik. Det var ret dyrt
forsikringsmæssigt og gav ikke det helt store
ekstra udbytte fagligt, hvorfor erhvervspraktikken blev droppet igen det følgende år. I
stedet kom kultur- og uddannelsespraktikken til at danne grundlag for 10. klassernes
projektopgaver.
Kultur og uddannelsespraktikken var meget
højt vurderet af både elever og forældre.
Efter et par uger i en udenlandsk skole blev
eleverne sædvanligvis m e g e t glade for, at
de gik i en dansk skole.3 Men flere fik også
inspiration til og mod på senere at tage en
del af deres uddannelse uden for Danmarks
grænser. Flere tidl. elever fra netop de
årgange, der var i Europapraktik, har efter
SPF været bosat og arbejdet i udlandet i
perioder.
Iværksætterprojekt
Over de seneste 5 - 6 år har SPF udviklet et
iværksætterprojekt, hvor 10. klasserne hvert
år har prøvet at arbejde som iværksættere.
Tidligt i skoleåret har eleverne efter en brainstorm fundet ud af, hvilke virksomheder de
selv gerne ville forberede starten af senere
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på skoleåret – i januar / februar – og sammen
med hvem? Inden igangsætningen har hvert
firma skullet udarbejde en forretningsplan,
som har skullet præsenteres for og drøftes
med ”banken” eller et autentisk firma. Elevernes virksomheder har fx været cafeer, der
solgte mad og drikke, små butikker der har
fremstillet og solgt smykker og brugskunst
eller som har designet og syet tøj – lige fra
undertøj, hatte til slipsenederdele. Andre har
dannet firmaer inden for underholdning, fx
ved at komponere og indspille egen musik
på en cd, synge eller spille teater – live for
publikum på forskellige institutioner.
Computerinteresserede elever har dannet
firmaer med design af hjemmesider, markedsføring af flere af ovenstående produkter
og en konceptudvikling af en stjernehimmel
er det også blevet til – måske udviklet af
kommende ingeniører og astronomer.
I skoleåret 2006 - 2007 blev iværksætterprojektet udfordret og gennemført med
unge og lærere i et fjernt land. Allerede i
slutningen af 2005 blev der med Cirius mellemkomst etableret et samarbejde med en
tyrkisk skole i Cappadocia – et helt unikt og
smukt sted i Anatolien.4 Tyrkiske og danske
elever og lærere havde i alt to gange to uger
til at gennemføre projektet.
Den indledende fælles brainstorm vedr.
firmaernes produktion og sammensætning
fandt sted, mens SPFs 10. klasseelever og
lærere var på lejrskole i Tyrkiet i to uger i
september 2006. Selve dannelsen af firmaer
skete først, da 15 tyrkiske elever og deres tre
lærere besøgte SPF to uger i marts 2007.
Alle firmaer havde både danske og tyrkiske
”ejere” og medarbejdere. Kulminationen
på projektet var den iværksættermesse,
hvor firmaernes på produkter skulle sælges
på den store markedsplads midt i Forsøgsskolen. Mange danske og tyrkiske gæster,
bl.a. fra den tyrkiske ambassade fandt vej til
iværksættermessen. Og smilene blev bredere
og bredere, efterhånden som det svandt i
lagrene af brugskunst, undertøj, turistbrochurer, dvd film om udlændinge i Danmark
og meget andet.5
Om nogle af de danske og tyrkiske senere
hen vil forsøge sig som iværksættere
– sammen eller hver for sig, må tiden jo vise.
Foreløbig har de fået sig nogle venner for
livet i et land, der før projektet var frem-

med. Fra tidligere SPF årgange ved vi, at et
par stykker på hver årgang på et tidspunkt
starter deres eget firma.


Noter:
1. CRIT nr. 4, 1995 – er et temanummer om
vejledning
2. IADAS = International Association for the
Development of Adolescent Schooling,
Læs også CRIT nr. 3, 1995
3. Mere om Europapraktik i CRIT nr. 2., 1993
4. SPF International Newsletter nr. 16,
November 2006
5. CRIT nr. 1, 2007
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Fra menneskerettigheder
til uddannelse for
bæredygtig udvikling
af Carsten Skjoldborg
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En verden af muligheder – en udviklingshistorie
Siden starten af 90erne har den internationale dimension spillet en væsentlig rolle på
Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF). Det blev fulgt op af, at SPF i 1998 fik følgende
nye pind føjet til sin statut:
– At skabe internationale kontakter og internationalt samarbejde
Der er flere årsager til, at denne udvikling har kunnet finde sted. Én nødvendig forudsætning er selvfølgelig en interesse og et engagement i det internationale hos medarbejdere
på SPF. Men en lige så vigtig faktor er interessen og viljen hos mange frivillige folkelige
organisationer (NGO'er) til at indgå som samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling
af kurser, materialer, lokaler og netværk.
Endvidere spillede Danidas Oplysningsbevilling og Demokratifonden en vigtig rolle indtil
starten af dette årti, idet de (med)finansierede en stor del af aktiviteterne.
Og ikke mindst er det, som det vil fremgå af de fire følgende artikler, vigtigt at se muligheden, når den pludselig opstår, at gribe og udvikle den. De fire artikler beskriver forskellige aspekter af arbejdet med den internationale/globale dimension.
Fra menneskerettigheder til uddannelse for bæredygtig udvikling beskriver fortrinsvis
udviklingen af simulationsspil, undervisningsmaterialer, lokaler og danske netværk med
fokus på det internationale.
Pædagogik på spil fortæller om bevægelsen fra undervisningsmateriale lagret på cd-rom
og hjemmesider til interaktive kommunikationsplatforme og medborgerskabsprojekter.
Chile: Uddannelse til demokrati og Sydafrika: Learning by doing – fokuserer på to eksempler i det internationale udvekslings- og netværksarbejde SPF har været involveret i.
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et er forholdsvis let at fastsætte, hvornår
der for alvor kom gang i det internationale arbejde/den globale dimension på
Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF).
Kort efter at Det Danske Center for Menneskerettigheder (DCMR) var blevet dannet i
1987, blev SPF spurgt, om vi var interesseret i
at være med til at udvikle kurser i Menneskerettigheder.
Det førte til, at vi i de følgende år i samarbejde med en forskellige NGO’er udbød en
lang række kurser i Ungdomsbyen med fokus
på forskellige aspekter af menneskerettigheder. Selv om mange af organisationerne
havde udmærkede materialer med et højt
fagligt niveau samt erfarne undervisere, så
var det sin sag at tilrettelægge et sammenhængende, motiverende kursusforløb over
en hel skoledag for elever i 8. - 10. klasse.
Aché – menneskerettigheder på spil
Dette var også baggrunden for, at Folkekirkens Nødhjælp i 1990 - 91 sammensatte en
udviklingsgruppe – med to ulandskyndige
(den ene fra Ibis, den anden freelancer)
- og to pædagogiske konsulenter fra Ungdomsbyen – med den opgave at udvikle et

elevaktiverende og dynamisk spil om menneskerettigheder. Gennem et halvt års tid
mødtes gruppen fem - seks gange og udviklede en mangfoldighed af ideer – baseret på
ulandedes virkelighed.
I Ungdomsbyens pædagogiske værksted
resulterede arbejdet i fødslen af et fiktivt
land – Aché. Spillet kom til at hedde ”Aché
– menneskerettigheder på spil”, og det faldt
naturligt i to dele.
Som optakt blev Aché præsenteret i en
lille billedserie akkompagneret af musik fra
landet. Første del fortsatte med et brætspil,
hvor man fulgte seks unge menneskers liv i
hovedstaden Aché City. Fire radioudsendelser
om Aché dannede overgang mellem spillets
og kursets forskellige dele. En radioudsendelse gav som optakt til spillets anden del
fx en analyse og reportage om den politiske
situation op til det forestående valg.
Anden del bestod hovedsageligt af et rollespil, hvor deltagerne udgjorde beslutningstagerne i fire politiske partier i Aché – fire
partier, der varetog forskellige befolkningsgruppers interesser. Opgaven var at forberede valgkampen. Hvad ville partierne med
landet efter valget? Hvordan ville de udvikle
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og forbedre menneskerettighedssituationen
for alle indbyggere i Aché? Både de økonomiske rettigheder, men især de borgerlige
frihedsrettigheder var i fokus for spillets
anden og sidste del.
Erfaringerne fra udviklingen af Aché med
at mixe ulandsfagligheden og den pædagogiske faglighed skulle senere vise sig at
blive en bæredygtig model, som dannede
grundlag for mange senere udviklings- og
projekt- og netværksgrupper. Kurset Aché
- menneskerettigheder på spil – blev tilbudt
og spillet i mere end 10 år.
Tilfældighedernes spil
Efter succesen med Aché drøftede vi i 1995
udviklingen af et tilsvarende kursusmateriale om børns rettigheder med Det danske
Center for Menneskerettigheder. En ansøgning til Danidas Oplysningsbevilling blev
positivt modtaget, og en projektgruppe
bestående af to pædagogiske konsulenter
fra SPF og en medarbejder fra DCMR udviklede det undervisnings- og kursusmateriale,
der blev til Tilfældighedernes spil – om børns
rettigheder og vilkår.
Titlen blev valgt for at illustrere, at det er
tilfældigt, hvor i verden børn bliver født,
og dermed hvad deres vilkår, muligheder
og rettigheder bliver. Ved hjælp af billeder,
film, cases, vurderingsøvelser og rollespil fik
deltagerne mulighed for at sætte sig ind i to
forskellige børneskæbner i et ikke nærmere
bestemt asiatisk land - og i Danmark. Samtidig var opgaven at relatere deres situation til
FNs børnekonvention og fremsætte forslag, der kunne afhjælpe de problemer, de
befandt sig i.
Materialet blev udsolgt i 2006, men kurset
afholdes stadig i Ungdomsbyen.1
Verdensrummet
Ungdomsbyens kurser havde i 70´erne og
80´erne fortrinsvis afspejlet en erhvervenes
Ungdomsby. Der var fx. et posthus, en bank,
et forsikringshus, et datahus, et landbrugshus - foruden ét rådhus, et teater og en
kirke. Forsvarets Freds- og konfliktkursus om
internationale konflikter i verden fik først
efter et par års udvikling, afprøvning og stor
efterspørgsel sit eget hus i 1989. Menneskerettighedskurserne var derimod fortsat
husvilde. Nok kunne de få lov at ”låne”

Ungdomsbyens rådhus og projektlokale, men
det gav ikke mulighed for den samme inspirerende ramme om og sammenhæng med
kursusindholdet som de andre huse. Derfor
blev visionen at få et menneskerettighedshus.
Inspireret af udstillingen Klode 95 blev konceptet udvidet fra rettigheder til et Verdensrum, der skulle danne ramme om kurser og
aktiviteter med fokus på bl.a. udvikling, rettigheder, værdier og kulturmøder. Sammen
med DCMR, MS, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis
og Red Barnet ansøgte vi igen Danidas Oplysningsbevilling om midler. Civilsamfundet
rykkede for alvor ind i Ungdomsbyen.
DANIDA syntes heldigvis også godt om
projektet. Så godt, at vi fik en bevilling til at
indrette et lokale og desuden til en konsulentordning for organisationerne.
SPF havde på det tidspunkt en gammel værkstedsbygning, som var godt tæret af tiden.
Stedet blev mest benyttet til at opbevare
ting ind i. Vi gik i gang med at rydde lokalet, tegne skitser til indretning og diskutere,
hvordan vi kunne udvikle nogle mere utraditionelle rammer for et undervisningslokale,
der også skulle fungere som en udstilling.
Langsomt tog rummet form og blev til et
rum for læring. En af klasserne fra Skolen på
Forsøgscenteret blev inddraget i arbejdet og
bidrog i væsentligt omfang til det færdige
resultat.2
Verdensrummet fungerer i dag som en slags
andelshus for NGOérne og som hjemsted for
kurserne Tilfældighedernes spil, Værdier i
udvikling, Regler for krig, Ret og respekt, I
Danmark er jeg født – hvor har jeg hjemme? 3
Billeder af undertrykkelsens historie
For at andre end kursister og besøgende i
Verdensrummet kunne få gavn af det righoldige historie- og samfundsfagsmateriale
udstillingen i Verdensrummet repræsenter
ansøgte vi Danidas Oplysningsbevilling om
midler til at prøve kræfter med udvikling af
vores første cd-rom. Resultatet blev Billeder af undertrykkelsens historie med fem
udvalgte eksempler:
Sydamerika i 1600 tallet, Nordamerika i 1700
tallet, Vestafrika i 1800 tallet, Østafrika i 1900
tallet og Vietnam i det 20. århundrede. Materialet indeholder også en billedrundtur i Verdensrummet samt en beskrivelse af baggrund
for og hensigt med lokalet. Udgangspunktet
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for både cd-rommen og Verdensrummet
indretning er at for at forstå, hvorfor Verden
ser ud, som den gør i dag, er vi nødt til at
kende historien.
10.a i Ghana
Tilfældighederne var igen på spil i den
klasse, der hjalp til med at udvikle og indrette Verdensrummet, da eleverne i 8. klasse
mødte Rasmus. For Ibis havde han arbejdet
på et gadebørnsprojekt i Nicaragua i et
halvt år. Hans diasbilleder og medrivende og
engagerede fortælling var med til at forme
idéen om selv at besøge et 3. verdensland.
Beslutningsprocessen var lang og vanskelig,
men i den sidste ende blev det økonomien
og mødet med Morten Ledskov fra Køge og
Omegns Ghana venskabsforening, der gjorde
udslaget. Det program, Morten foreslog,
levede på mange måder op til det indhold,
mange i klassen forestillede sig - og så var
det den billigste tur til Afrika, vi kunne finde.
Eleverne skaffede selv hovedparten af pengene bl.a. ved at hjælpe med i Verdensrummet og udarbejde en undervisningsavis for
FN-forbundet om bæredygtig udvikling.
En uges ophold hos kroboerne i Wanzabiaba i de små grønne bjerge nord for Accra,
slog benene væk under 10.a og fik dem til at
se på sig selv, deres baggrund og omverden
med andre øjne. Et sådant udsyn til verden
med deraf følgende indsigt og omtanke
burde det være alle forundt at få mindst en
gang i deres liv. Måske kan det virke vanvittigt at rejse så langt for at lære sig selv og
hinanden bedre at kende, og kroboerne vil
nok betakke sig for at få besøg af samtlige
danske skoleelever, men kulturmøder i større
og mindre målestok behøver man ikke rejse
til Ghana for at opleve. Og det er netop i
kulturmødet, at vi for alvor oplever, afprøver
og får sat perspektiv på vores egne normer
og værdier.4
Værdier i udvikling
& En ny verdensorden
Netop overvejelser, om hvordan andre kunne
få en lille fornemmelse af det, 10.a havde
oplevet, dannede udgangspunkt for materialet Værdier i udvikling, denne gang med Ibis
som samarbejdspartner. Men på det tidspunkt var Ibis endnu ikke involveret i Ghana,
så der var større interesse for at omplante

kulturmødet til Sydamerika nærmere
bestemt Bolivia.
Danida så igen med velvilje på vores projektbeskrivelse, så arbejdet kunne gå i gang.
Da turisme er den største industri i verden
i dag, finder der utrolig mange kulturmøder sted rundt om i verden. Det er vigtigt,
at begge parter i disse møder er opmærksomme på potentielt negative og positive
konsekvenser af disse møder. Læs mere om
Værdier i Udvikling i Pædagogik på spil.
Inspireret af Bush seniors tale om en ny
verdensorden besluttede vi sammen med
DCMR at udvikle et undervisningsmateriale
om international politik, menneskerettigheder, humanitær intervention og forsoning
til samfundsfag i gymnasiet. En væsentlig
del af materialet består af et simulationsspil
om humanitær intervention. Der er borgerkrig og risiko for folkedrab i det fiktive
vestfrikanske land Nogumo. Deltagerne
spiller gruppevis forskellige aktører: Rusland,
Nigeria, Frankrig, USA, Kina, FN og journalister. På baggrund af forskellige hændelser i
Nogumo overvejer og forhandler aktørerne
om, hvad det internationale samfund bør
gøre. Spillet illustrerer de dilemmaer, det
internationale samfund står overfor ved
nationale konflikter. Hele materialet findes
på en cd-rom, men er også frit tilgængeligt
på nettet.5 Læs mere i Pædagogik på spil.
Interkulturel kompetence i
læreruddannelsen (ICTT)
De beskrevne kurser og materialer var
sammen med Verdensrummet baggrunden
for, at SPF i 1996 kunne indlede et samarbejde med Ibis, fem danske lærerseminarier
og uddannelsesinstitutioner i en række af
Ibis samarbejdslande i syd om udvikling af
netværksprojektet Interkulturel kompetence
i læreruddannelsen.
Projektets mål var bl.a. at udvikle kompetencer med henblik på at kunne begå sig i
en verden i kulturelt opbrud og forandring,
endvidere at fremme indsigt i livsformer og
værdier i andre dele af verden og dermed
sætte vores egne livsformer og kultur i perspektiv.
Projektet indeholdt fire moduler:
Modul 1 foregik Verdenrummet, hvor de
studerende blev præsenteret for og afprøvede materialer, metoder, kurser og under-
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visningsforløb udviklet og anvendt på Skolen
på Forsøgscenteret og i Ungdomsbyen.
Gennem afprøvningen blev deltagerne bragt
i situationer, hvor deres egne holdninger og
værdier kom i spil, samtidig med at de fik
inspiration til tilrettelæggelsen af de undervisningsforløb, de selv skulle være ansvarlige
for i modul 3.
Modul 2 fandt sted på det enkelte seminarium, hvor de studerende inspireret af modul
1 forberedte deres praktik i modul 3.
Praktikken i modul 3 kunne enten foregå
i en dansk skole eller i tilknytning til en
uddannelsesinstitution i syd.
På modul 4 mødtes de deltagende studerende fra alle fem seminarier for at udveksle
erfaringer om deres praktik mv.
I løbet af de seks år projektet eksisterede
var der 26 hold lærerstuderende på to – tre
dages kursus på SPF. Projektet var finansieret
af EU.6
En verden af muligheder = EVAM
Det var naturligt at bygge videre på de positive erfaringer og det etablerede netværk
fra ICCT projektet ved at udvide kredsen af
samarbejdspartnere. Derfor inviterede Ibis,
SPF og de fem lærerseminarier i 2001 fjorten
grundskoler, fem amtscentre, samt Red
Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke til at
deltage i pilotprojektet En verden af muligheder (EVAM).
Formålet med projektet var at styrke den
internationale/globale dimension i undervisningen ved at udvikle ideer, metoder og
materialer til at:
o sætte fokus på global undervisning
o integrere globale vinkler i den daglige
undervisning
o fremme elevernes globale handlekompetence.
SPF var ansvarlig for projektkoordinationen.
Opgaven var bl.a. at inspirere skolernes
arbejde gennem udvikling af materialer,
kurser, årsmøder, nyhedsbreve og en hjemmeside.7
I det følgende gives eksempler på udvalgte
materialer, der blev udviklet til netværket.
Som en mulig igangsætter af og inspiration
til skolernes arbejde med den globale dimension blev der som det første udarbejdet

Billedserien – En verden af muligheder – en
diasserie med 225 billeder fra hele verden
sat sammen i temaer med overblænding
og musik. Endvidere en fotoserie med 100
udvalgte papirbilleder fra serien, samt en cdrom med samtlige billeder og billedtekster
samt et idékatalog med forslag til forskellige
måder at anvende billederne på i undervisningen.
En del lærere i EVAMprojektet efterlyste et
inspirationsmateriale til undervisning i interkulturel kompetence. Det var baggrunden
for tilblivelsen af idékataloget Når mennesker mødes med øvelser i interkulturel
læring til brug for undervisere i folkeskolen
og ungdomsuddannelserne.
Nogle af øvelserne og aktiviteterne blev
til i forbindelse med erfaringer fra ICTT og
EVAM, mens andre stammede fra de medvirkende organisationer: AFS Interkultur, Ibis,
Mellemfolkeligt Samvirke og SPF. Hæftet
er tilgængeligt på og kan downloades fra
EVAMs hjemmeside.
Mange lærere fra EVAMskolerne efterlyste
muligheden for at komme på en studietur
til et udviklingsland for selv at få et førstehåndskendskab til nogle af de forhold, de
forventedes at undervise i. Det førte til, at
Vordingborg Seminarium og SPF arrangerede en studietur til Tanzania i foråret 2004.
De første fem dage tilbragte vi sammen på
TCDC, Mellemfolkeligt Samvirkes træningscenter uden for Arusha, med at lære lidt
Swahili og besøge forskellige jorderosionsprojekter, skoler og Ngongorogoro krateret.
Derefter var samtlige deltagere fire dage i
praktik i mindre grupper hos lokale familier
og projekter. Ud over at få et førstehåndskendskab til levevilkår i et udviklingsland
var formålet med turen også, at deltagerne
skulle udvikle undervisningsmaterialer
baseret på deres nyerhvervede viden og
erfaringer.
Tre af deltagerne valgte i deres praktikperiode at besøge Hadzabe folket, et af de sidste
jæger- og samlerfolk i Afrika for at undersøge, hvorfor de siger nej tak til at blive en
del af det moderne samfund, og hvordan/om
de bliver påvirket af den voksende mængde
af turister.
Resultatet blev et materiale med fokus på
turismens betydning for oprindelige folk
som hadzaber og masaier, men det handler
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selvfølgelig også om kultur, samfundsforhold og levevilkår i et udviklingland. Like
Rain from the Sky er tilgængeligt på EVAMs
hjemmeside.9
UNESCOs Associated School Project
(ASP)
Netværket startede i 1953 tæller i dag over
7.000 deltagende skoler fordelt på 171
lande, dog først med dansk deltagelse fra
2000. Året før inviterede UNESCOs Uddannelsesudvalg SPF til at udarbejde en projektskitse og et budget for et kommende dansk
UNESCO ASP netværk. Da det blev en realitet, blev SPF pædagogiske sparringspartner
for de deltagende skoler. I 2004 overtog SPF
ligeledes koordinatorfunktionen.
I dag tæller netværket 32 danske grundog gymnasieskoler, der arbejder for FN’s
overordnede værdier med særlig fokus på
tre konkrete projekter: Baltic Sea Project
(BSP), Transatlantic Slave Trade Education
Project (TST) og World Heritage Education
Project. (WHE)
Erfaringerne fra det beskrevne arbejde
med udvikling af undervisningsmaterialer,
kurser og netværk har også været meget
værdifulde i forbindelse med pædagogisk
inspiration til og administration af ASP
netværket.10
Uddannelse for bæredygtig udvikling
I forbindelse med starten på FN’s tiår for
uddannelse for bæredygtig udvikling i 2005,
besluttede styregruppen for ASP netværket
at få udarbejdet et inspirationshæfte til
de 32 ASP skoler. Netværkskoordinatoren
påtog sig denne opgave.
Da Undervisningsministeriet hørte om det,
blev målgruppen udvidet til at omfatte
samtlige grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark, for at materialet kunne
komme så mange til gode som muligt.
Samtidig blev det besluttet at udarbejde en
hjemmeside om tiåret i tilknytning hæftet.
Her findes kildehenvisninger, links, artikler,
litteraturforslag, undervisningseksempler
samt eksempler på, hvordan det kan lade sig
gøre at skabe forskellige typer af bæredygtig udvikling. Endelig findes hæftet også
som pdf-fil på portalen.


Noter:
1. www.ungdomsbyen.dk
2. Læs artiklen Verdensrummet på
http://www.evam.dk/rammer.htm
3. se kursusbeskrivelser på
www.ungdomsbyen.dk
4. se artiklen Akwabaa Bruni på http://
www.evam.dk/uvforlob.htm
5. hele materialet er tilgængeligt på
http://www.ny-verdensorden.dk
6. erfaringer fra projektet er beskrevet i
bogen Skolen i verden. Den kan købes
eller downloades på http://www.ibis.
dk/butik/index.php?mode=item&id=113
7. på www.evam.dk præsenteres projektet,
undervisningsforløb, materialer, erfaringer mv.
8. se Når mennesker mødes på
http://www.evam.dk/nmm.htm
9. se Som regn fra himlen på
http://www.evam.dk/tanzania-index.html
10. www.unesco-asp.dk
11. www.ubuportalen.dk
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Pædagogik på spil
– underholdning med streg under holdning
af
Torben Ulrik Nissen
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D

er er en lang tradition for at udvikle
og arbejde med pædagogiske spil eller
benytte elementer fra dem på SPF - og især i
Ungdomsbyen.
En af grundpillerne i Ungdomsbyen er,
at der skal ske noget særligt, når eleverne
kommer på kursus her. Eleverne skal møde
noget andet end det, der ligeså godt kan
foregå hjemme i klassen. Ud fra den forståelse har der gennem årene været eksperimenteret med og udviklet mange forskellige
former for spil eller simulationer. I Ungdomsbyen smitter denne tankegang også af
på den måde, kursuslokalerne indrettes på.
Rammerne og indholdet lægger op til, at eleverne skal lære ud fra princippet: learning by
doing – og så må det godt være spændende
og sjovt samtidig.
Udgangspunktet for de pædagogiske spil er
at skabe læringstilgange uden for lærebogen, at skabe aktive elever med den deltagerstyring, der er indlagt i spillene. Arbejdet
med spillets problemstillinger kan samtidig
udfordre elever til selv at stille spørgsmål og
selv finde svar.
Spil og den globale dimension
Pædagogiske spil og den globale dimension
har været og er fortsat en meget væsentlig
del af Ungdomsbyens kurser. Desuden har
Ungdomsbyen været involveret i udvikling
af undervisningsmateriale med elementer af
spil inden for det globale område.
Der er gennem årene sket meget i udviklingen af spillene fra traditionelle brætspil til
internetbaserede materialer og digitale kommunikationsplatforme, fra fiktive rammer
med rollespil til, at eleverne selv er på spil
med deres egen virkelighed som spillerum.
Rammerne sprænges med de digitale
muligheder og nye distributionskanaler. De
skaber samtidig nye målgrupper og andre
måder at tænke undervisning på.
Artiklen vil sætte fokus på nogle af brudfladerne mellem fiktion og fakta, mellem
trykt materiale og digitale medier og mellem
lokalt spillerum og cyberspace.
Fiktion og virkelighed
De fiktive pædagogiske spil kan skabe
rammer, som inddrager eleverne i globale
dimensioner ved at drage verden ind i
lokalet, men i en tilrettelagt udgave, der gør

abstrakte sammenhænge konkrete. En fjern
problemstilling, en fremmed rolle, et ukendt
land kan blive nærværende ved at blive lagt
ind i et spil. Eleverne kan på en enkel måde
komme tæt på nogle globale dimensioner
ved at påtage sig en rolle og få mulighed for
at identificere sig med en person, der lever
under ganske andre vilkår end i Danmark.
Globale problemstillinger kan på den måde
blive udspillet og indlevet i lokale rammer.
Det er meget centralt, at eleverne i pædagogiske spil om globale dimensioner ikke
blot kommer viden om, men også får viden
om. Kombinationen lykkes, når eleverne
får mulighed for at sætte sig ind i og drøfte
sager, der er blevet bragt tæt på dem, får
mulighed for at lytte til hinanden og lærer
at argumentere, får lært at tage stilling og
træffe valg.
Spillets univers skal kunne overføres til
elevernes virkelighed og give dem en forståelse for, at der findes argumenter for andre
holdninger end deres egne. De får sat deres
egne holdninger i relief ved at få dem sat på
spil.
Når vi udvikler et rollespil er første trin
en research. Hvad sker der i virkelighedens
verden inden for det tema, der skal sættes
til debat i spillet? Det gælder om at komme
så tæt på virkeligheden, at det er muligt at
relatere spillets indhold og udfald til samme
virkelighed.
Fiktionen giver en frihed i forhold til tid,
konkrete steder og personer, men må i en
undervisningssammenhæng også have sammenhæng med det faktuelle. Den fiktive
ramme giver også frihed til at indføre præcis
de forudsætninger og problemstillinger, vi
ønsker som udviklere af spil. Men i nogle
tilfælde lægger et tema op til, at vi vælger
fiktionen fra og bygger spillet på virkelige
eksempler.
Værdier i udvikling –
billeder af virkeligheden
Hvordan påvirker vi udviklingslande med
vores værdier, når vi støtter projekter eller
kommer på besøg? Ideen i spillet er, at fire
forskelligartede turistbureauer skal arrangere rejser til Amazonas og beskrive, hvilke
ændringer der skal ske på lokaliteten for at
leve op til bureauernes og deres målgruppers forventninger.
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Vi skulle beskrive en indianerstammes
kultur og værdier, som ville blive influeret
af turisme. Vi skabte en historie ud fra en
bestemt indianerstamme i Amazonas, der var
grundig beskrevet af antropologer. Til pilotprojektet havde vi fået en række billeder fra
en fotograf af forskellige indianerstammer
fra andre områder af Amazonas. Det gav os
det problem, at vi ikke kunne beskrive en
bestemt stamme, men måtte vælge fiktionens form i stedet. Vi kaldte stammen for
janoerne.
Da vi skulle gå fra pilotfasen til den egentlige produktion, valgte vi selv at rejse til
Amazonas og tage billeder. Med Ibis som
samarbejdspartner blev det til et af Ibis’ projekter. Det hørte hjemme i den bolivianske
del af Amazonas. Vi sendte manus til Ibismedarbejderen, Nikolaj Moseholm for at forberede ham på ønsker til billeder. Han skulle
finde frem til hvilken stamme eller stammer,
vi skulle besøge for at stykke en række billeder sammen til den ønskede historie.
Nikolaj kunne ikke forstå, hvorfor det skulle
være en fiktiv historie om janoer, når man
kunne skabe en tilsvarende historie med billeder fra en enkelt indianerstamme. Undervejs i projektet blev beslutningen ændret.
De fiktive janoer gled ud, og ind på scenen
trådte chimanerne i den lille landsby Asunta.
Og det var muligt at tage billeder til at
dække en historie. I begyndelsen var beboerne ikke meget for at møde kameraet, men
de vænnede sig relativt hurtigt til de nysgerrige fremmede. På otte dage blev landsbyens
15 familier og omgivelser gennemfotograferet. Resultatet blev en diasvideo, der fortæller om chimanernes kultur og værdier.
Sidste dag hos chimanerne fik landsbyen
besøg af en boliviansk forretningsmand, der
gerne ville udvikle turisme i deres område
– præcis som i vores spil. Således faldt alle
brikker fra den oprindelige fiktive historie på
plads i virkelighedens ramme.
Regler for krig – fra virkelighed til
fiktion
Spillet er bygget op med advokater, vidner
og dommere for at tage stilling til og tydeliggøre, hvordan Den Humanitære Lov fungerer. Er der nogen, der har overtrådt krigens
regler, er det store spørgsmål. Intentionen
var at bygge rollespillet på en virkelig epi-

sode fra en konflikt. Eleverne skulle spille
ud fra sagens præmisser, fælde en dom og
siden høre om, hvordan den virkelige sag
var blevet vurderet af en regulær domstol. De sager, vi fandt, var imidlertid for
komplicerede for eleverne, for juridiske for
vores målgruppe. Da vi ikke kunne finde en
eksemplarisk sag, valgte vi i stedet at bygge
et spil, der havde paralleller til Irakkrigen.
Vi var tvunget til at vælge fiktionen, men
også dens fordele med frihed for tid, sted
og personer. Vi blev samtidig nødt til at
ændre rammen fra en egentlig domstol til
en undersøgelsesdomstol. Vi havde i en fiktiv
historie ikke en reel afgørelse til rådighed
fra en virkelig sag, der kunne holdes op mod
elevernes dom. Undersøgelsesdomstolen skal
derfor i spillet tage stilling til, hvorvidt sagen
skal for en egentlig domstol.
Det første udspil lignede virkeligheden i
Irak for meget. Det skyldtes blandt andet, at
der i sagen er en episode ved en moske. For
at fjerne fokus fra Irakkrigen optræder der
nu en kirke i stedet for. Det fjernede samtidig fokus fra sammenstød mellem religioner,
som er et yderst relevant tema at tage op,
blot ikke i denne sammenhæng.
Andre elementer i kurset bygger udelukkende på cases og eksempler fra konkrete
situationer, så eleverne møder også virkelighedens verden uden filter.
Humanitær intervention – virkeligheden overhaler fiktionen
Formål
– At bidrage til at realisere intentionerne
i undervisningsvejledning for gymnasiet
vedrørende undervisning i menneskerettigheder.
– At deltagerne får viden om nye udviklinger, potentialer og problemer i det
internationale samfunds beskyttelse af
mindretals- og menneskerettigheder.
– At deltagerne får forståelse for menneskerettighedernes nuværende og
mulige fremtidige betydning som internationalt værdi- og lovgrundlag.
– At deltagerne lærer at arbejde med
analyse af begivenheder, som har større
samfundsmæssig betydning og ofte
rækker ind i regionale og internationale
rum samt med forhandlinger og analyse
af forhandlinger.
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Da spillet henvender sig til gymnasiet, skulle
vi tage hensyn til pensum i samfundsfag
for at forberedelsen og gennemførelsen af
spillet blev tidsmæssigt relevant. Vi gjorde
ganske enkelt pensum til en nødvendig en
del af forberedelsen til rollespillet.
Der er ikke interaktive elementer i spillet, da der ikke var budget til det. Det blev
internetbaseret og som en reklame også
sendt ud på cd-rom. På mange måder er det
et eksempel på en elektronisk bog. Fordelen
er, at vi kan gå ind og opdatere hjemmesiden, mens vi naturligvis har det samme
problem med den udsendte cd-rom, som
hvis det havde været en bog.
Spillet foregår i Afrika, hvor der er borgerkrig i et land. Skal FN intervenere på grund
af overtrædelser af menneskerettigheder, er
det store spørgmål.
Vi havde undervejs diskuteret meget hvilke
forskellige trusler, vi kunne lægge ind i spillet fra de afrikanske oprøreres side. Verdens
store aktører skulle i spillet provokeres til at
intervenere i borgerkrigen, der betød grove
overtrædelser af menneskerettighederne og
gik over i direkte folkemord. På baggrund
af Somalia skulle der meget til for at gå ind
i et afrikansk land igen. Vi arbejdede derfor
med bl.a. en virus på internettet, der kunne
lamme verdenssamfundet og en opfølgning
på bomben i garagen under World Trade
Center i 1993. Det skulle naturligvis være
en større katastrofe, men vi nøjedes i den
endelige udgave med virusangrebet.
Da vi skulle trykke på knappen for at sætte
en produktion af materialet i gang, måtte vi
ændre dele af indholdet. Afprøvningen af
spillet i en gymnasieklasse fandt sted d. 11.
september 2001 med bl.a. en FN-soldat som
gæstelærer. Han var blevet sat ind i spillet
og vore overvejelser om World Trade.
Læreren havde afsluttet prøvespillet og
tændt for sin computer for at se nyheder
fra USA. Et brændende tårn dukkede op
på skærmen i samme øjeblik, som gæstelæreren kom tilbage til lokalet. Hans første
kommentar var, at det var godt, vi havde
droppet den episode, da scenariet var for
uvirkeligt!
Vi måtte ændre på nogle af aktørernes
roller. Vi ønskede, at materialet ikke skulle
overhales af virkeligheden igen. Vi indførte

det nye begreb ”krig mod terror” i materialet – og det er desværre ikke blevet uaktuelt.
Take Part - en digital cocktail
Take Part – et demokratispil. Det er et
procesorienteret spil og drejer sig om at
forhandle, kommunikere og træffe beslutninger. Det er en blandingsform af spil,
story-line og simulation.
Inspiration til spillets indhold stammer fra
research i Filippinerne, men spillet foregår
i et fiktivt univers. Problemstillingerne er
således filippinsk inspirerede, men findes i
mange andre tredjeverdenslande.
Sådan lyder beskrivelsen af spillet på hjemmesiden www.takepart.dk. Det fremgår, at
der er mange ingredienser fra spilverdenen,
der er rystet sammen til denne cocktail.
Materialet var oprindeligt tænkt som et bogligt materiale, men omstændigheder drev
udviklingen i en helt anden retning og fulgte
en anden udvikling, nemlig den digitale.
Et samarbejde med en filippinsk ngo skulle
sikre, at problemstillinger og cases, som spillet skulle bygges op over, var virkelige. På
den måde kunne man som efterspil i form af
nogle faktakort drage direkte sammenligninger mellem spillets udfald og virkeligheden
på Filippinerne. Vores samarbejdspartner
på Filippinerne leverede ikke de ønskede faktuelle oplysninger. Processen trak ud. For at
skabe ny energi valgte vi en ny udfordring:
At gøre materialet digitalt. Det var første
gang i relation til et helt spil for vores vedkommende. Vi var ikke i tvivl om, at elever
ville finde et sådant spil interessant, men var
den digitale udvikling på skolerne langt nok
fremme? Året er 2001. Vi havde også andre
hensyn at tage, nemlig til Filippinerne og
udbredelsen dér, hvor adgang til computer
og internet ikke var almindeligt på skoler.
Materialet blev derfor både et interaktivt
spil på nettet og en cd-rom, hvor man kunne
printe all spilelementer fra. På den måde
havde vi også en form for bogudgave. Den
”elektroniske bog” kunne sendes til Filippinerne og benyttes af skoler, der ikke havde
adgang til nettet.
På cd-rom’en var spillet låst mere eller
mindre fast, hvorimod vi i netudgaven kunne
indføre ændringer. Det trykte materiales
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statiske form over for det digitale mediums
dynamik og fleksibilitet løste mange problemer med muligheder for at opdatere.
Samtidig kunne vi arbejde med det interaktive element på en digital platform. Det var
en ny og spændende udfordring for os – og
eleverne.
Take Part Too – fra spiller til
medproducent
Vi brugte lang tid på et enkelt ord og endte
med at ændre ordet spil til ordet projekt.
Det hang sammen med den nye måde at
tænke simulation på, hvor deltagerne er med
til at skabe indholdet på en anden måde end
i de mere traditionelle spil. Ordet spil skaber
også en forventning om en vinder blandt
deltagerne, men demokrati er ikke et statisk
produkt, men netop en dynamisk proces. Det
ville vi gerne signalere ved at udlade ordet
spil, men det var frygtelig besværligt for en
gruppe spiludviklere. Der er stadig nogle
få rester af fiktion, men ellers er det op til
deltagerne at være sig selv og være medproducenter.
TPT er et webbaseret projekt, der sætter
fokus på demokrati, kommunikation og
forhandling. Tre klasser fra tre lande arbejder sammen i et community på en lukket
platform.
Platformen giver rammerne. Det er op til
deltagerne at skabe liv og indhold ved at
opbygge et aktivt community. I community’et udgør deltagerne et Ungdomsråd
(Youth Council), der skal sætte sig ind i og
tage stilling til nogle af de store dilemmaer,
der diskuteres i Europa. I denne sammenhæng foregives det, at EUkommissionen
ønsker at få råd fra Ungdomsrådet. Dette
bliver opgaven, som sætter gang i community’ets samarbejde og kommunikation.
I projektets struktur og i lærervejledning
bliver det lagt op til, at man benytter spillet
både som et interaktivt medium på nettet
og med diskussioner i klassen. Netop et tema
som demokrati kræver også en samtale i
øjenhøjde uden skærm imellem. Kombinationen af online og offline er god, så klassen
ikke går i mange forskellige retninger uden
at have et fælles mødested og fælles samtale. De skiftes til at diskutere og forholde sig

til dilemmaet online og offline, i cyberspace
og i klassens lokale spillerum.
Og det har virket i praksis – men ikke uden
problemer. Vi har haft flere runder, hvor
kommunikationsplatformen har været åben
for deltagere fra de tre involverede lande,
Rumænien, UK og Danmark. Der har været
mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der har været spændende drøftelser
om de store dilemmaer. Der er ingen tvivl
om, at unge mennesker finder en sådan
undervisningsform engagerende og lærerig.
Vi har naturligvis oplevet, at det har været
vanskeligt at få den slags undervisningsmateriale til at indgå i forskellige landes læseplaner. Det er en af de helt store udfordringer i
fremtiden. Vi har hele tiden følt, at det var et
problem med de andre lande, der var i læseplanernes spændetrøje, men med de mange
krav, danske lærere bliver stillet overfor, er
der ikke bare køer af klasser, der gerne vil
deltage i sådanne undervisningsprojekter.
Det kræver noget af kommende projekter,
hvis vi skal overbevise lærere om, at fagligheden bliver sikret ved deltagelse. Lærere skal
kunne se fordelene ved at deltage med klasser i det nye mediebillede, som deres elever er
langt inde i. Udviklingen med Web 2 generationen er i gang, og mange elever lever et
fritidsliv som medproducenter. Men lærerne
skal være med for at åbne denne verden for
og i skolen.
Tag ordet – kom ind i billedet
– om Web 2.0 generationen
En ny generation af medier gør alle til medproducenter – hvis de har lyst. Mulighederne
er mange.
Der var engang, hvor man læste det, andre
skrev. Man slog op i et leksikon for at finde
ud af, hvordan udvalgte eksperter beskrev et
fænomen eller et begreb. Aviser og nyheder
blev skrevet og redigeret af journalister og
redaktører. De bestemte, hvordan nyhedsstrømmen så ud og hvilke meninger, der
blev offentliggjort. Fjernsyn og filmselskaber
havde mere eller mindre monopol på de
levende billeder, der blev vist i tv og biografer. Tidligere indskrænkede ens frihed sig til
at tænde eller slukke for radioen eller tv’et,
evt. skifte kanal, eller åbne eller lukke avisen.
Meget er sket siden, og mange overgangs-

73

former betyder, at almindelige mennesker
kommer til orde og ind i billedet. Nu er det
ikke blot med læserbreve, hjemmevideoer
i fjernsynet og egne hjemmesider. Der er
opstået en række kanaler, hvor alle kan få
deres meninger og produkter offentliggjort.
I de nye medier bliver man både producent,
redaktør og læser. Det er blevet muligt at
skrive i weblogs, være med til at udforme et
leksikon som Wikipedia, dele sine billeder
på f.eks. Flikr og udsende sine videoer på
YouTube.
Blogs
Læserrollen blandes med skribentrollen. Det
ændrer på de traditionelle modeller med
afsender og modtager. Der sker også en
ændring i kommunikationsvejene, da mange
kommunikerer til mange.
Autoritet er ikke givet på forhånd, fordi man
har en position eller en titel. Man skal selv
skabe sin autoritet i kraft af de indlæg, kommentarer og synspunkter, man kommer med.
Man kan få nye relationer gennem blogs,
fordi mange kommer i kontakt med hinanden. Der kan opstå fællesskaber på nettet, og
i heldige tilfælde kan et sådant netværk blive
en ressource. Man kan få en fornemmelse af
andres synspunkter og få egne synspunkter
spredt.
3. Verdens blog
Formål:
Danske elever kan få indblik i et udviklingsland, Ghana, ved at høre om og undersøge
levevilkår i landet, og få indtryk af hvorfor og
hvordan bistand kan være med til at forbedre
landets egne muligheder for udvikling. For at
få disse abstrakte begreber sat ind i en mere
forståelig ramme for unge, konkretiserer projektet med 3. Verdens Blog sammenhængen
ved at sætte ansigter og unges egne ord på.
Det skete gennem en kommunikation mellem
unge i Ghana og unge i Danmark i marts og
april 2007.
Projektet var en del af Danidas hjemmeside
for unge, www.u-web.dk
En sådan blog kan dels få danske elever til
at komme meget tæt på unge afrikaneres
virkelighed og levevilkår, dels skabe liv på en
hjemmeside med fokus på udviklingsbistand.
På trods af logistiske problemer har de unge
i Afrika fået skrevet blogs om deres liv i et

ganske andet miljø end det danske. På bloggen kan man både se billeder af de unge og
deres dagligdag og desuden nogle videointerview, der bringer danske elever helt ind i en
afrikansk landsby og dagligdag. Den globale
landsby kommer ind på skærmen.
Dette først forsøg viser, at det kræver meget
fra begge sider. I den afrikanske del skal
der være mere aktivitet i skrivning af blogs
og flere og hurtigere svar på de spørgsmål,
de danske elever stiller. I Danmark er det til
gengæld ønskeligt, at flere lærere går ind
i projektet med deres elever for at sikre et
niveau for de spørgsmål, der bliver stillet og
for den refleksion, der kommer til udtryk i
kommentarer.
Men det er fascinerende at komme i direkte
kontakt med nogle unge mennesker, der har
på samme tid har så meget og så lidt til fælles.
Nye kanaler i undervisningen
Der var engang et monopol på viden og på,
hvordan viden blev formidlet. Nu taler vi om
vidensdeling. Det får betydning for mange
mennesker privat, men også på arbejdspladser
– og for undervisning.
Der ligger en pædagogisk udfordring og
mulighed i at inddrage disse nye kanaler i skolens hverdag. Meget skolearbejde har hidtil
gjort elever aktive gennem deltagerstyret
undervisning og projektarbejde. Men det har
altid været vanskeligt at få elevers produkter
ud i en offentlighed. Det er ikke så vanskeligt mere. Det skal selvfølgelig give mening
for en undervisning, at elever går ind som
medproducenter og offentliggør elevarbejder
på de nye kanaler, hvor målgruppen for deres
produkter ikke længere blot bliver læreren,
men en verden uden for skolen.
At arbejde med de nye kanaler kræver
andre kompetencer. Viden er ikke et færdigt
produkt som i en lærebog, men en råvare,
der kan forarbejdes og indgå i nye sammenhænge. Elever lærer at arbejde og tænke
selvstændigt og med en kritisk vinkel, da de
møder den uredigerede virkelighed i forhold
til lærebøgernes verden.
At kunne navigere på den måde er også
nogle af de færdigheder og kundskaber, som
arbejdsmarkedet kræver. Man skal bryde
vanens magt i skolen og udjævne de digitale
grøfter, før de bliver til kløfter. Det kan inddragelse af de nye kanaler være med til. 
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iden general Pinochet ved et militærkup
i 1973 afsatte Chiles demokratisk valgte
regering, arbejdede den danske ulandsorganisation WUS (fra 1991 kaldt Ibis) sammen
med kommissionen for menneskerettigheder i Chile. Under det 17 år lange diktatur
skete det under vanskelige vilkår. Fokus var i
denne lange periode på chilenernes politiske
frihedsrettigheder – eller rettere manglen på
samme.
Men i 1990 overraskede Pinochet alle – ved
at udskrive folkeafstemning om hans egen
forbliven ved magten. Folkeafstemningen
gik Pinochet imod, og en proces tilbage mod
demokrati blev dermed sat i gang med første
frie valg i 1990.
I 1993 ønskede både Den chilenske Menneskerettighedskommission og Ibis derfor
at udvide samarbejdet til også at omfatte
uddannelse. Chilenerne var interesserede i,
hvordan uddannelsessystemet kunne være
med til at understøtte en fortsat demokratisk
udvikling i landet. Danmark blev anset for at
være et respekteret gammelt demokrati. Det
havde chilensk interesse i de år, hvorfor Ibis
blev anmodet om at arrangere studierejse til
Danmark for chilenske uddannelsesfolk.
Ibis vurderede på det tidspunkt ikke selv
at have kapaciteten til opgaven. Men efter
de gode erfaringer med samarbejdet om
udviklingen af ”Ache´ - menneskerettigheder
på spil”, blev SPF anmodet om at påtage sig
opgaven. I praksis kom Ungdomsbyen til at
stå for arbejdet.
Aftryk efter 17 års diktatur
På en researchrejse i Chile i marts – april
1993 erfarede to af Ungdomsbyens udsendte
medarbejdere først en smule af, hvad 17 års
diktatur kan gøre ved mennesker. Mange
lærere turde – 3 år efter diktaturets formelle
afskaffelse – fx fortsat ikke tale helt åbent.
Hvis de talte med os om deres situation, ville
oplysningerne da ad omveje havne hos politiet eller deres ledere på skolen med deraf
følgende uvisse konsekvenser?
En del skoleledere var udnævnt i perioden
med diktatur. Nogle skoleledere styrede
fortsat deres skoler, som om diktaturet – og
dets værdier fortsat var ved magten. På det
politiske plan mødte vi borgmestre og guvernører, der ganske få år tidligere havde været
fængslet og torteret af det politi og militær,

som de nu skulle arbejde sammen med. Vi
besøgte 15 forskellige skoler i Santiago,
Antofagasta, San Pedro de Atacama, hos
mapucheindianerne i Temucu og i Andesbjergene i det sydlige Chile. Vi oplevede
både offentlige skoler og private betalingsskoler – enkelte nærmest organiseret som
industrivirksomheder med ”to holds skift”
– et morgenhold og et eftermiddagshold.
En af de største betalingsskoler, vi besøgte
i Santiago havde mere end 2000 elever.
Her havde eleverne døbt skolen ”Alcatraz”
– inspireret efter det flugtsikre fængsel i San
Francisco Bugten.
På rejsen rundt i Chile besøgte vi også tekniske skoler, gymnasier og universiteter, hvor
man uddannede kommende lærere, dertil
kom besøg i det chilenske undervisningsministerium, hos kommunale skolemyndigheder, NGO´er og enkeltpersoner med indsigt
i uddannelsesforhold – i alt 43 besøg på 3½
uge.
Inspiration i Danmark?
I september – oktober 1993 gjaldt det så
chilenernes studierejse til Danmark. Deltagerne repræsenterede både grundskolen,
læreruddannelsen og menneskerettighedskommissionen. De 3 ugers studier i Danmark
fungerede – iflg. chilenerne selv - som en
lang og tiltrængt inspiration. Uanset om vi
besøgte folkeskoler, efterskoler, gymnasier,
tekniske skoler, højskoler, landbrugsskoler,
seminarier, var vore gæster meget nysgerrige og videbegærlige, og de danske værter
slog dørene op og berettede beredvilligt om
deres erfaringer. De besøgte skoler i både
København, Roskilde, Kolding, Skagen og
Sønderborg. Ja, selv den daværende undervisningsminister tog sig tid til at modtage
vore chilenske gæster.
Hen imod slutningen af deres ophold i
Danmark i oktober 1993 gjorde de chilenske
gæster udfordringerne for Chiles uddannelsessystem således op: Noget af det væsentligste i Chile ville blive at menneskeliggøre
uddannelsessystemet på alle niveauer,
dernæst skulle man fremme udviklingen af
langt mere professionelle lærere og endelig
skulle kvaliteten hæves – ikke mindst i de
offentlige skoler, med henblik på at udligne
de store forskelle mellem de offentlige og
private skoler. Opgaven kunne synes enorm,
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men noget af det, chilenerne tog med sig
hjem fra Danmark var, at ting tilsyneladende
kan lade sig gøre, når vilkårene og forudsætninger er indrettet til det. I Chile skulle der
arbejdes med at tilvejebringe de nødvendige
forudsætninger, syntes chilenerne at konkludere, før de rejste hjem fra SPF.1
Uddannelsesnetværk
SPFs samarbejde med Sydamerika fortsatte
i de følgende år – godt hjulpet af NGO´en
Axis. Under et internationalt udvekslingsseminar i Danmark i juni 1998, stiftede deltagerne fra Chile, Peru, Bolivia og Danmark
et egentligt uddannelsesnetværk. Netværket
skulle fremme udveksling af ideer og erfaringer vedrørende uddannelse og demokrati
dels i et syd - syd netværk mellem de deltagende latinamerikanske - dels i et syd - nord
netværk mellem Sydamerika og de nordiske lande. Netværkets første initiativ blev
projektet ”Hvordan skabes en demokratisk
skolekultur?”. Dette er beskrevet i artiklen
”Nøglen til udvikling?”2, der kan findes på
www.ungdomsbyen.dk
Feed back fra det fjerne
Det oprindelige samarbejde med chilenerne
har også udviklet sig. En af deltagerne fra
1993 – dengang ansat i menneskerettighedskommissionen – nu ansat i en FN organisation i Santiago, beskrev i december 2005
betydningen af samarbejdet således:
“Our institution, the Chilean Association
for United Nation, ACHNU, has developed
a relationship with SPF since 1993, when
we started an interchange on educational
experiences on human rights at the school
level. Out of this interchange, it was possible
that from that time till now, teachers from
Chile were able to visit Danish schools, as
well as to receive in Chile the people from
SPF, to pass through the knowledge gotten
by the SPF experience, to Chilean teachers,
as well as educational authorities in different
regions of the country.
The value of the SPF not only as a source
of knowledge but as well, and even more
noticeable, as an example of an educational public policy, it´s been important, as an
example to follow, recognizing that the
development of the country depend in a

great extent to the capacity of a country to
invest in education, educational research and
experience as it is SPF.”
Francis Valverde Mosquera
Executive Coordinator Director

Noter:
1. Chile projektet i 1993 er mere udførligt beskrevet i CRIT nr. 4, 1993
2. ”Nøglen til Udvikling?” er tidligere
offentliggjort i AXIS, nu tilgængelig
på Ungdomsbyens hjemmeside: www.
ungdomsbyen.dk
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fte starter et samarbejde eller udviklingsarbejde ved en ren tilfældighed
– således også vores samarbejde med
Sydafrika. En efterårsdag i 1997 ringede telefonen i Ungdomsbyen. Det var fra Ibis: Mr.
Jonny Gevisser fra Sydafrika, lederen af en
lille NGO (EMEP) i Cape Town var gæst hos
Ibis i denne uge, og på programmets sidste
dag var ”nogen” blevet forhindret i at tage
imod ham. Kunne Ungdomsbyen eventuelt
modtage ham - her og nu? Mr. Gevisser
skulle med fly tilbage til Sydafrika i aften!
I Ungdomsbyen sagde vi straks ja. Og da
Jonny G. fire timer senere tog fra Ungdomsbyen til Kastrup Lufthavn var hans sidste ord:
Hvorfor kom jeg dog ikke her den første
dag?
Learning by doing
Få måneder efter mødtes vi anden gang
– nu i Cape Town, hvor EMEP = Extra Mural
Education Project arbejder med skoleudvikling i de fattigste townships. Når vi kunne
mødes så hurtigt, skyldtes det, Ungdomsbyen
i samarbejde med Blaagaard Seminarium
og Det Danske Kulturinstitut i februar 1998
havde udbudt og arrangeret en studierejse
for danske lærere til Durban i Sydafrika.
Dette møde nr. 2 førte til, at Ungdomsbyen
søgte økonomiske støtte hos Demokratifonden og året efter i marts 1999 blev vært for
en 14 mand stor sydafrikansk VIP delegation
af erhvervsfolk, skolefolk, lokalpolitikere og
en enkelt minister. I en uge afprøvede og
studerede de Ungdomsbyens idé og praksis,
samtidig med at de mødte repræsentanter
fra Ungdomsbyens netværk af samarbejdspartnere i det private, offentlige og civile
samfund. For sydafrikanerne var det unikt
at møde danske erhvervsfolk, der ikke kun
fokuserede på ”bundlinjen”, men hvis
organisation i praksis havde overskud til at
tage medansvar for uddannelse af den næste
generation.
Ungdomsbyens – learning by doing koncept
– blev en af de trædesten, samarbejdet kom
til at bygge videre på. Jonny Gevisser var
tillige optaget af, at lærerne på EMEPs samarbejdsskoler i Cape Town hurtigst muligt
kunne få glæde af danske pædagogiske
erfaringer med at udvikle en demokratisk
skole. Hensigten skulle være, at lærerne ved
at stifte bekendtskab med de danske erfarin-

ger hurtigere og bedre ville blive i stand til
at imødekomme kravene i den nye sydafrikanske skolereform, på det tidspunkt omtalt
som ”Curriculum 2005”.
Derfor blev næste trin, at EMEP i samarbejde med fire skoler allerede i oktober
samme år under overskriften "Learning
by doing" udvalgte 4 - 5 pædagogiske SPF
temaer blandt tre gange så mange, som ville
være af særlig interesse for de sydafrikanske
lærere.
Temaerne, der blev udvalgt, var: projektarbejde, kreative læreprocesser, evaluering,
samarbejde og konflikthåndtering.
Udfordringer i sydafrikanske skoler
Endnu en ansøgning til Demokratifonden
blev via e-mail udarbejdet i fællesskab
mellem SPF og EMEP. Planen var at gennemføre to ugers workshops, hvor den ene
halvdel af lærerne på hver skole skulle på
kursus i den første uge, mens den anden
halvdel "passede" skolen, hvorefter man
kunne bytte i den anden uge. Da Demokratifondens svar forelå, måtte vi konstatere, at
de bevilgede midler kun gav mulighed for at
gennemføre en uges workshops. Yderligere
besluttede Western Cape Education Department, at de sydafrikanske lærere først måtte
deltage i vore workshops om eftermiddagen,
dvs. efter at de havde læst deres undervisningstimer fra kl. 7.00 - ca. 12. Derefter
kunne de deltage i workshops fra kl. 13 - 19.
Trods disse begrænsninger, besluttede vi
alligevel at gennemføre projektet i februar
2000.
Lærernes og skolernes evalueringer af
ugens program og forløb gav os på ingen
måde anledning til at fortryde dette valg.
For de sydafrikanske lærere var det vigtigt at
erfare, hvordan en "learning-by-doing" orienteret undervisning føltes på egen krop, at
opleve at det kunne lade sig gøre og selv få
mod og lyst til at eksperimentere med egen
undervisning.
For os som danske lærere var det imponerende at opleve det kolossale potentiale, vi
mødte hos vore sydafrikanske kolleger, den
optimisme og det gå-på-mod de udviste
trods de enorme udfordringer, de står overfor.
Et eksempel kan belyse disse udfordringer. Forestil dig, at der på din - eller på
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dit barns skole efter sommerferien skulle
indskrives 900 nye elever! Vel at mærke
oven i de 1200 elever, der i forvejen går på
skolen. Situationen virker absurd og som
ren fiktion på danske breddegrader, men
var den barske realitet ved sommerferiens
slutning i januar et år på Vukani Primary
School i den sydafrikanske township, Lower
Crossroads. Men hvorfor stod der 900 nye
elever uden for en skole i Crossroads efter
en sommerferie? Svaret var, at de fleste
af de 900 var gået hjemmefra. Fra fattige
provinser som fx Eastern Cape, søgte de
unge lykken og heldet i Western Cape, dvs.
i Cape Town. Nogen startede en kriminel
karriere helt uden om skolesystemet. Andre
stillede sig op for at blive indskrevet i skolen
nærmest deres nye bopæl - bølgeblik- og
slumbyerne omkring Sydafrikas rigeste by. I
landets nye love – efter apartheid – står der
jo "uddannelse til alle". Men før en ny skole
kunne stå færdig, ville der let kunne gå fra
tre måneder til et halvt år. Indtil da måtte
Vukani arbejde i to skift – morgenskiftet for
de ældste elever fra kl. 7 – 12 - og eftermiddagsholdet – af lærerne døbt ”the graveyard
shift” - fra kl. 13 – 17 med de yngre elever.
På mange måder har Sydafrika midten af
halvfemserne fået progressive skolelove.
Men det stiller også ganske store krav at
ændre et skolesystem i et land, der i over
40 år - og indtil for ret få år siden basalt
blev drevet som en slags koncentrationslejr,
hvor den fornemste hensigt med uddannelsessystemet ikke var at uddanne, men at
holde majoriteten af befolkningen ude. I det
omfang danske erfaringer kunne være til
inspiration for det nye, burde vi selvfølgelig
søge at give sydafrikanerne en håndtrækning.
Studierejser
Vukani Primary var en af de tre skoler, hvis
lærere havde ønsket at få del i danske erfaringer med at skabe en demokratisk skole.
Først deltog de i SPFs learning-by-doingworkshops i Cape Town. Og Wukany Primary
School var også repræsenteret, da der blev
åbnet mulighed for, at 14 sydafrikanere – 3
lærere og 1 leder fra hver af de tre skoler
plus to fra EMEP i efteråret 2000 kom på to
ugers studierejse til Danmark. Som mange
andre frugtbare udvekslinger blev dette

muliggjort via Demokratifondens økonomiske støtte – kombineret med en vis egen
finansiering. Efter sydafrikanernes hjemkomst skulle erfaringerne og indtrykkene fra
studierejsen i det danske uddannelseslandskab bruges til at inspirere kollegerne på de
tre skoler. En af sydafrikanerne formulerede
det således: ”Nu skal vi hjem og vælte mure
– specielt dem i vore egne hoveder.”1
Samarbejdet mellem EMEP og SPF / Ungdomsbyen startede i 1997 ved en tilfældighed, som viste sig som en mulighed, der
blev grebet. Partnerskabet er fortsat lige
siden. Ambitioner og tempo måtte ganske
vist sænkes en smule efter regeringsskiftet
i Danmark i 2001, hvor indhold og omfang
af den hidtidige danske bistandspolitik blev
revideret, reduceret og delvis omlagt.
Det betød bl. a., at Demokratifonden ikke
længere fik samme økonomiske råderum
som tidligere til at understøtte mindre
internationale partnerskaber som de her
beskrevne. Samarbejdet lod sig dog ikke
standse af den grund. Men økonomisk måtte
der findes nye veje – via private midler.
Senest har tre sydafrikanske skoleledere
og en repræsentant for EMEP – været på to
ugers studierejse til Danmark i januar 2007.
Her havde de dels lejlighed til at følge det
innovative arbejde både på Forsøgsskolen og
i Ungdomsbyen, og dels besøgte de danske
folkeskoler i København, Odense, Gentofte
og Glumsø, hvor de dannede netværk med
nogle af de danske lærere, der i februar 2007
deltog i en to ugers studierejse til Sydafrika,
som Ungdomsbyen arrangerede.2 Når Ungdomsbyen efter d. 1. august 2007 fortsætter – beklageligvis uden Forsøgsskolen, vil
samarbejdet med EMEP også fortsætte.
Planerne for 2008 er allerede i den pædagogiske pipeline.


Noter:
1. SPF samarbejde med Sydafrika er beskrevet i CRIT nr. 2, 1998 – specifikt med
EMEP i Ungdomsbyens kursushæfter
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2005
– 2006, 2006 - 2007
2. Udveksling i 2007 mellem EMEP og SPF er
beskrevet i SPF International Newsletter
18, March 2007.

80

5 December 2005

The Danish Parliament
The Education Committee
(Uddannelsesudvalget)
Christiansborg Slotsplads 1 DK 1240
COPENHAGEN, DENMARK
Honourable Colleagues
SUPPORT FOR INNOVATIVE CENTRE FOR GENERAL EDUCATION (SPF), FROM PARTNERS
IN SOUTH AFRICAN CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT
The Extra-Mural Education project (EMEP) is an independent public benefit organisation (PBO)
working in close partnership with national, provincial and local government in South Africa.
Our work is to help schools grow as learning and recreational hubs within their communities.
Through the development of in- class and extra-mural learning, we help to energise the curriculum, tackle inequality, build social inclusion, link learning to the economy, and develop
healthier and more creative lifestyles. EMEP is one of South Africa's leading community school
learning organisations.
Since 1997, EMEP has been working closely with SPF both to train and mentor our school partners as well as to introduce the South African Government to SPF’s unique practices, innovations and benefits in order to inform our transition to democracy and equity (still continuing, as
it is throughout the developing world). This has involved numerous visits to SPF and from SPF
to South Africa. The positive results of these visits (enhanced school and classroom management, curriculum design and delivery, learner performance) have led to great interest from the
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authorities here to learn more from the Danish educational system and strategies, generally,
and from SPF in particular. This culminated in 1999 in a delegation to SPF of government and
civil society leaders led by the then Deputy-Minister of Labour, Ms Phumzile Mlambo Ngcuka,
and the Chief Director of Schools in the Western Cape Province, Mr John Lyners.
• Ms Mlambo Ngcuka has recently been appointed Deputy President of the Republic under
President Thabo Mbeki. She remains keen to see an SPF/Youth Town built here under SPF’s
mentorship
• The provincial government of the Western Cape hopes to build on these links and send a
delegation of senior officials to visit SPF in 2006. The purpose is two-fold: to learn how best
to institute democratic teaching and learning in the 1760 schools in this province, and set up
a local version of SPF/Youth Town to research, develop and spread more effective methods.
We are most concerned that SPF might be closed. It’s influence educationally is inestimable
world-wide. Furthermore, SPF serves as an enormously effective ambassador for Danish culture
and innovation.
Background to South African Support of SPF
1. Moving from apartheid to democracy in 1994 heralded major changes in South African
policy and provision. One of these key changes was to move to a nine-year compulsory
system with an outcome-based educational curriculum. This required substantial changes
to curriculum design and methods, the roles and responsibilities of educational roleplayers,
and the training/retraining and support of teachers and offcials
2. There were no international best practice models for this, except in Denmark with SPF
3. Denmark is the only country in the world that, going through similar changes, anticipated
the need to set up a school of innovation that would serve to research, develop and test
new methods and models and then spread the learnings in the sector
4. Furthermore, after evaluating its first implementation phase, the Danish parliament and SPF
reflected that a remaining gap was the link between the world of learning and the world of
work. The result, another global first: Youth Town
5. For the developing world, this is a critical contribution: with few jobs in the formal economy, the greatest need of our children and youth is entrepreneurship. For this they need
to be exposed to and to understand both the range of work possibilities and the needs of
good citizenship
6. Youth Town makes a range of learning for the economy and citizenship available to
children and youth before they make their critical career choices; SPF ensures the curriculum
is pedagogically innovative and sound. They both draw in key players in business and industry to support and fund this. It remains the only such institution of its kind in the world.
On behalf of our Board and partners in government and community, we respectfully encourage you to reconsider any suggestions to close SPF. Moreover we ask you to continue to build
your support of this uniquely Danish institution, so that SPF may increase their roles as educational pioneers and role-models even beyond your borders.
With good wishes
Yours in edcational development
Sincerely
Jonathan Gevisser
Director
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3. gang –
lykkens gang?
af Poul Erik Christoffersen
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S

iden SPFs start i 1965 er der politisk gjort
tre forsøg på at lukke Statens Pædagogiske Forsøgscenter. I 1983 og 2004 måtte
undervisningsministrene Bertel Haarder og
Ulla Tørnæs trække deres lukningsforslag tilbage – begge gange på grund af manglende
politisk opbakning i Folketinget.
I august 2005 blev SPFs skæbne i stedet
afgjort som del af finanslovsaftalen for 2006
mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I det
30 siders dokument, der rummede aftaler om
alle milliarderne i Danmarks makroøkonomi,
var der på side 8 blevet plads til 3 - 4 linier
om de ca. 8 millioner kroner, man fra finansåret 2008 forventede at kunne spare ved at
nedlægge SPF.
I oktober samme år annoncerede statsministeren lukningen i sin åbningstale. Høringsprocessen gik umiddelbart efter i gang. 14
ud af 16 høringssvar frarådede at lukke SPF,
flere anbefalede regeringen – i stedet for
lukning – at bruge SPF aktivt.
Lovforslaget blev fremsat d. 9. november og kom til hurtig 1. behandling d. 22.
november. Ordførerne fra regeringspartierne
V og K bakkede op om undervisningsministerens lukningsforslag. Begrundelserne
var ønsket om at bruge ressourcerne mere
målrettet ude i folkeskolen. Kvalitetssikring
i folkeskolen lå regeringspartierne meget på
sinde, ligesom de frigjorte ressourcer kunne
medvirke til nye forsøg i hele landet og på
alle klassetrin – inkl. i skolefritidsordningen.
Hverken Venstres eller De konservatives ordførere satte spørgsmål ved kvaliteten af SPFs
hidtidige arbejde.
Dansk Folkepartis ordfører, Søren Krarup,
indledte fra Folketingets talerstol med at
erkende, at han ikke vidste meget om Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Det forhindrede dog ikke, at Søren Krarup lidt længere
henne i sin tale kædede ”sådanne forsøgscentre” sammen med folkeskolens nedtur,
der iflg. Krarup var startet i de skrækkelige
60´ere. Søren Krarup sagde:
”Den Blå Betænkning fra 1960 – var den
undervisningsvejledning, der forvandlede
folkeskolen fra en skole til et pædagogisk,
psykologisk forsøgscenter, hvor alt andet
end kundskaber var i højsædet, eftersom det
her blev skolens opgave at skabe lykkelige,
gode og harmoniske mennesker – en officiel
befamling, der principielt var lige så anmas-

sende, som den pædagogisk var afsporende.
Og denne ødelæggelse af folkeskolen fandt
altid sted, husker jeg, via pædagogiske
forsøgscentre. Her blev kuglerne støbt til den
reducering af kundskabsmeddelelse til fordel
for pædagogisk og ideologisk mission, som
perioden fremviste.”(citat fra Folketingets 1.
behandling).
Krarup sluttede med at sige: ”hvis vi modtager en invitation fra SPF, vil Martin Henriksen
og jeg gerne besøge SPF - med et åbent sind
og mange fordomme.” (Citat fra Folketingets 1. behandling). Invitationen blev afsendt
dagen efter.
Alle Folketingets øvrige partier anerkendte
i deres indlæg kvaliteten og vigtigheden af
SPFs arbejde. Flere ordførere betonede SPFs
rolle som en vigtig inspirator for folkeskolen,
SPF kunne spille en rolle ved brobygning og
som ”pædagogisk laboratorium” i forhold
til ny 10. klasse, nye evalueringsformer
m.m. Andre ordførere fremhævede SPFs
internationale aktiviteter og noterede, at
SPFs arbejde var internationalt anerkendt.
Alle ordførere fra Socialdemokraterne, De
Radikale, SF og Enhedslisten tog afstand fra
regeringens forslag.
Regeringspartierne argumenterede primært
ud fra en økonomisk diskurs. Både V og
Ks ordførere ønskede en mere målrettet
udnyttelse af ressourcer. Hvordan det mere
målrettede kunne gå hånd i hånd med en
spredning af ressourcerne geografisk og
forsøg på alle klassetrin samt i skolefritidsordninger fremgik ikke under 1. behandling. Derudover var begge regeringspartier
optaget af en kvalitetsdiskurs, der handlede
om sikring af kvalitet. Kvalitetsbegrebet
blev ikke defineret nærmere. Ingen uden
for regeringen argumenterede i øvrigt imod
kvalitet eller en sikring af samme kvalitet.
Endelig indgik der en geografisk decentraliseringsdiskurs i debatten, idet Venstres
ordfører betonede, at de frigjorte forsøgsressourcer (ca. 8 - 11 millioner kroner) ville
kunne anvendes i hele landet. Dette affødte
et spørgsmål fra en af oppositionens ordførere, om SPFs placering i Københavnsområdet også havde været en brik i regeringens
overvejelser – og i bekræftende fald, om
man så deraf kunne slutte, at fx Center for
Undervisningsmiljø, der tilfældigvis er place-

84

ret i Randers, så ikke gør et gavnligt arbejde
for skolerne på Sjælland?
Søren Krarups indlæg må først og fremmest karakteriseres som ideologisk, men til
dels også pædagogisk, da det iflg. Krarup jo
er ”gået galt”, dengang folkeskolens formål
i 1958 loven var gået ud over det rent kundskabsmeddelende.
De øvrige ordføreres taler og spørgsmål
til forslagsstillerne afspejlede, at de ikke
mente, regeringens økonomiske effektiviseringsdiskurs kunne eller burde stå alene.
Sagt på en anden måde: Hvorfor diskutere
10 - 11 millioner kroner, når Danmarks
justerede overskud i 2005 er på godt 50
milliarder? Og hvordan kan man anvende 10
– 11 millioner kroner mere målrettet ude i
2000 folkeskoler? Flere efterspurgte saglige
og faglige begrundelser for lukningen af
SPF, men fik ingen direkte svar på dette
spørgsmål under Folketingets 1. behandling. Andre forsøgte at koble SPF sammen
med regeringens og Folketingets dagsordener inden for uddannelse – fx oplægget
til Globaliseringsrådet om Verdens bedste
folkeskole, ny 10. klasse, evaluering, men
regeringspartierne nøjedes med at gentage deres tidligere begrundelser om mere
målrettet udnyttelse af ressourcerne ude i
folkeskolen, forsøg i hele skoleforløbet og i
hele landet.
Med Søren Krarups skolebillede og læringssyn som et yderpunkt – stillet overfor
videns- og innovationssamfundets behov
for dygtige, kreative, selvstændige og ikke
mindst iderige unge mennesker, der både
kan og vil udvikle samt føre samfundet
videre, unge der tænker i mangfoldighed og
ikke det modsatte (!), må man konstatere,
at afstanden under debatten var meget stor.
Regeringen overlod den ideologiske bane
til Krarup, mens den selv tilsyneladende
fokuserede på effektivisering og rentabilitet
i uddannelsessystemet.
I Folketingets Uddannelsesudvalg blev
undervisningsminister Bertel Haarder forud
for 2. behandling spurgt efter den saglige
og faglige begrundelse for at lukke SPF.
Bertel Haarders svar lød: Man behøver ikke
en saglig eller faglig begrundelse for at
lukke SPF. Hvis SPF ikke havde eksisteret,
ville vi næppe have opfundet institutionen.

Regeringen forslag om at lukke Statens
Pædagogiske Forsøgscenter fra sommeren
2007 blev d. 7. februar 2006 vedtaget ved
Folketingets 3. behandling med 59 stemmer
for – og 56 imod.
Konsekvensen af lovens vedtagelse bliver,
at SPF ophører, dvs. Skolen på Forsøgscentret lukkes d. 31. juli 2007. Det samme gør
– formelt – Ungdomsbyen, der har været en
integreret del af SPFs pædagogiske miljø
siden 1965. Men en ny uddannelsesinstitution - ”Ungdomsbyen af 2007” etableres
(eller videreføres) med nogenlunde samme
kursustilbud fra d. 1. august 2007 – nu i ikkestatsligt regi, men med et årligt statstilskud
på 3 millioner kroner.
SPFs historie slutter imidlertid her.



