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Indledning 
Dette er en printvenlig udgave af det vejlednings- og inspirationsmateriale om det 
pædagogiske læringscenter, som Undervisningsministeriet lancerede på emu.dk i maj 2015.  

Materialet er skrevet til tre målgrupper:  

Forvaltninger 

Skoleledelser 

Lærere og pædagogisk personale 

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om, hvad det pædagogiske læringscenter 
er og hvad der kendetegner det. Du kan læse om lovgrundlaget og bekendtgørelsen for 
pædagogiske læringscentre og du kan finde eksempler på praksis.  
 
Der er eksempler på, hvordan kommuner og skoler anvender det pædagogiske læringscenter 
som en udviklingsfunktion. Du kan finde inspiration til centrale overvejelser i relation til 
organiseringen af læringscentret, herunder fx om kombibiblioteker.  
 
Du kan i afsnittet målrettet lærere og pædagoger finde en kort beskrivelse af og links til en 
række gratis digitale værktøjer. 

Du kan også finde en liste over nogle af de oplagte samarbejdspartnere for de pædagogiske 
læringscentre. Endelig finder du en række artikler og forskningsrapporter med relation til 
området. 
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Målgruppeindgang: Forvaltning 

Hvad er det pædagogiske læringscenter?  

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og 
aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel 
relationer og ressourcer som fag og funktioner.  

I mange kommuner har man igennem en årrække arbejdet med at etablere pædagogiske 
læringscentre mens det for andre kommuner er helt nyt. Fra at have beskæftiget sig primært 
med læringsressourcer [se FAKTABOKS], så er der kommet et større fokus på endnu en 
dimension i opgavevaretagelsen - læreprocesser. At det pædagogiske læringscenter skal 
arbejde med at understøtte skoleudviklingsaktiviteter og samarbejdet mellem skolens 
ressourcepersoner vil få betydning for det pædagogiske læringscenters måde at organisere 
sig på.  

Som forvaltning må man overveje og træffe beslutning om denne organisering. Da der er 
meget store forskelle på skoler med hensyn til størrelse og økonomi, vil det også være meget 
forskelligt, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i forhold til organisering af det 
pædagogiske læringscenter. 

Forvaltningen kan sætte rammer og normer for dataindsamling, resultatmåling og andre 
former for evaluering, samt skabe platforme og netværk for videndeling mellem skoler, andre 
institutioner, samt eksterne partnere. Denne opgave vil kunne være en del af 
Kvalitetsrapporten.  

Måden at organisere det pædagogiske læringscenter på vil også være forskelligt fra kommune 
til kommune, da der er forskelle i forhold til hvilke opgaver, der er centralt og decentralt 
placerede, fx indkøb. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at hver kommune og skole 
beskriver, hvilke centrale foranstaltninger man har og beskriver de netværk, der er til 
rådighed for hver skoles pædagogiske læringscenter. 
 

[FAKTABOKS: Bekendtgørelsen om det pædagogiske læringscenter anvender termen 
læringsressourcer om alle former for ressourcer, såvel didaktiserede som ikke-didaktiserede, 
der understøtter læring.  Der er tale om en bred vifte af ressourcer, så som fysiske bøger og e-
bøger, skønlitteratur og faglitteratur. Digitalt udstyr, så som computere og tablets, video og 
fotokameraer, lydoptagere og mikrofoner. Endvidere etablerede forlags læringsportaler og 
læringsplatforme, gratis ressourcer på nettet og apps. Derudover teatre, museer og andre 
udbydere af materialer til undervisning og læring. 
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Hvad kendetegner det pædagogiske læringscenter? 

Det pædagogiske læringscenter kan organiseres fleksibelt og forskelligt fra skole til skole.  

Formålet med det pædagogiske læringscenter er at udvikle og understøtte lærings- og 
trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte og inspirere medarbejdernes fokus på 
læreprocesser og læringsresultater. 

Derudover skal det pædagogiske læringscenter understøtte skoleudviklingsinitiativer i 
samspil med ledelsen, formidle kulturtilbud til eleverne, sætte forskningsbaseret viden om 
læring i spil og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. 

Opgaverne for det pædagogiske læringscenter er at skabe overblik over og formidle 
læringsressourcer i bred forstand. Det vil sige analoge og digitale læremidler, bøger til 
elevernes fritidslæsning, digitale værktøjer, læringsforløb med eksterne aktører og andre 
ressourcer med læringspotentiale. 

Desuden er det pædagogiske læringscenters opgave at understøtte medarbejdernes 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål. Det 
pædagogiske læringscenter må have solidt kendskab til Fælles Mål og kunne støtte 
medarbejderne i deres arbejde med at omsætte Fælles Mål til daglig praksis. Herunder skal 
det pædagogiske læringscenter kunne hjælpe med at pege på gode ressourcer og aktiviteter, 
der kan understøtte målopfyldelsen. 

Endelig kan den enkelte skoles ledelse beslutte, at det pædagogiske læringscenter også 
understøtter organiseringen af en længere, mere varieret skoledag, understøtter samarbejdet 
mellem idræts- , kultur- og foreningslivet samt koordinerer og samler dokumentation om 
læringsresultater og evaluering.    

Forvaltningen kan iværksætte tiltag, der understøtter et systematisk arbejde med rammerne 
for det pædagogiske læringscenter på enten kommune- eller skoleniveau. Den enkelte 
kommune eller skole fastlægger organiseringen af det pædagogiske læringscenter, fx kan der 
udarbejdes en kommunal funktionsbeskrivelse eller en visions- og handleplan for det 
pædagogiske læringscenters virke.   
(Læs om Kolding Kommune, Hvidovre Kommune og Gribskov Kommune i afsnittet Eksempler 
på praksis) 

Bekendtgørelsen fastlægger ikke længere noget uddannelseskrav for medarbejderne i det 
pædagogiske læringscenter. Det vil sige, at den enkelte skoleledelse bemander det 
pædagogiske læringscenter med medarbejdere, der har de relevante kompetencer. Det kan fx 
være læringsvejledere, inklusions-vejledere, dsa-vejledere, fagdidaktiske vejledere, 
medievejledere, kulturformidlere og folkebibliotekarer. Listen er ikke udtømmende.  
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Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter 

I Folkeskoleloven § 19, stk. 2 står der at: ”Ved hver skole oprettes et pædagogisk 
læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og 
samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller 
undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes 
fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf”. 
 
Med den nye bekendtgørelse har Undervisningsministeriet fastsat de nærmere regler om de 
pædagogiske læringscentres formål og funktion jf. Folkeskoleloven § 19, stk. 3. I 
bekendtgørelsen skelnes mellem opgaver, der skal varetages af det pædagogiske 
læringscenter og hvilke af skolens opgaver, det pædagogiske læringscenter kan varetage.   
 

 Link til bekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930 
 

 Link til folkeskoleloven: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970 

Formålet for det pædagogiske læringscenter er at fremme elevers læring og trivsel i en 
motiverende og varieret skoledag ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter 
for eleverne. Desuden skal det pædagogiske læringscenter inspirere og understøtte det 
undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.  

Det pædagogiske læringscenter skal derfor medvirke til at:  
- understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 
- formidle kulturtilbud til børn og unge, 
- sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og 
- understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner 

I forlængelse af formålet er der to opgaver, som det pædagogiske læringscenter skal varetage 
og desuden tre opgaver, som skolens ledelse kan beslutte, hører under det pædagogiske 
læringscenter.  

Skal-opgaver:  
1. Skabe overblik og formidle tilgængelige læringsressourcer 

2. På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, 
gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i navnlig: 

a. Aktuelle indsatsområder på skolen 

b. Digitale medier 

c. Pædagogisk praksis og læring 

d. Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel 

e. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering 

Kan-opgaver: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
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1. Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag 

2. Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur og foreningslivet 

3. Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering 

(Læs mere om funktioner og organisering i afsnittet herom for lærere og pædagogisk 
personale) 
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Funktioner og organisering  

Der skal ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Herunder kan forvaltningen 
overveje forskellige organiseringsformer. Det pædagogiske læringscenter kan etableres som 
et uformelt og formelt læringsrum og kan organiseres forskelligt i forhold til tid, sted og rum.  
Overvejelser vedrørende mål og organisering må afgøres lokalt, da skolernes rammer og 
lokale kulturer er meget forskellige 

(Se evt. eksempler på praksis fra Kolding Kommune, Hvidovre Kommune og Gribskov 
Kommune) 

I den enkelte kommune må det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal være tale om en 
organisering, der fysisk samler alle ressourcepersoner, eller om der er tale om en funktion, 
som samles efter behov og efter de opgaver, der skal løses. Vil det pædagogiske læringscenter 
være delt i to eller flere fysiske områder: et hvor læringsressourcerne er fysisk placerede, og 
et mere funktionelt til lærings- og trivselsrettede aktiviteter? 

Forvaltningen afgør hvilke opgaver, der løses centralt og decentralt og hvilke 
netværksstrukturer, der skal understøtte skolevæsenets samarbejde omkring det 
pædagogiske læringscenter.  
 
Medarbejderne på det pædagogiske læringscenter kan være en bred sammensætning af 
vejledere og ressourcepersoner, der samlet set kan give vejledning og sparring, der er fagligt 
dyb og specifik samt bred og generel: Det kan fx være læringsvejledere, inklusions-vejledere, 
dsa-vejledere, faglige vejledere, medievejlere, kulturformidlere folkebibliotekarer etc. Listen 
er ikke udtømmende. 
 

 Bekendtgørelse om det pædagogiske læringscenter: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930 
 

 Folkeskoleloven:  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163970 
 

 Information om rammeforsøg:  

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Jan/150108-
Rammeforsoeg-med-aldersintegrerede-klasser-og-faelles-ledels 

FAQ 
 
1. Spørgsmål: Fører den nye bekendtgørelse til øgede udgifter for kommune?  

Svar: Nej, ikke nødvendigvis. Bekendtgørelsen beskriver nogle opgaver, der skal varetages af 
det pædagogiske læringscenter, men den enkelte kommunes og skoles udmøntning 
rammesættes og målrettes lokalt.  

2. Spørgsmål: Fører den nye bekendtgørelse til en ny organisering af det pædagogiske 
læringscenter 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163970
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Jan/150108-Rammeforsoeg-med-aldersintegrerede-klasser-og-faelles-ledels
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Jan/150108-Rammeforsoeg-med-aldersintegrerede-klasser-og-faelles-ledels
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Svar: Formentlig. Bekendtgørelsen fokuserer på didaktisk understøttelse i relation til en 
række temaer. Det er ikke givet, at opgaven kan varetages indenfor den eksisterende 
organisering. 

3. Spørgsmål: Fører den nye bekendtgørelse til nye personalegrupper? 

Svar: Måske. Det er op til skoleledelsen at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer i 
forhold til opgavevaretagelsen.  
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Eksempler på praksis 

Dette afsnit indeholder en række konstruerede og virkelige eksempler på praksis. Der er  
eksempler på  
- det pædagogiske læringscenters rolle i skoleudvikling,  
- overvejelser og erfaringer i relation til organisering,  
- centrale vejledningsopgaver og udviklingen af vejledningsfunktionen  
- oplæg til en kommunal strategi for arbejdet med læringsressourcer  

1. Skoleudvikling 
 

Det pædagogiske læringscenter har som en del af sit formål at understøtte skoleudvikling i 
samspil med skoleledelsen.  

Det politiske niveau og forvaltningen ønsker at udmønte bestemte værdier, skolepolitikker og 
udviklingsområder og have en overordnet styring af, hvordan det pædagogiske læringscenter 
skal understøtte skoleudvikling. Der ønskes en plan for, hvordan det pædagogiske 
læringscenters organisering kan understøtte skiftende indsatsområder i kommunen såvel 
som på den enkelte skole. 

Der udarbejdes derfor en strategi for, hvordan forvaltningen kan understøtte det 
pædagogiske læringscenters facilitering af skoleudviklingsprocesser. 

En plan kan se således ud: 

1) Forvaltningen iværksætter en analyse af kommunens vision, mission og indsatsområder 
med fokus på skoleudvikling. Det beskrives, hvordan kommunens skoler enkeltvis og i 
fællesskab arbejder med skoleudvikling, og der tegnes et billede af det samlede fundament: 
Hvor er vi og hvor vil vi hen? Hvad har vi som indsatsområder? Er der ensartethed eller stor 
forskellighed imellem skolerne mht. skoleudviklingsprocesser? Hvordan arbejdes med 
skoleudvikling? Hvor mange og hvilke vejledere er der på skolerne? Osv. 

Analysen vil tegne et billede af kommunens status på skoleudviklingsområdet og kan dermed 
danne basis for, hvor der kan tages afsæt. 

2) Dernæst udarbejder forvaltningen en projektplan med inddragelse af alle relevante 
interessentgrupper for det/de projekter, der ønskes iværksat, for at skolernes pædagogiske 
læringscentre bliver rustede til at initiere skoleudviklingsprocesser. 

I projektplansarbejdet kan mange metoder anvendes:  

-narrative, fx fremtidsfortællingen, casestudiet (link til Hvidovre Kommune) 

-udforskende, fx affinity protocols og dataindsamling (forskning/ litteratur, fx John Hattie) 

-strategiske, fx handleplaner og konkrete strategier på mange arenaer  

Link til Kolding Kommunes funktionsbeskrivelse: 
https://si.skolevaesnet.skoleintra.dk/Faelles/OpslagSP/315/Funktionsbeskrivelse%20PLC.p
df 
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3) Det besluttes på forvaltningsniveau hvilke projekter, der skal iværksættes, af hvem, 
hvornår og for hvilke midler osv., og om der skal iværksættes pilotprojekter 
http://www.emu.dk/modul/pilotprojekt-om-p%C3%A6dagogisk-it-og-mediel%C3%A6ring-
%E2%80%93-rudersdal-kommune 

4) I forbindelse med afdækning af status foretages der en analyse af 
kompetenceudviklingsbehov i de pædagogiske læringscentre. Er der personale, der kan stå 
for skoleudvikling? Er der brug for kompetenceløft? Er der personale/konsulenter i 
kommunen, der kan facilitere processerne?  

5) Efter at analyserne er foretaget, udarbejder hver skole en plan for, hvordan skolens 
pædagogiske læringscenter kan understøtte skoleudvikling. 

6) På forvaltningsniveau afgøres det, om kommunen skal deltage i ministerielle rammeforsøg 
eller andre større projekter.  

Foruden en plan for og en organisering af hvordan hver skoles læringscenter kan understøtte 
skoleudvikling, kan der udarbejdes konkrete planer for, hvordan det pædagogiske 
læringscenter kan understøtte arbejdet med fx læringsmålstyret undervisning, evaluering af 
undervisningen, den understøttende undervisning, samarbejde med kulturinstitutioner mm.  

Dette kan initieres af forvaltningen eller overlades til den enkelte skole. 

Den kommunale forvaltning kan beslutte, hvorvidt analysen af status og de deraf afledte 
indsatsområder, skal udmøntes i en funktionsbeskrivelse. Det kan fx være en 
funktionsbeskrivelse som er fælles for alle skoler, eller en, hvor dele er fælles og andet aftales 
på den enkelte skole.  

Refleksionsspørgsmål  

 Hvad skal være fælles for os som kommune i forhold til skoleudvikling? 
 Hvorledes sikres sammenhængen mellem skoleudviklingen og udvikling af det 

pædagogiske læringscenter? 
 Har vi de relevante netværk, der kan facilitere en proces for samtlige skolers 

pædagogiske læringscentre? 
 Hvilke efteruddannelsesstrategier vil vi anlægge? 
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2 (a). Organisering: Kolding Kommune 

Et eksempel på hvordan det pædagogiske læringscenter kan organiseres med udgangspunkt i 

bekendtgørelsen.  

Video med skolechefen i Kolding Kommune Morten Kirk Jensen 
http://www.skoletube.dk/video/712734/1fddac0a1eb7a29b4cd5+  
Funktionsbeskrivelsen som bog: http://issuu.com/medie/docs/funktionsbeskrivelse_plc/0 

Skolechef Morten Kirk Jensen fortæller i videoen om de overvejelser, der ligger til grund for 
funktionsbeskrivelsen for det pædagogiske læringscenter i Kolding Kommune.  

Det fremhæves, at det pædagogiske læringscenter er en central del af skolernes udvikling og 
arbejdet med eleverne. 

Forvaltningen har besluttet, at skoleudvikling, kulturarbejde og arbejdet med 
læringsressourcer er faste dele af den enkelte skoles pædagogiske læringscenter. 

I samarbejde med repræsentanter for forvaltning, skoleledelse og medarbejdere har 
kommunen udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som rammesætter de opgaver, det enkelte 
pædagogiske læringscenter skal løse.  

Det pædagogiske læringscenter ses som en del af den samlede kapacitetsopbygning i 
kommunen. Der arbejdes på tværs af skolerne i et samarbejde med Pædagogisk Center, som 
er forvaltningsmæssigt forankret.  

I kommunen er der et netværk for de pædagogiske læringscentre, der er med til at sætte 
dagsorden for, hvad der er god skoleudvikling.  

Det pædagogiske læringscenter er organiseret omkring en mangfoldighed af vejledere og 
ressourcepersoner.  

  

http://www.skoletube.dk/video/712734/1fddac0a1eb7a29b4cd5
http://issuu.com/medie/docs/funktionsbeskrivelse_plc/0
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2 (b). Organisering: Det integrerede bibliotek BLIK i Gribskov Kommune  

BLIK ligger midt i skolegården på Gribskolen, og den tidligere gymnastiksal er indrettet med 
fleksible rum, som tilgodeser menneskers mange forskellige måder at lære på. 
 
Lederen af BLIK Vibeke Steen fortæller: ”Vi gør brug af en mangfoldighed af fagligheder, der 
gør os alle klogere. Og vi er virkelig gode til at være opmærksomme på at vise respekt for 
hinandens faglige baggrund og indsigt – vi føler alle, at vi kan byde ind med hver sit, som 
elever, lærere og borgere kan have gavn af. Det er en stor succes for os, at vi har skabt en 
tydelig fornemmelse af ligeværdighed blandt alle” 
 
Vibeke Steen pointerer, at det er en central opgave i forbindelse med etablering af et 
integreret bibliotek, at der i det politiske udkast lægges op til, at der skal skabes en 
arbejdsplads, hvor man som barn og borger kan henvende sig til alle medarbejdere for hjælp 
og vejledning. Det betyder, at læreren og pædagogen også vejleder og hjælper borgere 
ligesom bibliotekaren vejleder og hjælper skolens medarbejdere og elever.  
  
Det integrerede bibliotek åbner for muligheden for at facilitere læringsfællesskaber på tværs 
af generationer, fordi der i dagligdagen er et mix af børn og voksne på bibliotekerne. Vibeke 
Steen fortæller, at BLIK i øjeblikket er i gang med at etablere 2 FAB LABs, hvor målet er at 
etablere læringsfællesskaber mellem voksne borgere/frivillige og skolens elever. Det vil være 
lærernes opgave, at samarbejde med de frivillige om elevernes læringsmål. Visionen er at 
skabe et kreativt og innovativt miljø, hvor alle, børn og voksne, bidrager og har 
deltagelsesmulighed.  
 
”I lokalområdet er der mange frivillige, der gerne vil bidrage med deres viden og kundskaber. 
Således er der også netop etableret en strikkeklub med børn og voksne. Mulighederne er 
mange og vi skal udnytte dem”, siger Vibeke Steen. 

Undervisningsministeriet har i foråret 2015 haft åbnet for nye forsøg med fælles ledelse af 
pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker. Med fælles ledelse af pædagogiske 
læringscentre og kommunale folkebiblioteker er forventningen, at der vil være en række 
fordele i forhold til at stille materialesamlinger, viden og ressourcer til rådighed på tværs af 
skole og folkebiblioteket. Det kan øge kvaliteten i tilbuddene på skolerne og på 
folkebiblioteket. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse mere om tilsagn, 
kriterier, ansøgningsprocedure mv. http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-
DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Mar/150316-Kommuner-godkendt-til-rammeforsoeg 
 
Eksisterende forsøg med integrerede biblioteker er samlet i denne oversigt udarbejdet af 
Kommunernes Skolebiblioteksforening: 
http://www.ksbf.dk/page/Integrerede%20biblioteker.html 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Mar/150316-Kommuner-godkendt-til-rammeforsoeg
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Mar/150316-Kommuner-godkendt-til-rammeforsoeg
http://www.ksbf.dk/page/Integrerede%20biblioteker.html
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3. Vejledning. Hvidovre Kommunes vision for vejlederfunktioner i det pædagogiske 

læringscenter. 

En beskrivelse af læringsvejlederes og andre vejlederes funktioner i relation til det pædagogiske 

læringscenter, samt sammenhængen mellem det pædagogiske læringscenter og 

kompetencecenteret (ressourcecenter) 

Hvidovre kommunes vision beskriver, hvordan den vigtigste ressource på de pædagogiske 

læringscentre er de tilknyttede læringsvejledere, som skal varetage omsætning og formidling 

af viden om læremidler og didaktik til læring for eleverne. Læringsvejlederne skal alle have 

undervisningserfaring og solid viden om materialer og pædagogisk/didaktisk forståelse. 

Læringsvejlederne skal samarbejde med skolens øvrige vejledernetværk, sådan at det 

pædagogiske læringscenter bliver det naturlige sted, hvor samarbejdet mellem de forskellige 

vejledere og deres kollegaer finder sted. Det er desuden det sted, hvor skoleudvikling konkret 

understøttes i samarbejde med skolens ledelse. 

Hvidovre Kommune beskriver ligeledes, at der er behov for et kompetenceløft i forhold til det 

pædagogiske læringscenters understøttelse af skolens udvikling. 

Endvidere har hver skole i kommunen beskrevet en handleplan og en fremtidsfortælling for 

det pædagogiske læringscenter og herunder samspillet mellem dette og de forskellige 

vejledergrupper. Disse handleplaner rummer mange gode ideer til hvordan man kan skabe en 

vejlederkultur, der passer til ens egen skole i forhold til fx de fysiske rammer. 

Eksemplet rummer gode ideer til hvordan man både på forvaltningsniveau og skoleniveau 

kan arbejde med fremtidsfortællingen som metode til at beskrive den ønskede virkelighed.  

(Visions- og handleplanen som pdf findes på emu.dk)  

 

Refleksionsspørgsmål  

Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige vejledningsgrupper og skolens 

værdier/arbejdsgrundlag? 
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4. Læringsressourcer  

Et konstrueret eksempel på en kommunal strategi til håndtering af læringsressourcer  
 

De pædagogiske læringscentre administrerer skolernes samlede læringsressourcer, såvel 
didaktiserede som ikke-didaktiserede ressourcer, der understøtter elevernes læring. Det skal 
sikres, at det pædagogiske læringscenter tilbyder en bred vifte af ressourcer, både analoge og 
digitale ressourcer som det pædagogiske personale kan anvende i deres praksis. Det kan være 
fysiske bøger, skønlitteratur og som faglitteratur samt e-bøger. Det kan være de etablerede 
forlags læringsportaler, gratis ressourcer på nettet samt indkøb af apps. Det kan være analoge 
læringsspil. 

Derudover hele viften af digitalt udstyr, så som computere og tablets, video og fotokameraer, 
lydoptagere og mikrofoner. En særlig opmærksomhed rettes mod indkøb af udstyr til brug i 
forbindelse med elevers egenproduktion. 

På kommunalt niveau udvikles en strategi for etablering af en basissamling, der sikrer et 
bredt og opdateret udvalg af digitale læringsressourcer på de enkelte skoler. Det overvejes, 
hvor bred en vifte af ressourcer, der skal være fælles for alle skoler.  

På kommunalt niveau udarbejdes en plan for, hvorledes principper for materialeindkøb sikres 
på den bedste ressourcemæssige måde, fx gennem nedsættelse af en kommunal 
materialevalgsgruppe på tværs af skolerne. En særlig opmærksomhed rettes mod udvikling af 
fælles vurderingskriterier for valg af læringsressourcer. 

Centrene for Undervisningsmidler kan på forskellig vis servicere skolerne og tilbyde 
ressourcer af forskellig art. Centrene for Undervisningsmidler tilbyder bl.a. konsulentbistand 
og kurser, der kan understøtte skoleudviklingen.  

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan sikres det bedst muligt, at det pædagogiske læringscenter til stadighed 
tilbyder en relevant vifte af læringsressourcer, der understøtter elevernes læring? 

 Hvorledes udvikles en fælles kommunal strategi for en basissamling? 
 Hvordan sikres sammenhæng mellem valg af læringsressourcer og den konkrete 

skoleudviklingsstrategi? 
 Hvorledes udnyttes de ressourcer, som Centrene for Undervisningsmidler tilbyder, 

optimalt? 
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Målgruppeindgang: Skoleledelse 

Hvad er det pædagogiske læringscenter? 

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og 
aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel 
relationer og ressourcer som fag og funktioner.  

Dette fokus på elevers læring og trivsel er i tråd med Folkeskolereformens intentioner. 
Skoleledelsen må overveje og træffe beslutning om det pædagogiske læringscenters 
organisering. Da der er meget store forskelle på skoler mht. størrelse og økonomi, vil det også 
være meget forskelligt, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt i forhold til organisering af 
det pædagogiske læringscenter. 

Mange skoler har igennem en årrække arbejdet med den intention at etablere et 
læringscenter. For andre skoler er det helt nyt. Fra at have beskæftiget sig primært med 
læringsressourcer, så er der kommet endnu en dimension med i opgavevaretagelsen – 
læringsprocesser.  Disse intentioner om at lægge større vægt på læreprocesser vil kunne blive 
et vigtigt redskab for skoleledelsen i virkeliggørelsen af reformen, samt styrke en evidens- og 
forskningsinformeret tilgang til læring, trivsel og evaluering. 

Folkeskolereformen betoner pædagogisk ledelse af læringsmålstyret undervisning, og det 
pædagogiske læringscenter kan med sit fokus på læreprocesser blive en vigtig faktor i dette 
arbejde gennem medvirken til indsamling og bearbejdning af forskellige former for data og 
igangsættelse af tiltag, som understøtter elevers læring. Det pædagogiske læringscenter kan 
bidrage til evalueringen af skolens virksomhed, og af om skolen som helhed lever op til 
målene, både lokalt, kommunalt og nationalt.  
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Hvad kendetegner det pædagogiske læringscenter?  

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering på den enkelte skole. 
Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag 
ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og 
understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.  

Derudover skal det pædagogiske læringscenter understøtte skoleudviklingsinitiativer i 
samspil med ledelsen, formidle kulturtilbud til eleverne, sætte forskningsbaseret viden om 
læring i spil og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. 

Opgaverne for det pædagogiske læringscenter er at skabe overblik over og formidle 
læringsressourcer i bred forstand. Det vil sige analoge og digitale læringsressourcer, bøger til 
elevernes fritidslæsning, digitale værktøjer, læringsforløb med eksterne aktører og andre 
ressourcer med læringspotentiale. 

Desuden er det pædagogiske læringscenters opgave at understøtte medarbejdernes 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål. Det vil 
sige, at det pædagogiske læringscenter må have solidt kendskab til Fælles Mål og kunne støtte 
medarbejderne i deres arbejde med at omsætte Fælles Mål til daglig praksis, herunder at 
kunne hjælpe med at pege på gode læringsressourcer og aktiviteter, der kan understøtte 
målopfyldelsen. 

Endelig kan den enkelte skoles ledelse beslutte, at det pædagogiske læringscenter også 
understøtter organiseringen af en længere, mere varieret skoledag, understøtter samarbejdet 
mellem idræts-, kultur- og foreningslivet samt koordinerer og samler dokumentation om 
læringsresultater og evaluering.   
(Se i øvrigt eksempler på praksis) 

Bekendtgørelsen fastlægger ikke længere noget uddannelseskrav for medarbejderne i det 
pædagogiske læringscenter. Det vil sige, at den enkelte skoleledelse bemander det 
pædagogiske læringscenter med medarbejdere, der har de relevante kompetencer. Det kan fx 
være læringsvejledere, inklusions-vejledere, dsa-vejledere, fagdidaktiske vejledere, 
medievejledere, kulturformidlere og folkebibliotekarer. Listen er ikke udtømmende. 
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Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter 

I Folkeskoleloven § 19, stk. 2 står der at: ”Ved hver skole oprettes et pædagogisk 
læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og 
samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller 
undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes 
fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf”. 

Med den nye bekendtgørelse har Undervisningsministeriet fastsat de nærmere regler om de 
pædagogiske læringscentres formål og funktion jf. Folkeskoleloven § 19, stk. 3.  

 
 Link til bekendtgørelsen: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930 
 

 Link til folkeskoleloven: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970 

Formålet for det pædagogiske læringscenter er at fremme elevers læring og trivsel i en 
motiverende og varieret skoledag ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter 
for eleverne. Desuden skal det pædagogiske læringscenter inspirere og understøtte det 
undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.  

Det pædagogiske læringscenter skal derfor medvirke til at:  
- understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 
- formidle kulturtilbud til børn og unge, 
- sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og 
- understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner 

I forlængelse af formålet er der to opgaver, som det pædagogiske læringscenter skal varetage 
og desuden tre opgaver, som skolens ledelse kan beslutte, hører under det pædagogiske 
læringscenter.  

 

Skal-opgaver:  

1. Skabe overblik og formidle tilgængelige læringsressourcer 

2. På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, 
gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i navnlig: 

a. Aktuelle indsatsområder på skolen 

b. Digitale medier 

c. Pædagogisk praksis og læring 

d. Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel 

e. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering 

Kan-opgaver: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970
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1. Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag 

2. Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur og foreningslivet 

3. Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering 

Skolens mål, retning og vision 

Hver skole skal udarbejde en kvalitetsrapport, som både skal bruges udadtil i forhold til den 
kommunale forvaltning og indadtil i forhold til den enkelte skoles virke. 

I Kvalitetsrapporten skal skoler beskrive deres arbejde med at nå de nationale mål. Det 
pædagogiske læringscenter kan få en vigtig rolle i arbejdet med at understøtte de nationale 
mål gennem aktiviteter, som fremmer elevernes læring og trivsel. Dette kan ske gennem  

- Faglige drøftelser,  

- Analyser af oplysningerne i LIS i samarbejde med skoleledelsen,  

- Trivselsundersøgelser, 

- Understøttelse af læringsmålstyret undervisning og 

- Understøttelse af arbejdet med skolens egne mål, retning og vision. 
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Funktioner,  organisering og læringsressourcer 

Funktioner 

Der skal ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Skoleledelsen er den 
overordnede leder af det pædagogiske læringscenter. Det pædagogiske læringscenters 
funktioner afgøres lokalt ud fra bekendtgørelsens ”skal- og kan-opgaver”, og organiseringen 
tilpasses de funktioner, som den enkelte skole vælger at lægge ind i det pædagogiske 
læringscenter. 

Det er skoleledelsens ansvar at sørge for at indsamle, bearbejde og analysere data til 
udarbejdelse af skolens indsatsområder og deraf følgende udviklingsplaner/handleplaner.  

Det pædagogiske læringscenter vil kunne medvirke til at understøtte 
skoleudviklingsaktiviteter i samspil med ledelsen og det undervisende personale. Det kan fx 
være at sætte fokus på hvordan vejlederne kan bringes i spil i et skoleudviklingsprojekt.  

Det pædagogiske læringscenter kan få en central rolle i arbejdet med at koordinere og 
omsætte data til konkrete didaktiske tiltag i samarbejde med det øvrige undervisende 
personale.  

Endvidere kan det pædagogiske læringscenter understøtte organisering og tilrettelæggelse af 
en mere varieret skoledag, den understøttende undervisning samt bidrage til hvordan 
lektiehjælp og faglig fordybelse kan indrettes. 

Et indsatsområde kan fx være, hvordan man vil forholde sig til og bruge resultaterne af de 
nationale test, trivselsmålinger, afgangsprøver, diagnostiske prøver samt alle de kvalitative 
data der findes på en skole, så som logbøger, elevprodukter, interviews, elevplaner osv.   

I arbejdet med understøttelsen af læringsmålstyret undervisning og evaluering beslutter 
skoleledelsen, hvordan det pædagogiske læringscenter bedst understøtter samarbejdet 
mellem ressourcepersonerne på skolen.  
 
Vejlederne kan have en central funktion i forhold til dels at bringe viden i spil på skolen, dels 
at kvalificere drøftelser og beslutninger inden for de enkelte fag og på tværs af fagene.  
 
Medarbejderne på det pædagogiske læringscenter kan være en bred sammensætning af 
vejledere og ressourcepersoner, der samlet set kan give vejledning og sparring, der er fagligt 
dyb og specifik samt bred og generel: Det kan fx være læringsvejledere, inklusions-vejledere, 
dsa-vejledere, faglige vejledere, medievejlere, kulturformidlere folkebibliotekarer etc. Listen 
er ikke udtømmende. 
 

Organisering  
På den enkelte skole må det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal være tale om en 
organisering, der fysisk samler alle ressourcepersoner, eller om der er tale om en funktion, 
som samles efter behov og efter de opgaver, der skal løses. Vil det pædagogiske læringscenter 
være delt i to eller flere fysiske områder: et hvor læringsressourcerne er fysisk placerede, og 
et mere funktionelt til lærings- og trivselsrettede aktiviteter? 

Gennem organiseringen af det pædagogiske læringscenter med relevante vejledere holdes 
skolen a´ jour med nyeste viden inden for alle områder af skolens virke.  
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Læringsressourcer 

Læringsressourcer dækker alle former for analoge og digitale ressourcer, såvel didaktiserede 
som ikke-didaktiserede, der understøtter læring og trivsel. Der er tale om en bred vifte af 
ressourcer, så som fysiske bøger og e-bøger, skønlitteratur og faglitteratur. Digitalt udstyr, så 
som computere og tablets, video og fotokameraer, lydoptagere og mikrofoner. Endvidere 
etablerede forlags læringsportaler og læringsplatforme, gratis ressourcer på nettet og apps. 
Derudover teatre, museer og andre udbydere af materialer til undervisning og læring 

Ifølge den nationale strategi for digitalisering af folkeskolen er det hensigten at alle elever kan 
medbringe deres egen digitale enhed og tilgå skolens netværk. Det er i den forbindelse en 
vigtig opgave for det pædagogiske læringscenter at facilitere den daglige brug af forskellige 
digitale enheder.  
 
Det pædagogiske læringscenter kan være den centrale organisering på den enkelte skole, hvor 
alt vedrørende læringsressourcer bliver drøftet og sat i forhold til skolens arbejde med 
elevernes læring og trivsel. Det pædagogiske læringscenter kan få en nøglefunktion i at støtte 
fagteam mv. i vurdering og udvælgelse af eksempelvis læringsportaler eller klassesæt.  

Det pædagogiske læringscenter står for formidlingen af læringsressourcerne gennem fx 
digitale og fysiske oversigter, og konkret som fysiske materialer i depoter og på 
læringscenteret.  I dette arbejde med læringsressourcer har fagudvalg og fagteam en central 
rolle.  
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Eksempler på praksis 

 

1.  Skoleudvikling 

Titel 
Centrale elementer i udvikling af en vejlednings- og videndelingskultur på en skole. 

Manchet: 
Et konstrueret eksempel på en udviklingsproces med fokus på at skabe sammenhæng mellem 
vejledning, videndeling og det pædagogiske læringscenter. 

Indhold  

På baggrund af Fælles Mål skal det pædagogiske læringscenter understøtte det undervisende 
personales planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i 
navnlig:  

a)Aktuelle indsatsområder på skolen  

b)Digitale medier  

c)Pædagogisk praksis og læring  

d)Samarbejde med eksterne parter om læring,  

e)Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering udvikling og 
trivsel. 

For at kunne understøtte ovennævnte områder må skolens vejledere og ressourcepersoner 
have både almen- og fagdidaktisk kompetence. Det centrale er den måde, hvorpå der arbejdes, 
og de grundlæggende antagelser, en skole har om god praksis. Vejlederne har traditionelt 
været tilknyttet hver deres center, men kan også samles i et team med fokus på didaktisk 
sparring og vejledning i det pædagogiske læringscenter.  

Skolens ledelse iværksætter en udviklingsproces sammen med det pædagogiske 
læringscenter/vejledergrupperne for at klarlægge skolens forståelse af, hvordan vejledning og 
vejledere i de forskellige fag og fagområder bedst bringes i spil i forhold til Fælles Mål.  

En plan kunne se således ud: 

Skoleledelsen arrangerer  

1) En temadag for hver af de vejledergrupper man lige nu har på skolen. Hver gruppe 
klarlægger og definerer deres didaktiske område og faglige tilgange. Grupperne har 
fokus på både mål, indhold, medier/læringsressourcer og metode set i forhold til 
læringsmiljøet. 

2) En fælles temadag for den samlede vejledergruppe, hvor hver gruppe fremlægger sit 
didaktiske område og faglige ståsted. Derefter findes de snitflader/knudepunkter som 
alle kan tilslutte sig ud fra skolens samlede værdi-og handlegrundlag: Hvad står vi for? 
Hvad er vores skoles profil?  Hvad kan og skal vi sammen? 
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3) En arbejdsgruppe på tværs af vejledergrupper laver et oplæg til beskrivelse af en 
”vejlederdidaktik”, dvs. hvilket indhold og hvilke fag/fagområder kan vi vejlede om, 
hvilke metoder kan vi vejlede i og om, hvordan kan vi understøtte den 
læringsmålstyrede undervisning, hvordan kan vi vejlede i og om evaluering.  

4) En arbejdsgruppe laver et oplæg til beskrivelse af  en ”skoleudviklingsdidaktik” ud fra 
forskningsbaseret viden. 

5) Alle vejledergrupperne samles og drøfter ”vejlederdidaktikken” og beskrivelsen af 
”skoleudviklingsdidaktikken ”. Dette arbejde udmøntes i et 
”vejlederkatalog/udstillingsvindue” hvor skolens vejledningstilbud er beskrevne. 

6) ”Vejlederdidaktikken” og ”skoleudviklingsdidaktikken” drøftes på personalemøder/ 
pædagogisk dag og i Skolebestyrelsen. 

7) Hver faglig vejledergruppe beskriver hvordan de vil understøtte det undervisende 
personales planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning ud fra de 
ovennævnte didaktikker. Disse beskrivelser lægges på hjemmeside/skoleintra mm. 

8) Der fastsættes kadencer for hvornår vejledergrupperne afholder møder, hvor 
vejledningsdidaktikken drøftes. 

9) Den samlede vejledergruppe og skoleledelsen sørger for de tilknytninger der er brug 
for i forhold til eksterne netværksgrupper og lignende for at være a´ jour med nyeste 
forskning og få kendskab til tiltag fra andre steder, der kan være relevante og 
inspirerende.  

Refleksionsspørgsmål: 

 Skal der tilknyttes ekstern bistand til udviklingsprocessen? Fx en konsulent i 

kommunen. 

 Hvad forstår skoleledelsen ved en vejledningsdidaktik? 

 Hvad forventer skoleledelsen af skolens vejledere? 

 Hvordan forstår man udvikling på skolen? 

 Hvem kan man få hjælp af i forhold til planlægning af ændringen af pædagogisk 

læringscenter fra primært fokus på læringsressourcer til øget fokus på læreprocesser? 
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2. Organisering af det pædagogiske læringscenter  

To eksempler på, hvordan man som skoleledelse kan arbejde med organisering af skolens 

pædagogiske læringscenter.  

Det centrale i eksemplerne er, at man med den nye bekendtgørelse er nødt til at gøre sig 

overvejelser over, hvordan det pædagogiske læringscenter er organiseret. 

Som skoleledelse kan man få inspiration til eget arbejde med organisering af det pædagogiske 

læringscenter ud fra de to nedenstående eksempler. Funktionsbeskrivelsen fra Ballerup 

kommune er et eksempel på en ramme defineret af kommunen, som de lokale skoler skal 

arbejde inden for. Visions- og handleplanen fra Hvidovre Kommune giver eksempler på, 

hvordan den enkelte skole vil arbejde med udmøntningen af målene.  

Eksempel fra Ballerup Kommune 

I Ballerup kommune har man arbejdet med en ramme for organiseringen af det pædagogiske 

læringscenter i samarbejde med det lokale netværk for skolebibliotekarer. Ballerup 

Kommune har udarbejdet en ramme for det pædagogiske læringscenter som er sammensat af 

fire områder: funktion, team, samling og rum.  

I de fire områder beskrives, hvilke rammer og opgaver, der ligger til grund for organiseringen. 

Eksempel fra Hvidovre Kommune 

I Hvidovre Kommune har man udarbejdet en visions- og handleplan for skolernes 

pædagogiske læringscentre: ”PLC er skolernes fælles, bankende hjerte, som stiller op med 

læresteder, værksteder og væresteder, som inspirerer og forundrer.” De tre kommunale og 

centrale målsætninger for det pædagogiske læringscenter: lære-, værk- og værested har 

skolerne udmøntet og beskrevet i hver sin fremtidsfortælling indeholdende handleplan og 

mål for, hvordan de vil arbejde med det pædagogiske læringscenter.  

(Ballerup og Hvidovres udviklingsplaner ligger som pdf på emu.dk) 

Refleksionsspørgsmål 

 Retning? Hvordan kan det pædagogiske læringscenter organiseres, så det bedst 

understøtter skolens værdigrundlag? 

 Rammer og råderum?  

 Roller og relationer? Hvilke funktioner har medarbejderne på det pædagogiske 

læringscenter? Hvilke forventninger er der til det pædagogiske læringscenter som 

team? 
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3. Vejledning og videndeling – som eksempel til forvaltning 

Hvidovre Kommunes vision for vejlederfunktioner i det pædagogiske læringscenter. 

En beskrivelse af læringsvejlederes og andre vejlederes funktioner i relation til det pædagogiske 
læringscenter, samt sammenhængen mellem det pædagogiske læringscenter og 
kompetencecenteret (ressourcecenter) 

Hvidovre kommunes vision beskriver, hvordan den vigtigste ressource på de pædagogiske 
læringscentre er de tilknyttede læringsvejledere, som skal varetage omsætning og formidling 
af viden om læremidler og didaktik til læring for eleverne. Læringsvejlederne skal alle have 
undervisningserfaring og solid viden om materialer og pædagogisk/didaktisk forståelse. 
Læringsvejlederne skal samarbejde med skolens øvrige vejledernetværk, sådan at det 
pædagogiske læringscenter bliver det naturlige sted, hvor samarbejdet mellem de forskellige 
vejledere og deres kollegaer finder sted. Det er desuden det sted hvor skoleudvikling konkret 
understøttes i samarbejde med skolens ledelse. 

Hvidovre Kommune beskriver ligeledes, at der er behov for et kompetenceløft i forhold til det 
pædagogiske læringscenters understøttelse af skolens udvikling. 

Endvidere har hver skole i kommunen beskrevet en handleplan og en fremtidsfortælling for 
det pædagogiske læringscenter og herunder samspillet mellem dette og de forskellige 
vejledergrupper. Disse handleplaner rummer mange gode ideer til hvordan man kan skabe en 
vejlederkultur, der passer til ens egen skole i forhold til fx de fysiske rammer. 

Eksemplet rummer gode ideer til hvordan man både på forvaltningsniveau og skoleniveau 
kan arbejde med fremtidsfortællingen som metode til at beskrive den ønskede virkelighed.  

(Hvidovres vision ligger som pdf på emu.dk) 

Refleksionsspørgsmål 

Hvordan er sammenhængen mellem de forskellige vejledningsgrupper og skolens 
værdier/arbejdsgrundlag? 
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4. Læringsressourcer 

Et konstrueret eksempel på, hvorledes implementeringen af en digital læringsplatform kan 
understøtte arbejdet med 21st learning skills og læringsmålstyret undervisning 

På baggrund af nogle af konklusionerne i rapporten ”Digitale kompetencer i internationalt 
perspektiv” ( afsnittet forskning og viden) kan en skole i et kompetenceudviklingsperspektiv 
fokusere på, hvordan skolens medarbejdere arbejder med digitale medier i undervisningen. Et 
fokusområde kan være, at medarbejderne skal eksperimentere med en digital 
læringsplatform, både i relation til egen undervisning og som ramme for videndeling og 
netværkssamarbejde. Det pædagogiske læringscenter kan understøtte processen med at 
udvælge og indkøbe en læringsplatform i samarbejde med ledelse og forvaltning.  

Som led i implementeringen af læringsplatformen kan det pædagogiske læringscenter afholde 
workshops, hvor medarbejderne både eksperimenterer med tekniske færdigheder og 
håndværksmæssig kunnen på den digitale læringsplatform. I forlængelse heraf kan det 
pædagogiske læringscenter rammesætte diskussioner om fordele og ulemper ved åbne og 
lukkede platforme (fx i relation til tilgængelighed, økonomi, sikkerhed, kvalitetskrav)  

I forbindelse med de enkelte workshops kan der reflekteres over, hvordan undervisning med 
integreret brug af digitale læringsplatforme kan understøtte udvikling af læreprocesser, der i 
højere grad lever op til målene i 21st learning skills [http://21skills.dk/] 

- Hvordan kan den digitale læringsplatform understøtte udvikling af innovative 
læringsprocesser? 

- Hvordan kan den digitale læringsplatform understøtte læringsmålsstyret undervisning? 

- Hvordan kan den digitale læringsplatform medvirke til at udvikle samarbejdet mellem den 
undervisende personale og elever? 

- Hvordan kan den digitale læringsplatform medvirke til at udvikle samarbejdet mellem elever 
og elevernes selvevaluering? 

Refleksionerne kan efterfølgende blive fulgt op i fagteamene. I fagteamene kan der med 
udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål sættes fokus på, hvorledes man konkret kan 
planlægge, gennemføre og evaluere forløb, hvor den digitale læringsplatform indgår.  

Refleksionsspørgsmål 

 Med baggrund i hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser vælges en digital 
læringsplatform? 

 Hvordan implementeres den som organisatorisk kapacitet? 
 Hvordan sikrer man sig, at det undervisende personale benytter den som 

læringsressource i den daglige undervisning?  
 Hvordan arbejdes der med formel og uformel videndeling af forløb? 
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Målgruppeindgang: Lærere og pædagogisk personale 

Hvad er det pædagogiske læringscenter?   

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og 
aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel 
relationer og ressourcer som fag og funktioner.  

Betegnelsen det pædagogiske læringscenter signalerer et fokusskifte for læringscentrets 
aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række 
servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.  

I formålet for det pædagogiske læringscenter beskrives det, at det pædagogiske læringscenter 
har en dobbeltfunktion set i relation til pædagogik og læring. Det pædagogiske læringscenter 
skal være med til at fremme læring og trivsel hos eleverne og understøtte og inspirere det 
undervisende personale i forhold til læreprocesser og læringsresultater.  

I samarbejde med skolens ledelse arbejder det pædagogiske læringscenter med en evidens- 
og forskningsinformeret tilgang til læring, trivsel og evaluering. Desuden understøtter det 
pædagogiske læringscenter kulturformidling med, for og af børn  

For at udvikle praksis bliver det en opgave for det pædagogiske læringscenter at indgå i 
samarbejde med det undervisende personale i forhold til at planlægge, gennemføre og 
evaluere undervisning på baggrund af Fælles Mål. Endvidere er der fortsat fokus på at 
håndtere og formidle tilgængelige læringsressourcer, det vil sige alle former for ressourcer, 
såvel didaktiserede som ikke-didaktiserede, der understøtter læring.  Der er tale om en bred 
vifte af ressourcer, så som fysiske bøger og e-bøger, skønlitteratur og faglitteratur.. Digitalt 
udstyr, så som computere og tablets, video og fotokameraer, lydoptagere og mikrofoner. 
Endvidere etablerede forlags læringsportaler og læringsplatforme, gratis ressourcer på nettet 
og apps. Derudover teatre, museer og andre udbydere af materialer til undervisning og 
læring. 
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Hvad kendetegner det pædagogiske læringscenter? 

Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering på den enkelte skole. 
Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag 
ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og 
understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.  

Derudover skal det pædagogiske læringscenter understøtte skoleudviklingsinitiativer i 
samspil med ledelsen, formidle kulturtilbud til eleverne, sætte forskningsbaseret viden om 
læring i spil og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. 

Opgaverne for det pædagogiske læringscenter er at skabe overblik over og formidle 
læringsressourcer i bred forstand. Det vil sige analoge og digitale læremidler, bøger til 
elevernes fritidslæsning, digitale værktøjer, læringsforløb med eksterne aktører og andre 
ressourcer med læringspotentiale. 

Desuden er det pædagogiske læringscenters opgave at understøtte medarbejdernes 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål. Det vil 
sige, at det pædagogiske læringscenter må have solidt kendskab til Fælles Mål og kunne støtte 
medarbejderne i deres arbejde med at omsætte Fælles Mål til daglig praksis, herunder at 
kunne hjælpe med at pege på gode læringsressourcer og aktiviteter, der kan understøtte 
målopfyldelsen. 

Endelig kan den enkelte skoles ledelse beslutte, at det pædagogiske læringscenter også 
understøtter organiseringen af en længere, mere varieret skoledag, understøtter samarbejdet 
mellem idræts-, kultur- og foreningslivet samt koordinerer og samler dokumentation om 
læringsresultater og evaluering.   

Bekendtgørelsen fastlægger ikke længere noget uddannelseskrav for medarbejderne i det 
pædagogiske læringscenter. Det vil sige, at den enkelte skoleledelse bemander det 
pædagogiske læringscenter med medarbejdere, der har de relevante kompetencer. 

Det pædagogiske læringscenter samarbejder med skolens ledelse om skoleudvikling og 
virkeliggørelsen af folkeskolereformen og bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre.  
(Se i øvrigt eksempler på praksis)  

Det pædagogiske læringscenter arbejder med læring i formelle og uformelle rammer og 
forløb. 

I et udviklingsperspektiv kan det pædagogiske læringscenter gøres til et pædagogisk 
eksperimentarium, der i forhold til det undervisende personale og elever tilbyder læringsrum 
og funktioner, der understøtter det aktuelle udviklingsfokus.  
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Lovgivning og rammer for det pædagogiske læringscenter 

Lovgrundlaget for det pædagogiske læringscenter findes i folkeskoleloven § 19, stk. 2: Ved 
hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af 
skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter 
stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til 
elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. 

Stk. 3: Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske 
læringscentres formål og funktion. 

Bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er udmøntningen af de nærmere regler, 
der omtales i § 19, stk, 3.  

 
 Link til bekendtgørelsen: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930 
 

 Link til folkeskoleloven: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970 

Formålet for det pædagogiske læringscenter er at fremme elevers læring og trivsel i en 
motiverende og varieret skoledag ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter 
for eleverne. Desuden skal det pædagogiske læringscenter inspirere og understøtte det 
undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.  

Det pædagogiske læringscenter skal derfor medvirke til at:  
- understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, 
- formidle kulturtilbud til børn og unge, 
- sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og 
- understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner 

I forlængelse af formålet er der to opgaver, som det pædagogiske læringscenter skal varetage 
og desuden tre opgaver, som skolens ledelse kan beslutte, hører under det pædagogiske 
læringscenter.  

I bekendtgørelsen er der 2 opgaver, som det pædagogiske læringscenter skal varetage og 
desuden 3 opgaver, som skolens ledelse kan beslutte, hører under det pædagogiske 
læringscenter.  

Skal-opgaver:  
1. Skabe overblik og formidle tilgængelige læringsressourcer 

2. På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, 
gennemførsel og evaluering af undervisning med udgangspunkt i navnlig: 

a. Aktuelle indsatsområder på skolen 

b. Digitale medier 

c. Pædagogisk praksis og læring 

d. Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163930
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970


 

31 
 

e. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering 

Kan-opgaver: 
1. Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag 

2. Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur og foreningslivet 

3. Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering 

De obligatoriske opgaver foldes ud i afsnittet om funktioner og organisering for det 
pædagogiske læringscenter.  
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Funktioner og organisering  

Funktioner 

Det pædagogiske læringscenter skal på baggrund af Fælles Mål understøtte det undervisende 
personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske 
aktiviteter med udgangspunkt i navnlig: 

a. Aktuelle indsatsområder på skolen 
De indhøstede erfaringer samles på det pædagogiske læringscenter og spredes til hele skolen 
og måske uden for. 

Det pædagogiske læringscenter kan: 
- være med til at udpege og kvalificere indsatsområder i samspil med ledelsen 

- varetage vejledning i relation til aktuelle indsatsområder 

- rette særlig opmærksomhed mod skolens indsatsområder og udviklingsprojekter og 
medvirke til at opsamle, koordinere og videreformidle ny viden og inspiration  

- medvirke til at gøre skolens kultur synlig på læringscenteret, på skolen og udenfor 

fx ved at  

- varetage kollegavejledning, aktionslæringsforløb og lignende indenfor aktuelle 
udviklingsområder 

- indgå i fagudvalg, team mv. med oplæg og viden om aktuelle indsatsområder 

- opsamle og arkivere gode forløb elektronisk med henblik på videndeling 

- medvirke til at dokumentere i tekst, billede og video og formidle via infoskærme, på 
Intranettet, på hjemmeside  

- målrette indkøb   

b. Digitale medier 
Det pædagogiske læringscenter kan:  

- arbejde med digitale læringsressourcer og læremidler. Herunder sætte sig ind i forholdet 
mellem didaktiserede og ikke-didaktiserede læringsressoucer: 

- være undersøgende og eksperimenterende på sammenhænge mellem forskellige typer 
digitale ressourcer og deres pædagogiske anvendelse 

- følge med i udbuddet af digitale læringsressourcer 

- i samarbejde med fagkolleger/-udvalg kvalificere valget af digitale læringsressourcer 

- vejlede i anvendelsen af digitale læringsressourcer 

- inspirere til udvikling af pædagogisk praksis, som arbejder med digitalisering og 
medialisering i relation til elevernes læring i dag.   



 

33 
 

[Se faktakboks om medialisering] 

- tilbyde elever hjælp på læringscenteret i anvendelsen af digitale læringsressourcer 

- sørge for at de digitale læringsressourcer gøres synlige for både lærere, pædagoger og 
elever. 

Fx ved at: 

- organisere eksperimenterende forløb, der undersøger læringspotentialet i anvendelsen af 
digitale medier og værktøjer 

- bruge skolens intranet som præsentationssted, (måske kan det pædagogiske læringscenter 
have eget menupunkt eller fane) 

- skrive en blog med præsentationer, nyheder mm 

- etablere en linksamling til de digitale læringsressourcer  

- lægge ressourcer ind på skolens planlægningsplatform 

- henvende sig direkte til kolleger og team med gode tilbud 

- finde en god form/tradition og lade den gentage sig fx, caféarrangementer i regi af det 
pædagogiske læringscenter, fast nyhedsmail, åbent hus… 

c. Pædagogisk praksis og læring 

Undervisningen skal differentieres, så alle børn udfordres og bliver så dygtige, de kan. Derfor 
må det pædagogiske læringscenter sætte fokus på udvikling af pædagogisk praksis. Dette for 
at belyse, hvorledes man på forskellige måder kan udfordre alle elever i skolen. Det vil sige at 
sætte fokus på det pædagogiske læringscenter som udviklingsfunktio, der giver det 
pædagogiske personale og eleverne mulighed for at eksperimentere med nye læringsformer 
og -rum. Både i faglige, tværfaglige og fx projektorganiserede sammenhænge.  

Folkeskolereformen sætter fokus på samarbejde og fælles planlægning. Mange 
undervisningsforløb og projekter kan med fordel gentænkes i ny form i andre klasser. 

Det pædagogiske læringscenter kan: 

- understøtte og udfordre det undervisende personale i relation til innovative samarbejds- og 
læringsformer.  

- udvikle og designe fysiske og virtuelle læringsrum – på tværs af tid, sted og rum 

- være med til at understøtte og udvikle nye (fx kollaborative) samarbejdsformer og nye 
fagforståelser, fx samarbejdet mellem lærere og pædagoger 

- opsamle og medvirke til formidling af gode læringsforløb ved udstillinger, elektronisk 
formidling, oplæg og vejledning 

- bidrage til planlægning, deltage i særlige forløb som ekstra ressource i klassen eller på 
læringscenteret 
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- være særligt aktiv og inspirere i forhold til:  

temadage, emneuger, kulturelle arrangementer, projektopgaven, nye prøveformer, 
filmfestival, læsebånd, forfatterbesøg, internationalt arbejde, legepatruljer, mediepatrulje, 
elev-elev læring, venskabsklasser, avisen i undervisningen, hvem vil være litterær?, 
højtlæsningskonkurrencer, smart parat svar, bogfestival, læseklubber, skoleskak, 
biblioteksundervisning i klassisk forstand, netetik, materialesøgning, lektielæsning, vindue til 
verden, åben skole, bedsteforældre. 

Listen er ikke udtømmende. 

d. Samarbejde med eksterne parter om samarbejde, udvikling og trivsel 

Skolen skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale foreninger, 
musik- og billedskoler, museer m.fl. 

Det pædagogiske læringscenter kan: 

- følge med i og skabe overblik over mulighederne i lokalområdet 

- formidle mulighederne og sørge for opdatering af kontaktpersoner 

- inspirere til nye former for praksis, som inkluderer det omgivende samfund 

- deltage i lokale netværk på tværs af skoler for videndeling 

- samarbejde med CFU 

- samarbejde med private og offentlige virksomheder 

- samarbejde med kulturinstitutioner, fx museer, teatre, folkebiblioteket 

- samarbejde med foreninger, fx håndboldklubben, skakklubben 

- samarbejde med organisationer, fx Red barnet, UNICEF, Røde Kors 

- samarbejde med andre offentlige institutioner med henblik på brobygning, fx børnehaver, 
gymnasier, andre ungdomsuddannelser 

e. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering 

Ny viden om læring og undervisning kan udvikle hverdagen og den pædagogiske praksis i 
skolen. 

Det pædagogiske læringscenter kan: 

- følge med i den pædagogiske udvikling og debat både på skolen og udenfor. 

- inspirere til nye former for praksis  

- deltage i evaluering af forskellige former for praksis fx i fagudvalgs- eller årgangsmøder og i 
netværk og erfaringsudveksling skolerne i mellem med henblik på videreformidling 

Et centralt element i reformen er de nye Fælles Mål og arbejdet med læringsmål og 
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evaluering. Planlægning, gennemførelse og evaluering hænger tæt sammen. Planlægningen 
tager udgangspunkt i Fælles Mål og inddrager den viden medarbejderne har om eleverne fra 
tidligere forløb. Læringsmålene skal være tydelige for eleverne. Det pædagogiske 
læringscenter kan få en central rolle i forhold til at vejlede om omsætningen af Fælles Mål til 
praksis, herunder også om summative og formative evalueringsformer.  

Det pædagogiske læringscenter kan: 

- bistå underviserne i at konkretisere nye Fælles Mål 

- vejlede i skolens forskellige former for evalueringskultur dvs. målsætnings- og 
evalueringsmetoder  

- kende og informere om forholdet mellem læringsressourcer og læremidler og Fælles Mål 

Organisering 

Medarbejderne på det pædagogiske læringscenter kan være en bred sammensætning af 
vejledere og ressourcepersoner, der samlet set kan give vejledning og sparring, der er fagligt 
dyb og specifik samt bred og generel: Det kan fx være læringsvejledere, inklusions-vejledere, 
dsa-vejledere, faglige vejledere, medievejlere, kulturformidlere folkebibliotekarer etc. Listen 
er ikke udtømmende. 
  
På den enkelte skole må det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal være tale om en 
organisering, der fysisk samler alle ressourcepersoner, eller om der er tale om en funktion, 
som samles efter behov og efter de opgaver, der skal løses. Vil det pædagogiske læringscenter 
være delt i to eller flere fysiske områder: et hvor læringsressourcerne er fysisk placerede, og 
et mere funktionelt til lærings- og trivselsrettede aktiviteter? 

[FAKTABOKS om medialisering]  
Medialisering er en forståelsesramme, der giver os mulighed for at favne og forstå mediebrug 
og er udtryk for den overordnede moderniseringsproces, der finder sted i samfundet i dag. 
Professor Stig Hjarvard definerer begrebet således: ”Ved medialisering af samfundet vil jeg 
overordnet forstå den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt 
af medierne og deres logik. Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at medierne 
integreres i andre samfundsinstitutioners virke, samtidig med at medierne selvstændiggør sig 
som en institution i samfundet” (Hjarvard, Stig (2008): En verden af medier. Medialiseringen af politik, 
sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur. 

Der er tale om medialisering, som både er samfundsmæssig og individuel. 
Medialiseringsbegrebet medtænker mediers ”affordances”, det vil sige mediers særlige 
potentialer i en bestemt brugssammenhæng – og giver mulighed for at tydeliggøre forholdet 
mellem medier, sociale praksisser, kulturproduktion og kommunikation. Medialiseringen 
udfordrer tilgangen til og forståelsen af kommunikation, adfærd og normer.  

Se evt. også: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/275_hjarvard.p 
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Eksempler på praksis 

1.  Skoleudvikling 

Det pædagogiske læringscenter i et skoleudviklingsperspektiv 

 

Udviklingsprojektet BIBIT placerer det pædagogiske læringscenter som en aktiv 

skoleudviklingspartner. I projektet indgik 200 elever og seks lærere fra Hvinningdalskolen. 

 

Hvinningdalskolen i Silkeborg har gennemført udviklingsprojektet BIBIT, der har fået støtte 

fra Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.  

 

Det pædagogiske læringscenter har i projektet haft mange forskellige funktioner:  

Læringscentret har fungeret som projektets koordinator, der skaber overblik i et tæt 

samarbejde med ledelsen.  

 

Desuden har det pædagogiske læringscenter været et frirum, hvor eleverne følte sig trygge og 

fik relativt åbne rammer i udarbejdelsen af deres egne projekter. Forud gik en afklaring af, 

hvilke kompetencer, der skulle i spil og hvilke kvalitetskriterier, projektet skulle leve op til.  

Undervejs skulle eleverne forholde sig til processen.  

 

Undervejs har det pædagogiske læringscenter også fungeret som et pædagogisk laboratorium, 

hvor projektet var med til at udfordre den traditionelle skolekultur og undervisningspraksis. 

Læringscentret gav rum for at elevernes uformelle kompetencer inden for medieområdet, 

deres selvstændighed, samarbejdsevner og kreative evner kom i spil.  Konkret blev der 

arbejdet med forskellige former for formidling i form af fx multimodale projekter. Elevernes 

projekter skulle være autentiske med en klar forbindelse til virkeligheden. Der var også krav 

om bestemmelse af målgruppe, så det tydeligt fremgår, hvem elevernes projekt retter sig mod. 

 

Endelig har det pædagogiske læringscenter været en skoleudviklingspartner for ledelsen, idet 

det er her, hvor samspillet mellem skolens ressourcepersoner og øvrige personale i arbejdet 

med skolens indsatsområder koordineres. Det har været med til at skabe sammenhæng i 

skolens hverdag. 

 

Refleksionsspørgsmål 

 

 Hvordan sikres det, at skoleudviklingsprojekterne bliver en del af skolens kultur? 

 Hvordan kan samarbejdet med ledelsen formaliseres, så det pædagogiske 

læringscenter bedst understøtter skoleudvikling? 

 Hvilke arbejdsdelinger og funktioner understøtter det pædagogiske læringscenter i 

lokal skoleudvikling? 
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2.  Organisering af det pædagogiske læringscenter  

Et eksempel fra praksis på, hvordan det pædagogiske læringscenter kan organiseres 

Det pædagogiske læringscenter kan udvikles som en dynamisk og foranderlig organisering, 
der tager højde for skolens aktuelle udfordringer, behov og udviklingsområder. 

Kolding Kommunes funktionsbeskrivelse tager afsæt i bekendtgørelsen om det pædagogiske 
læringscenter. Af funktionsbeskrivelsen fremgår det, at det pædagogiske læringscenter har 
fire overordnede arbejdsområder:  

- Skoleudvikling 

- Back-office 

- Faglig vejledning og evaluering  

- Kulturformidling 

Det pædagogiske læringscenter forstås både som et fysisk sted og som en ressource.  
I forhold til det pædagogiske læringscenter som STED står der i funktionsbeskrivelsen at:  

”Pædagogisk Læringscenter er et rum for mulitmodale læringsaktiviteter. Her vil både elever 
og pædagogisk personale kunne blive inspireret af f.eks. en webside, en app, en god bog, en 
udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag. I rummet skal der være plads til fordybelse, 
gruppearbejde og oplæg. PLC vil være et sted, hvor der kan afholdes lektiecafe, og hvor både 
elever og lærere kan søge sparring og vejledning omkring materialer”. 

Det pædagogiske læringscenter som RESSOURCE beskrives således:  

”Pædagogisk Læringscenter er en funktion med relevante ressourcepersoner tilknyttet. 
Ressourcepersonerne kan indgå i forskellige læringsforløb på skolen”. 

Endelig må det vurderes, hvordan det pædagogiske læringscenter samarbejder med det 
øvrige personale om fx understøttende undervisning. Det kan fx være i form af kurser i 
klasserne, læringsunderstøttende aktiviteter eller værkstedsforløb på det pædagogiske 
læringscenter, der kan være tværfaglige og eksperimenterende i sin form.  

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan kan det pædagogiske læringscenter sammensættes som team? 

 Hvordan sikres det, at alle arbejdsområder kan tilgodeses – og hvordan viser det sig i 
praksis? 

 Hvilken indretning og hvilke ressourcer tilgodeser aktuelle behov og funktioner? 

 Hvilke læringsrum og hvilke læringsformer kan understøtte og udfordre den aktuelle 
skoleudvikling? 

 Hvilken betydning har en stigende brug af digitale læringsressourcer i forhold til  
- det pædagogiske læringscenters vejledningsopgave? 
- overvejelser vedrørende tilstedeværelse og tilgængelighed? 
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3. Vejledning og videndeling  

Det pædagogiske læringscenters vejledningsrolle i forbindelse med projektopgaven 

Hvorledes det pædagogiske læringscenter med det digitale værktøj projektapp.dk 
kan understøtte vejledning og videndeling.  

Lærer Ann Frank og læringsvejleder Karin Kjeldsen tog i 2013 initiativ til udviklingen af 
projektapp.dk, der er et digitalt styringsværktøj, som har opnået støtte fra Udviklingspuljen 
for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Værktøjet er gratis og kan tilgås med 
Unilogin.  

”Vi oplever en stor og stigende efterspørgsel på projektapp. Vi har været rundt i landet og 
fortælle om projektapp i mange sammenhænge. Og vi bliver meget tit mødt af stor glæde over, 
at der nu er et digitalt værktøj, som kan hjælpe elever og lærere med samarbejde, videndeling 
og overblik”, fortæller Ann og Karin.  

Karin Kjeldsen har i forbindelse med projektopgaven på Hornslet Skole introduceret elever og 
lærere til brugen af værktøjet.  

Karins oplevelse er, at værktøjet er blevet godt modtaget fordi det kan understøtte elevernes 
fokus og overblik i forbindelse med projektopgaven. Værktøjet gør det nemt for eleverne at 
samle deres indsamlede materiale til projektopgaven og føre logbog. Samtidig kan eleverne 
hele tiden følge med i, hvor langt de er i processen fra at udvikle en ide til at realisere et 
projekt. De elever, der arbejder i grupper, får med værktøjet et stærkt redskab til samarbejde 
og videndeling.   

Værktøjet letter lærernes vejledning af de enkelte grupper. Det er nemt at følge med i, hvor 
langt de enkelte elever og grupper er nået i forhold til deres problemstilling. Og fordi det er 
digitalt kan vejledningen foregå uden at elev og lærer nødvendigvis skal sidde sammen fysisk.  

Medarbejderne på det pædagogiske læringscenter har lærer-adgang til projektapp og har 
blandt andet en central vejledningsfunktion i forhold til at anbefale relevant litteratur og fx 
digitale tjenester og værktøjer, eleverne kan anvende i forbindelse med deres fremlæggelser.  

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan kan projektapp understøtte læringsfællesskaber? (mellem 
elever/undervisende personale/vejledere).  

 Hvordan sikres der sammenhæng mellem elevers uformelle og formelle mediebrug og 
læring? 

 Hvorledes skabes der mulighed for vejledning på tværs af fag og i relation til 
eksperimenterende læringsfællesskaber? 
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4. Læringsressourcer  

På Uglegårdsskolen, Solrød Kommune, har det pædagogiske læringscenter i samarbejde med 
skoleledelsen besluttet at gøre en aktiv indsats for at støtte brugen af digitale læremidler i 
undervisningen. Se http://plcugle.skoleblogs.dk/procedure/  

Mellem det pædagogiske læringscenter og fagudvalgene på Uglegårdsskolen er der indgået en 
aftale om, at der gives økonomisk tilskud til indkøb af digitale læremidler, såfremt de lever op 
til en række nærmere definerede kriterier. Valg af digitalt læremiddel skal ske i tæt 
samarbejde mellem det pædagogiske læringscenter og fagudvalg. Endvidere skal valget bygge 
på en læremiddelanalyse, så det sikres, at de digitale læremidler, der abonneres på, lever op 
til de pædagogiske og didaktiske målsætninger, der er fastsat af henholdsvis 
Undervisningministeriet og Uglegårdsskolen.  

Til vurdering af de digitale læremidler er det blevet besluttet at bruge værktøjet Vurdigi, 
www.vurdigi.dk Medievejlederne på skolen har sat de øvrige medarbejdere på det 
pædagogiske læringscenter ind i, hvordan Vurdigi er bygget op og fungerer.  

I samarbejde mellem det pædagogiske læringscenter og de respektive fagteam bliver der 
hvert år på ny taget stilling til de indkøbte abonnementer. Hvis det viser sig, at de digitale 
læremidler, der hidtil er blevet abonneret på, ikke længere bliver brugt, ikke længere er 
tidssvarende, eller der er kommet nye og bedre digitale læremidler på markedet, kan der 
være god grund til at opsige abonnementet for eventuelt at abonnere på et andet digitalt 
læremiddel.  

To gange om året kan der ansøges om tilskud til digitale læremidler. 

Refleksionsspørgsmål  

 Med baggrund i hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser udvælges 
digitale/analoge læringsressourcer? 

 Hvordan sikres det, at der fortløbende er fokus på, om læringsressourcerne bruges i 
den daglige undervisning? 

 Hvordan kan det sikres, at indkøb af læringsressourcer sker i overensstemmelse med 
skolens udviklingsplan?  
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5. Læreprocesser og arbejdsformer 

Et konstrueret eksempel på, hvorledes aktionslæringsforløb med fokus på it og mediers 

anvendelse i natur/teknologi kan udvikle praksis og læring. 

Det pædagogiske læringscenter kan indgå i aktionslæringsforløb, der fokuserer på, hvordan it 

og medier kan understøtte elevernes læring i læringsmålstyrede forløb i natur/teknologi i 4.-

6. klasse. 

I en sådan konstellation kan man overveje, om det pædagogiske læringscenter skal holde 

oplæg og arrangere workshops om forenklede Fælles Mål i natur/teknologi fx i samarbejde 

med faglærerne og en ekstern konsulent – fx en CFU-konsulent eller en kommunal 

naturfagskonsulent.  

Forslag til mål og indhold for oplæg og workshop  

Målet er at medarbejderne på skolen får et fælles vidensgrundlag om opbygningen af Fælles 

Mål i natur/teknologi og bliver introduceret til læringsmålsstyret undervisning ud fra den 

didaktiske model om læringsmål, læringsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Den 

eksterne naturfagskonsulent skal fungere som sparringspartner med arbejdet om formulering 

af læringsmål, tegn på læring og evalueringsmetoder for medarbejderne i tæt dialog med 

skolens vejledere.  

Desuden er det et mål for workshoppen, at medarbejderne får inspiration til, hvordan der kan 

arbejdes med de fire elevpositioner, der beskrives i vejledningen om it og medier:  

- Eleven som kritisk undersøger 

- Eleven som analyserende modtager 

- Eleven som målrettet og kreativ producent 

- Eleven som ansvarlig deltager 

http://www.emu.dk/modul/it-og-medier-0 

På baggrund af oplægget udvælger natur/teknologilærerne et kompetenceområde med 

tilhørende færdigheds- og vidensmål, der danner udgangspunkt for planlægningen af et 

læringsmålstyret undervisningsforløb. It og medier skal indgå som en integreret del af 

forløbet, og det skal beskrives, hvordan de forskellige elevpositioner indtænkes.  

Vejledningsrollen 

Det pædagogiske læringscenter kan tilbyde vejledning i form af et aktionslæringsforløb. I den 

forbindelse formuleres aktuelle udfordringer i egen undervisning ud fra brug af den 

didaktiske model. Eksempler på udfordringer kan være: Hvordan formuleres læringsmål? 

Hvordan ser man tegn på læring? Hvordan sikres det, at der i forløbet arbejdes henimod et 
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kompetenceperspektiv? Hvordan understøtter dette udvikling af differentierede lærings- og 

arbejdsformer? Hvordan kan arbejdet med it og medier i dette forløb styrke elevernes læring 

og trivsel? 

I samarbejdet mellem lærer og vejleder sættes aktionen i værk, og vejlederen deltager i 

undervisningen for at observere og efterfølgende samle op med læreren i form af en didaktisk 

samtale. Endelig sikres det, at den indsamlede viden deles mellem hele skolens pædagogiske 

personale og ledelse. 

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan kan det pædagogiske læringscenter understøtte arbejdet med Forenklede 

Fælles Mål og læringsmålsstyret undervisning?  

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-

undervisning 

 Hvordan udvikles og designes praksisnære aktionslæringsforløb? 

 Hvordan deles viden efterfølgende og gøres til organisatorisk kapacitet?  

 

 

  

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning
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6. Tekster, modaliteter og genrer  

Et konstrueret eksempel på det pædagogiske læringscenters vejledningsrolle i forbindelse med 

arbejdet med multimodale tekster.  

Med fokus på produktion og analyse kan det undervisende personale i samarbejde med det 

pædagogiske læringscenter udvikle og designe et undervisningsforløb, der sikrer en 

læringsmålsstyret undervisning.  

Forslag til forløb:  

I et værkstedsforløb afholder det pædagogiske læringscenter workshop med fokus på det 

undervisende personales tekniske, håndværksmæssige og mediepædagogiske færdigheder og 

-kompetencer. Der arbejdes med konkrete digitale medier og genrer som udtryksform. En 

særlig udfordring i den forbindelse er multimodale tekster samt deres særlige, æstetiske 

kendetegn og fremstillingsform. Den interaktivitet, der kendetegner mange multimodale 

teksttyper, stiller krav til underviseren om udvikling af et andet analyseapparat end det, der 

traditionelt er blevet brugt i arbejdet med tekst, lyd og billede i en pædagogisk praksis. 

Teoretisk er arbejdes der med begreber som Web 2.0, digitale mediers affordances, 

konvergens og remediering (se faktaboks om medialsering i afsnit om funktioner). 

Efter workshoppen nedsættes tværfaglige team. Det pædagogiske læringscenters 

medarbejdere har til opgave at facilitere læreprocesser, der udfordrer den eksisterende 

praksis med brug af multimodale tekster.  

For nogle team kan det fx betyde, at der skal arbejdes med forholdet mellem produktion og 

analyse. Det kan være et særligt opmærksomhedspunkt at udvikle produktions- og 

arbejdsformer, der understøtter læreprocessen.  

Andre team er måske optagede af forholdet mellem tekster og kontekster. Det vil sige, 

hvordan der arbejdes med tekster som udtryksform på fx sociale netværkssider. Her kan det 

pædagogiske læringscenter i vejledningen fokusere på, hvorledes der kan arbejdes med 

mediers æstetik og formsprog i en konkret pædagogisk praksis.  

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan designes værkstedsforløb med det undervisende personale, som har til 

formål at udvikle deltagernes tekniske, håndværksmæssige og mediepædagogiske 

kompetencer? 

 Hvordan kan sidemandsoplæring og videndeling på tværs af fag inddrages i 

kompetenceudvikling? 

 Hvorledes arbejdes der med udvikling af en multimodal tekstforståelse, der anvendelig 

i en konkret pædagogisk praksis? 

 Hvorledes inddrages elever som ressourcer i et produktionsperspektiv?  
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7. Kulturformidling  

 

Inspiration om det pædagogiske læringscenters kulturformidlende funktion.  

I formålet for det pædagogiske læringscenter står der, at læringscentret skal medvirke til at 

formidle kulturtilbud til børn og unge. Kulturformidlingen kan have et tredobbelt fokus: 

Kultur for, med og af børn.  Der kan være tale om:  

kultur for børn, hvor læringscentrets rolle kan være at:   

- arrangere oplæsninger, teaterforestillinger, filmforevisninger, udstillinger mv. 

- videreformidle tilbud fra den nære (og lidt fjernere) omverden, der er særligt relevante for 

skolen.  

- være opsøgende og facilitere samarbejde med eksterne aktører, herunder kultur- og 

fritidstilbud 

- være en indgang for det omgivende samfund til skolen 

- være tovholder på en lokal kultur-kanon, der beskriver, hvilke kulturtilbud eleverne 

præsenteres for på hvilke årgange.  

Der kan også være tale om kultur med børn. Her kan læringscentrets rolle være at:  

- arrangere workshops, introkurser mv. med fokus på eleverne som producenter. Fx i et forløb 

hvor eleverne skal producere film og demonstrere deres tilegnede viden om bestemte 

filmiske virkemidler eller genrespecifikke træk  

- organisere virtuelle og fysiske værkstedsfunktioner  

Endelig kan der være tale om kultur af børn, hvor læringscentret kan bruges som:  

- ramme for udstillinger af produkter 

- scene for elevpræsentationer 

- facilitator i forhold til at samle og distribuere digitale produktioner 

Refleksionsspørgsmål 

 Hvordan forstår vi kulturformidling i bred forstand? 

 Hvilke lokale organisationer, institutioner og samarbejdsmuligheder eksisterer? 

 Hvorledes indgår det pædagogiske læringscenter med en kulturformidlende funktion – 

internt og eksternt – i læringsforløb? 
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Værktøjer 

Dette afsnit indeholder beskrivelse af og links til en række gratis, netbaserede værktøjer 

Vurdigi – er et gratis netbaseret værktøj til vurdering af digitale læremidler; alt fra 

forlagspublicerede til apps og andre læringsressourcer. Kan med fordel bruges til at 

understøtte arbejdet med at udvikle fælles kritisk vurderingssprog på skolerne i forhold til 

anvendelsen af digitale læremidler/læringsressourcer – men kan også inddrages til at 

kvalificere indkøb til skolerne og i kommunerne.  

http://vurdigi.dk/ 

 

MitCFU – er en platform udarbejdet med henblik på at tilbyde CFUs brugere en mere 

brugervenlig tilgang til information om og udlån af undervisningsmaterialer. 

Dels er det hensigten, at man via MitCFU hurtigt skal kunne orientere sig om de 

undervisningsmaterialer, såvel analoge som digitale, der findes på markedet og kan lånes, 

men det er også muligt at låne ebøger samt streame film og tv til brug i undervisningen. 

http://mitcfu.dk/ 

 

 Udlån af ebøger – På CFU kan du låne skønlitterære e-bøger til alle klassetrin – helt 
gratis. Læs dem på computer, tablet eller mobil og lån dem via dit Uni-login på MitCFU. 

 

 Tv og film til undervisningen – CFU råder over mere end 23.000 tv-udsendelser og 
en del film primært fra Nordisk film, som kan streames direkte i klasserummet. 
Derudover har CFU’s fagkonsulenter udarbejdet pædagogiske vejledninger til en lang 
række af disse film og tv-udsendelser. 

 

21skills – Denne webside er udviklet af CFU med henblik på at understøtte arbejdet med det 

21. århundredes kompetencer (21st Century Skills) helt konkret ind i en didaktisk kontekst. 

21skills rummer både information om forskningen bag og selve præsentationen af det 

didaktiske værktøj, men også en forløbsplanlægger, der kan understøtte arbejdet med at 

integrere 21st Century Skills i en undervisningsplanlægning og udvikling af læringsaktiviteter. 

http://21skills.dk/ 

 

Læremiddeltjek - er en model til vurdering og sammenligning af læremidler, der henvender 

sig til lærere, lærerstuderende, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter og forældre. I 

http://vurdigi.dk/
http://mitcfu.dk/
http://21skills.dk/
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Læremiddeltjek vurderes læremidler ud fra seks centrale parametre. Vurderingerne vises 

først i en synlig, målbar bedømmelse og dernæst i en kvalitativ bedømmelse med en 

karakteristik af det enkelte læremiddel. 

 

http://laeremiddeltjek.dk/ 

 

Det digitale spejl - er henvendt til lærere i udskolingen, der gerne vil undervise i online 

medier. Siden indeholder færdige undervisningsforløb og der er mulighed for at  bestille et 

gratis læreroplæg 

 

http://www.detdigitalespejl.dk/ 

 

AVU-medier – levende læring – er en non-profit forening i Copydan-huset. Foreningen er 

stiftet og styret af kunstnere og kulturproducenter og søger at sikre de danske skoler og 

uddannelsesinstitutioner adgang til audiovisuelt materiale (tv, spillefilm m.m.), som kan gøre 

undervisningen levende og tidssvarende 

 

http://www.avumedier.dk/Home.aspx  

 

Station Next – gå til film - er en filmskole for unge og deres undervisere. På sitet kan man gå 

på opdagelse i Station Nexts  studie, se nogle af de mere end 400 film, eller blive inspireret af 

de mange manuskripter og andre dokumenter. 

 

http://www.station-next.dk/side.asp?side=1 

 

SmåP - er et gratis netbaseret værktøj til arbejdet med it og medier.  

 

Fra hjemmesiden: ”Station Next har udviklet SmåP, et enkelt online værktøj, som gør det enkelt 

for dig og dine elever at inddrage medier i alle folkeskolens fag. For at forenkle forberedelsen 

har vi fundet de programmer og sites, der er relevante for de valgte aktiviteter. Aktiviteterne er 

selvinstruerende og tilrettelagt så overskueligt, at du kan udvælge, hvad du finder relevant for 

http://laeremiddeltjek.dk/
http://www.detdigitalespejl.dk/
http://www.avumedier.dk/Home.aspx
http://www.station-next.dk/side.asp?side=1
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din undervisning og sætte det ind i en pædagogisk sammenhæng.” 

 

http://www.xn--smp-vla.dk/ 

 

Filmcentralen undervisning  - er Det Danske Filminstituts streamingtjeneste med kort- og 

dokumentarfilm. undervisningsmaterialer, filmleksikon og en række andre 

læringsressourcer målrettet folkeskolen og gymnasiet. 

http://filmcentralen.dk/grundskolen 

http://www.småp.dk/
http://filmcentralen.dk/grundskolen
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Eksterne samarbejdspartnere  

Det pædagogiske læringscenter har en række eksterne samarbejdspartnere. Nedenstående 
eksempler på samarbejdspartnere er ikke udtømmende:  
 

 Samarbejdet med folkebiblioteket er lovfæstet (§ 19, stk. 2), men udmøntes forskelligt 
fra kommune til kommune: Samarbejder omkring fx biblioteksorientering, møder om 
materialevalg, kombiblioteker  
[link til Forvaltning: Bånd 2, modul 2(b)]. 
 

 Det pædagogiske læringscenter har et oplagt samarbejde med Center for 
Undervisningsmidler, som stiller supplerende læringsressourcer til rådighed for 
skolen og tilbyder vejledning herom.  

 
 Det pædagogiske læringscenter kan være skolens centrale indgang til samarbejdet 

med det lokale idræts-, kultur-, forenings- og erhvervsliv.  
 

 Det pædagogiske læringscenter kan indgå i skolens samarbejde med dagtilbud og 
ungdomsuddannelse  

 
 Det pædagogiske læringscenter kan indgå i samarbejde med forvaltningen om at 

koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering 
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Viden og forskning  

Hvad siger forskning?  

Dette afsnit  indeholder en samling af rapporter og forskningsprojekter med relevans for 
udvikling af det pædagogiske læringscenter. Nogle af rapporterne kan anvendes som 
inspiration til udvikling af egen praksis, andre har mere karakter af relevant baggrundsviden i 
relation til fx aktuelle indsatsområder.  

Innovativ læring på Dyssegårdskolen fortæller om hvordan det pædagogiske læringscenter 
har bidraget med valg af digitale læringsressourcer og it didaktisk design i et 
udviklingsprojekt.  

ICILS-rapporten viser i hvilket omfang IT og medier integreres i den traditionelle 

undervisning og i hvilket omfang IT og medier understøtter eksperimenterende praksisser, 

hvor man arbejder med digitale ressourcer som en måde at udvikle undervisningen på. 

Fra Ord til Billede er et udviklingsprojekt, der har sat fokus på, hvordan visuelle digitale 

værktøjer kan fremme elevers faglige læsning. Projektet peger på betydningen af, at det 

pædagogiske læringscenter også gøres til et pædagogisk eksperimentarium, hvor 

lærerkolleger med forskellige faglige profiler får rum til at arbejde med organisatorisk læring 

i praksis. 

Veje til fremtidens skolebibliotek er en rapport, der formidler erfaringer fra et 

udviklingsprojekt og giver inspiration til at udvikle det pædagogiske læringscenter. Projektets 

afsæt har været behovet for et it-didaktisk design, der redefinerer forholdet til indretning, 

læringsressourcer, vejledning og kompetencer. Der er i projektet arbejdet hen imod en 

eksemplarisk rollemodel til efterfølgelse for andre skolebiblioteker.  

Giv didaktikken tilbage til læreren formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt og giver 

inspiration til at udvikle nye vejledningsfunktioner og nye vejlederroller i læringscenterregi 

og på skolerne.  

Fremtidens biblioteksbetjening af børn er en rapport udgivet af Biblioteksstyrelsen, der 

belyser børnebibliotekets fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, som finder 

sted i vidensamfundet, herunder specifikt børns ændrede medievaner.  

Technucation er et forskningsprojekt, der stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi 

griber ind i en fagprofession som eksempelvis lærerprofessionen. Forskningsprojektet 

belyser samtidig, hvorledes der kan udvikles og arbejdes med en generel teknologiforståelse i 

professionerne  
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Innovativ læring på Dyssegårdsskolen – et casestudie 

http://viewer.zmags.com/publication/b5febfae  

Andersen, C & O. Christensen (2014). 
 
Rapporten peger på betydningen af  
- at inddrage lærere og pædagoger som aktører i forbindelse med udvikling af egen praksis.  
- det forpligtende teamsamarbejde og formaliseret videndeling,  
- at skolens læringsmiljø skal rumme både virtuelle og fysiske læringsrum, der giver mulighed 
for at udvikle samarbejdsformer mellem lærere og pædagoger.  

- arbejdet med casestudiet som et dynamisk udviklingsværktøj for den enkelte pædagog og 
lærer. 

Pædagogisk Læringscenter har bidraget med valg af digitale ressourcer og udvikling af det it-
didaktiske design. 

Der er tale om et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt i Gentofte Kommune. Projektet er 
afviklet maj 2012- januar 2014. I projektet er der designet og arbejdet med casestudier i hele 
skoleforløbet fra 0.-9.kl.  Fokus er rettet mod at undersøge, afprøve og udvikle læringsmiljøer, 
strukturer, læringsformer så de kan fremme elevernes læring.  

Projektets overordnede formål har været ”at eleverne på Dyssegårdsskolen udvikler og 
udnytter deres ressourcer og potentialer maximalt og at skolen indretter læringsrum, 
strukturer og organisation så den til enhver tid fremmer elevernes læring.  

I projektet har man arbejdet med de antagelser: at køn er et parameter i læring, at 
medialisering er et vilkår og at der skal arbejdes med sammenhænge mellem fantasi, 
kreativitet og innovation. 

Der er arbejdet med casestudiet som forskningsmetode og udviklingsværktøj. 

Der er arbejdet i et krydsfelt mellem aktionslæring og aktionsforskning og hele skolens 
personale – lærere som pædagoger har deltaget. 

  

http://viewer.zmags.com/publication/b5febfae
http://viewer.zmags.com/publication/b5febfae
http://viewer.zmags.com/publication/b5febfae
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Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv 

Kan downloades her: 
http://edu.au.dk/forskning/projekter/internationaleundersoegelser/icils/ Bundsgaard, J. 
et.al (2014): 

Det interessante ved dette projekt er, at det viser i hvilket omfang IT og medier integreres i 
den traditionelle undervisning og i hvilket omfang IT og medier understøtter 
eksperimenterende praksisser, hvor man arbejder med digitale ressourcer som en måde at 
udvikle undervisningen på.ICILS er et internationalt forskningsprojekt som i Danmark er 
forankret på DPU. Projektet belyser brugen af IT i danske skoler i et internationalt perspektiv. 
Det pædagogiske læringscenter skal forholde sig til brugen af IT og medier, og derfor er dette 
kvantitative forskningsprojekt et godt eksempel på viden om, hvordan man kan bruge IT og 
medier i skolen. Der peges på at danske lærere ”er i den absolutte top hvad angår inddragelse 
af IT i undervisningen og elevernes aktiviteter. Men på den anden side kan det se det se ud som 
om der i meget vidt omfang er tale om anvendelse af IT til den traditionelle undervisning, som 
EU og OECD og regeringen gennem skolereformen ønsker at bevæge sig væk fra. ” (s. 195) 

Rapporten peger samtidig på at danske lærere i gennemsnit i mindre omfang anvender IT til 
undersøgende og samarbejdsorienterede aktiviteter end deres kolleger i andre lande. Det kan 
derfor være interessant at sætte sig ind i denne rapport for at få viden om forskning på 
området.  

  

  

http://edu.au.dk/forskning/projekter/internationaleundersoegelser/icils/
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Fra Ord til billede – fra eksperimenter til praksis 

http://ordtilbillede.blogspot.dk/p/om-ord-til-billede.html 

Ord til billede er et udviklingsprojekt i Svendborg Kommune, som blev afviklet i august 2011-
13. I projektet deltog 62 lærere og vejledere fra 14 skoler, og der blev eksperimenteret med 
visuelle arbejdsmetoder og digitale værktøjer. Projektets overordnede vision var: 

- At brugen af visuelle digitale værktøjer fremmer elevers faglige læsning 

- At projektarbejdet kan understøtte dette 

- At det udfordrer skolen som organisation. 

Projektets udgangspunkt er, at elevers faglige læsning i skolen ofte har været hæmmet af en 
mundtlig og skriftsproglig tilgang, der har overset betydningen af at arbejde med visuelle 
værktøjer, som bryder med en traditionel forståelse af, hvad der er god viden om læring i dag. 
I projektet er der blevet eksperimenteret med nye arbejdsformer og roller i skolen samt helt 
nye måder at tænke faglig læsning på. I projektet har man arbejdet med dogmeregler i forhold 
til valg af digitale værktøjer. Man har organiseret projektet som et paraplyprojekt, hvor de 
deltagende skoler selv har udarbejdet de konkrete eksperimenter i forhold til egen 
skolepraksis. På den måde blev projekterne lokalt forankret. Der blev fx arbejdet med faglig 
læsning og nye arbejdsmetoder på en 0.-6. kl. skole. Der blev arbejdet med læsestrategier og 
digitale værktøjer i faget matematik, hvor matematiklærere og matematikvejledere var nogle 
af projektdeltagerne. I fagene dansk, historie og n/t på 5. klassetrin blev der arbejdet med 
præsentationsværktøjer og faglig læsning. Gennem projektforløbet har der været øget fokus 
på projektarbejdsform og multimodalitet, og der blev i den forbindelse eksperimenteret med 
en mediestok, som er en retningspil for nye måder at arbejde med medier på. Projektet peger 
på betydningen af, at det pædagogiske læringscenter også gøres til et pædagogisk 
eksperimentarium, hvor lærerkolleger med forskellige faglige profiler får rum til at arbejde 
med organisatorisk læring i praksis. På den måde kan læringscenteret blive et lokalt lærings- 
og udviklingscenter for alle skolens medarbejdere. 

  

http://ordtilbillede.blogspot.dk/p/om-ord-til-billede.html
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Veje til fremtidens skolebibliotek 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Fremtidens_skolebibliotek.pdf 

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt og giver inspiration til at udvikle det 

pædagogiske læringscenter.  

Projektet blev afviklet i 2010-2011 med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu: 

Kulturstyrelsen). I rapporten opsummeres erfaringerne fra et projekt, der har haft som mål at 

gøre skolebiblioteket til et centralt omdrejningspunkt for implementering af it på skolerne.  

Projektets præmis har været, at der er behov for et it-didaktisk design, der redefinerer 
indretning, læringsmidler, læringsressourcer, vejledning og kompetencer i forhold til en 
realistisk tidshorisont og ud fra en overordnet strategi. Endvidere er der i projektet arbejdet 
hen imod en eksemplarisk rollemodel til efterfølgelse for andre skolebiblioteker.  
 
Rapporten skitserer en række drivkræfter og barrierer i relation til udvikling af det 
pædagogiske læringscenter. Af drivkræfter nævnes:  
Tilgængelighed,  
ledelse,  
ressourcer,  
handleplaner,  
elevinddragelse.  
 
Af barrierer nævnes:  
Manglende viden og kompetencer 
Manglende udviklingsressourcer 
Manglende fokus  
Manglende motivation hos læreren 
 
Rapporten giver et bud på en læringscenterdidaktik, en procesdidaktik, der ser læringscentret 
i en tilblivelsesproces, og hvor didaktikken grundlæggende skal støtte læringscentret i at 
reflektere over nogle grundlæggende områder: status, vision, strategi, evaluering 
 

  

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Fremtidens_skolebibliotek.pdf
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Giv didaktikken tilbage til læreren  

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/sites/default/files/documents/Cases_Kolding.pdf 
 
Rapporten ”Giv didaktikken tilbage til læreren” formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt 
og giver inspiration til at udvikle nye vejledningsfunktioner og nye vejlederroller i 
læringscenterregi og på skolerne.  
 
Projektet fik støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og 
blev afviklet i Kolding Kommune i 2013-2014.  
 
Udviklingsprojektet har som helhed været med til at sætte fokus på didaktik og pædagogik i 
forbindelse med inddragelse af it i undervisningen og i den it-pædagogiske vejledning. 
Samtidig er en af konklusionerne, at der stadig er en række forhold, der kan arbejdes videre 
med, særligt i forhold til vejledningen af lærere med afsæt i it-didaktiske overvejelser. 
 
Det har været et omdrejningspunkt for projektet, at hvis Kolding Kommunes skoler skal 
udnytte mulighederne i de digitale læremidler optimalt, skal fagdidaktikken tilbage til lærerne 
og ikke udelukkende leveres i nye didaktiserede digitale læremidler, der mere eller mindre 
kopierer den kendte lærebogsdidaktik i digital udgave. Lærerne skal altså kunne søge, 
vurdere, validere, sammensætte og anvende digitale læremidler på baggrund af didaktiske 
overvejelser. Og skolernes læringscentre skal kunne vejlede lærerne i denne proces.  
 
Et af formålene med projektet har været at udvikle nye vejledningsfunktioner og nye 
vejlederroller i læringscenterregi og på skolerne gennem et samarbejde mellem det 
forvaltningsmæssigt forankrede Pædagogisk Center og skolerne i Kolding. Som en del af 
projektet har der på 25 skoler været igangsat projekter omhandlende inddragelse af it i 
undervisningen med et fagligt og pædagogisk sigte. I afslutningsrapporten beskrives to af 
delprojekterne nærmere.  
 
  

http://projekter.kulturstyrelsen.dk/sites/default/files/documents/Cases_Kolding.pdf
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Fremtidens biblioteksbetjening af børn  

http://www.bs.dk/publikationer/andre/fremtidens/ 

Fremtidens biblioteksbetjening af børn er en rapport udgivet af Biblioteksstyrelsen, der 

belyser børnebibliotekets fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, som finder 

sted i vidensamfundet, herunder specifikt børns ændrede medievaner.  

I rapporten kan man bl.a. læse om, hvordan biblioteket kan medvirke til at udvikle børns 

informationskompetence og mediekundskab, samt hvorledes biblioteket kan indgå i og 

stimulere børns dannelsesproces. Rapporten giver en række anbefalinger og forslag til, 

hvordan dette kan realiseres. Konkret gives ti bud på fremtidens biblioteksbetjening af børn. 

 

  

http://www.bs.dk/publikationer/andre/fremtidens/
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Forskningsprojektet Technucation 

http://technucation.dk/ 
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/73/Asterisk-73-s24-27.pdf 
Forskningsprojektet Technucation stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi griber ind i 

en fagprofession som eksempelvis lærerprofessionen. Forskningsprojektet belyser samtidig, 

hvorledes der kan udvikles og arbejdes med en generel teknologiforståelse i professionerne.  

Technucation er et stort tværinstitutionelt forskningsprojekt, der i perioden 2011-2015, har 
sat fokus på teknologiforståelse og teknologibrug i professionerne. Technucation er et 
forskningssamarbejde mellem UCC, Metropol, RUC, Aarhus Universitet og Teknologisk 
Institut. Det er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Derudover har   en række 
internationale uddannelsesforskere deltaget i projektet. Fund fra projektet skal danne basis 
for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker. 
I projektet handler teknologiforståelse om mere end bare teknologianvendelse og simple 

tekniske færdigheder som for eksempel at kunne trykke på de rigtige knapper. 

Teknologiforståelse handler om at forstå, hvordan ny teknologi påvirker relationerne på 

arbejdspladsen: samspillet mellem kollegaer og mellem den professionelle og aftagergruppen 

– fx elever, patienter eller borgere. 

Gennem feltobservationer og 149 interviews med lærere, sygeplejersker, ledere og 

teknologikonsulenter har forskergruppen fundet frem til, at vi typisk overser eller 

undervurderer teknologiens indflydelse på det faglige arbejde. Det betyder, at den 

teknologiske invasion ofte foregår hen over hovedet på de fagprofessionelle.  

Et af resultaterne af projektet er TEKU-modellen, der kan anvendes til udvikling af 

teknologiforståelse i en professionspraksis. Det er en et analytisk greb til at forstå en 

kompleks virkelighed. Sammenfattende er teknologiforståelse: ”løbende at kunne lære, 

vurdere og analysere: ny teknologi i en situeret praksis, teknologiens komplekse veje og 

teknologiers indflydelse på professionerne og samspillet mellem disse faktorer”. TEKU-

modellen er en analysemodel, et refleksionsværktøj, der belyser sammenhænge mellem 

Teknologi (T), Engagement (E), Kompleksitet (K) og Udvikling (U), og modellen kan anvendes 

til gennemføre analyser af og reflekterer over, hvordan teknologier spiller aktivt ind i 

professionsarbejdet på mange forskellige måder.  

 

 

 

http://technucation.dk/
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/73/Asterisk-73-s24-27.pdf

