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Refleksionspapir - Troels Gannerup Christensen
Indledning
Med udgangspunkt i BPR-modellen (Ambeck & Beyer, 2002) og innovationspædagogik (Darsø, 2013) har
jeg, som tovholder, bl.a. planlagt arbejdet med at facilitere videndeling, struktur og frisk input på møderne
(se bilag 1). Jeg er qua dette valgmoduls opgaver blevet ledt til at skabe overblik over processen og min
egen rolle. Det har været en god og spændende proces. Det har givet mig en større forståelse for,
hvorledes mit arbejde i et projekt bør være defineret/målsat, således at jeg arbejder og er i synk med
resten af projektets målsætning (Ambeck & Beyer, 2002, s. 103). Det har givet mig det horisontale (Ambeck
& Beyer, 2002, s. 19) blik for mit arbejde med projektet. Jeg er nu i fase 2 af BPR-modellens tre faser, hvor
det til stadighed gælder om, at jeg mobiliserer, designer og implementerer.

Nedslag
Med fokus på HVIKU-modellen (Sørensen, 2013) og Lotte Darsøs (Darsø, 2013) tanker om
innovationspædagogik har jeg igangsat en række konkrete øvelser og teknikker, som både har haft fokus på
at udvikle deltagerne selv og på, at de har kunnet tage med hjem på skolen med mål om ”tilbageføre” deres
viden, kompetencer og formater til skolen.
I dette arbejde er det qua arbejdet i valgmodulet gået op for mig, hvor vigtigt arbejdet med og omkring
netværkets deltagere samt involvering af skolernes ledelse (Sørensen, 2013) er for den efterfølgende
videndeling på skolerne.

Projektet
Lærernetværket er et netværk af lærere, hvor fokus er todelt og på den ene side er rettet mod at styrke
lærernes fagkompetencer i samspillet mellem it, fagfaglighed og didaktik. Læreren skal kunne anvende den
viden, kompetence og formaterne direkte i den daglige undervisning. På den anden side er det rettet mod,
at den viden og kompetence, som deltagerne tilegner sig, deles i de faglige miljøer på lærernes skoler og
tillige i kommunalt, regionalt og nationalt regi (se bilag 1).
Levinsen og Sørensen (Levinsen & Sørensen, 2008, s. 115) formulerer, at ”Projekter lever i den forstand en
midlertidig paralleltilværelse i organisationen.” I stil med PIL-projektet (Levinsen & Sørensen, 2008), så er
der i Lærernetværket også tildelt en række ressourcepersoner (tovholderne), givet kompensation til
lærerne for deltagelse i netværket (skolerne) m.m.. Men når projektet stopper eller når lærerne går tilbage
på skolen, så ”… mangler noget/nogen, der kan fastholde processen, der mangler noget/nogen der kan sikre
fremdrift, identificere prioriteringsområder og se potentialerne for den videre udvikling samt fastholde
fokus.” (Levinsen & Sørensen, 2008, s. 115)
Dette gør sig også gældende for Lærernetværket, hvor deltagerne på sin vis er isoleret fra kolleger,
ledelsen, miljøet og hverdagen, idet møderne i netværket foregår ude for skolerne.
Med udgangspunkt i Lotte Darsøs beskrivelse af innovationskompetence og udfoldning af tanker, idéer og
muligheder (Darsø, 2013, s. 13–14) er jeg gået til opgaven med fokus på bl.a. at skabe rum for ny viden ved
at skabe tillidsfulde relationer (Darsø, 2013, s. 14) mellem deltagerne i projektet. Netværkets mål er at
skabe rammen for ny viden og kompetencer. Lærerne kan i netværket stille de svære, naive spørgsmål
(Darsø, 2013, s. 14).

Innovationspædagogik - handler også om at skabe de bedst mulige rammer. Rammer er fysiske, faglige,
sociale og pædagogiske strukturer, der fremmer innovativt samspil. (Darsø, 2013, s. 12)
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Da ”Innovation skabes bedst i samspil med andre. ” (Darsø, 2013, s. 12), så er det vigtigt at mødes. Dette er
gjort på 2 plan, nemlig:
1. i det producerende praksisfællesskab, hvor der er fokus på det enkelte fag og samspillet mellem it,
didaktik/pædagogik og fagfaglighed.
2. i de regionale møder, hvor der er fokus på it og tværgående didaktiske/it-mæssige emner mellem
dansk og matematik.
På den ene side er der gennem aktiviteter på møderne blevet arbejdet med evnen til at ”udfordre
eksisterende og indforstået viden med henblik på at åbne sprækker for ny viden” (Darsø, 2013, s. 13–14) og
på den anden side med at ”udforske det uudforskede (ikke-viden), forestille sig det umulige og stille de
svære, naive spørgsmål.” (Darsø, 2013, s. 13–14).

Videndeling kontra videnformidling
”Innovationskompetence kan ikke læres gennem undervisning om innovation. Tværtimod må
innovationskompetence nødvendigvis udvikles gennem oplevelse, opdagelse og erfaring i
innovation.”(Darsø, 2013, s. 14)
Jeg har således ikke kunnet starte med at fortælle deltagerne i netværket, hvordan de er innovative, men
gennem eksemplarisk udfoldede møder har jeg skulle sørge for, at de fortæller, de oplever, de opdager og
erfarer. Det er dem, som er og bør være omdrejningspunktet i deres egen læring (Darsø, 2013, s. 88,182).
Jeg skal blot facilitetere og støtte op omkring deres læring. Min opgave er således at facilitere videndeling –
ikke videnformidling.

Ledelsen skal med
Men her opstår der også en udfordring, idet lærerne klædes på i netværket, men er afhængige af at kunne
få plads til netop denne videndeling, når de kommer tilbage på skolen igen. Det er ”… en sårbar
konstruktion at forankre spredning og konsolidering af et projekt alene hos denne gruppe. Der vil være en
stor risiko for, at spredningen bliver udtyndet eller stopper helt …” (Levinsen & Sørensen, 2008, s. 117)
Det er derfor meget vigtigt at skolens pæd. leder også bliver involveret, da det ikke er muligt uden
ledelsens engagement og begejstring og deltagelse (Ambeck & Beyer, 2002, s. 35), Ledelsesinvolvering
(Ambeck & Beyer, 2002, s. 79), ”… et fokus ovenfra …” (Levinsen & Sørensen, 2008, s. 119), engagement,
deltagelse, synlighed, arrangere, miniseminarer (Levinsen & Sørensen, 2008, s. 124).
Sidstnævnte pointer har jeg derfor fremsat for projektledelsen. Hvordan får vi skolernes ledelse i spil? Her
kan der også være en udfordring, for hvordan forholder ledelsen sig til den viden og de kompetencer, som
deltagerne får gennem netværket? Det er trods alt nok ikke de eneste projekter, som er i en proces på de
enkelte skoler. Det er et punkt, som tages op på mødet den 15.01.2016, hvor tovholderne,
fagkoordinatorerne og projektledelsen deltager.

Elementer af Teori U
At inddrage ledelsen er som udgangspunkt ikke kun nået ved alene at spørge deltagerne i netværket. Jeg
skal således også henvende mig til ledelsen. Invitere dem indenfor. Men jeg har alligevel valgt at se på,
hvad deltagerne kan opnå ved egen hjælp, hvis de skal have viden, kompetencer og formater i spil på
skolerne – og derigennem måske også ledelse og kolleger.
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I den forbindelse har jeg rettet blikket mod nogle af elementerne i Charmers Teori U (Hildebrandt, Nielsen,
Stubberup, & Chone, 2012). Der har ikke været mulighed og måske heller ikke behov for at tænke alle
elementer i Teori U ind.
”Scharmer mener, at når retningen af vores opmærksomhed styrer vores handlinger - og når det sker
ubevidst styrer downloading hele vores adfærd.” (Hildebrandt et al., 2012, s. 26) Vi skal derfor kunne
”parkere” eller nulstille vores tilbøjelighed til at Downloade, idet vi ubevidst er forudindtagede om, hvordan
verden hænger sammen (Hildebrandt et al., 2012). Det kan som udgangspunkt være en god og effektiv ting,
at vi gør, som vi plejer. Men når der skal ske noget andet end der plejer, skal tænkes nye tanker eller måske
endda skal forhindres, at vi blot gentager problematiske handlemønstre, så er det vigtigt at vi netop kan
nulstille. Vi skal kunne ”se, hvordan vi ser.” (Hildebrandt et al., 2012, s. 26)
Jeg har været optaget af denne måde at se på netværksgruppens måde at forholde sig til nyt på. Jeg har i
de seneste møder forsøgt at have dette syn med i, hvordan jeg præsenterer deltagerne i netværket for
aktiviteterne, og hvordan jeg tænker de indledningsvis skal forholde sig til nyt.
Et af målene for lærernetværket er som tidligere beskrevet, at viden og kompetencer opnået i netværket
spreder sig til skole, region og nationalt. Jeg havde derfor sat dette på dagsordenen i det seneste møde (se
bilag 2).
Det stod klart, at det ikke har været et fokus fra deltagerne side, at der videndeles om netværket. Kun hos
nogle af deltagerne. Omvendt har der heller ikke været stort fokus på dette i løbet af projektet frem til nu.
Så det er måske meget naturligt. ”At downloade er, som vi har set, i de fleste tilfælde en automatisk og
ubevidst proces, hvor vi overtager fortidige forståelser fra verden omkring os.” (Hildebrandt et al., 2012, s.
38)
I Lærernetværkets tilfælde ser jeg, at deltagerne bl.a. downloader, når det drejer sig om, hvordan de
deltager i et netværk, hvordan de videndeler i og omkring netværket, hvad deres rolle er i et netværk, hvad
deres rolle er uden for netværket m.m.
Jeg tog derfor i tillempet omfang udgangspunkt i Charmers 3 trin (Hildebrandt et al., 2012, s. 36), hvorved vi
kan nulstille vores tendens til at downloade. Først må vi ”formulere en problemstilling, det vil sige et
spørgsmål, og vi må opstille en målsætning, det vil sige en intention.” (Hildebrandt et al., 2012, s. 36)
I Lærernetværkets tilfælde og her med fokus på videndeling omkring netværket, så kunne spørgsmålene i
første trin (trin 1) være ”Hvordan videndeler vi om Lærernetværket? Hvordan sikrer vi os, at
Lærernetværkets viden og kompetencer ikke alene bliver optaget i netværket, men også på skolerne?”,
mens intentionerne er kunne formuleres, som ”Vi ønsker, at viden og kompetencer deles uden for
netværket”.
Med spørgsmålet ”Hvad forhindrer os i at videndele?” tog jeg hul på næste trin (trin 2), nemlig at forstå
problemet og ”identificere, hvilke steder, personer, interaktioner og praktiske sammenhænge der spiller ind,
og hvad deres indbyrdes relationer er.” (Hildebrandt et al., 2012, s. 37)
Sidste trin (trin 3) var at nulstille. ”At nulstille, der leder til at se, er at opdage rammerne i stedet for blot at
tænke inden for dem.” (Hildebrandt et al., 2012, s. 44) Det er dog sværere end som så. Her kan jeg godt
genkende den ”intentionalitet”, som Varela omtaler (Hildebrandt et al., 2012, s. 43), hos deltagernes og
min egen tilgang til at være løsningsorienterede og måske overse ”rammen”. Det vil jeg tage med mig i mit
kommende arbejde i netværket. Det blev til en konkret øvelse omkring, hvad deltagerne til næste gang
konkret ville gøre for at påvirke sammenhængene, personerne m.m. fra trin 2 og derigennem at videndele?
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Fremadrettet fokus
Jeg vil fremadrettet kunne fokusere på mange ting, men jeg vil alligevel forsøge at begrænse mig til
følgende punkter:

1. Inddragelse af ledelsen
Jeg påtænker, at jeg i samråd med projektledelsen laver en SWOT-analyse (Ambeck & Beyer, 2002, Kapitel
4.2.7), som kan være med til at identificere styrker/svagheder og eksterne trusler/muligheder i arbejdet
med at udbrede lærernes viden og kompetencer tilbage på skolen.
Ledelsens og skolens andre projekter dukker her umiddelbart op, som er en oplagt ekstern trussel, men
også lærerens rolle på skolen kan være en trussel.
Konkret kunne der også udformes et brev til Ledelserne, hvor jeg med udgangspunkt i forslagene fra
netværket (se bilag 3) gør opmærksom på, hvordan man kunne inkorporere viden og kompetencer i samspil
med netværkets deltagerne. Her vil deltagerne kunne fungere som ambassadører (Levinsen & Sørensen,
2008).

2. Netværket
Netværkets præmisser er fra 2016 blevet ændret. STIL har kun givet penge til arbejdet i 2015. Men CFU
Danmark har påtaget sig opgaven at videreføre Lærernetværket. Det er dog en økonomisk udfordring for
projektet, som kan sætte begrænsninger for, hvad der konkret kan lade sig gøre. Det vil jeg kunne forholde
mig til gennem en SWOT-analyse (Ambeck & Beyer, 2002) eller via etableringen af en Fremtidsworkshop
(Levinsen & Sørensen, 2008, s. 117–119), hvor tovholderne, fagkoordinatorerne og projektledelsen
deltager.

3. Viden om netværket
At viden og kompetencer, som deltagerne opnår, videreføres skal der fremadrettet fortsat være fokus på.
Her vil jeg se, hvorvidt jeg på forsvarlig vis kan få deltagerne til at se (Hildebrandt et al., 2012).
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Bilag 1 – Kort projekt- og rollebeskrivelse
Lærernetværket startede op i skoleåret 2014/2015. Lærernetværket er et samarbejde mellem alle landets
UC’ere og er et initiativ i regeringen og KLs indsats for it i folkeskolen. De deltagende lærere – og dermed
skolen og kommunen – får så at sige ’gratis’ praksisnær kompetenceudvikling.
Det skal bidrage til at styrke lærernes it-didaktiske fagkompetencer med stærk tilknytning til lærernes
daglige, konkrete undervisningspraksis.
Det betyder, at læreren kan anvende den viden og kompetence og de håndgribelige læringsobjekter, der
etableres og udvikles i projektet direkte i den daglige undervisning. Samtidigt skal den viden og
kompetence, som de deltagende lærere tilegner sig, deles i de faglige miljøer på lærernes skoler og tillige i
kommunalt, regionalt og nationalt regi.

Tovholderen


Facilitere PP-møder
o

frisk input til lærerne

o

struktur på møder

o

facilitere videndeling

o

facilitere at lærerne tænker i videndeling på egen skole og netværker om, hvordan de kan
gå til dette.



Faciliterer/bistår i samarbejde med Øst-Vest koordinatoren Regionale møder



Give feedback/respons til lærerne om deres formater



Løbende dialog med lærerne



Løbende dialog/afrapportering med øst/vest-koordinatoren om lærernes deltagelse, progression
med formater, lærernes optagethed af it-faglige områder.



Skaber komplet overblik over, lærernes formater på materialeplatformen og følger op på, hvor
langt de er? Er formaterne kommet på materialeplatformen? Sidder de fast i slusen? osv. Melder
direkte til national fagkoordinator, når et format er klar.

Tovholderen er det essentielle bindeled mellem Øst-Vest koordinatoren og de deltagende lærere.
Tovholderen har til opgave at organisere, understøtte og deltage i den fysiske og virtuelle mødeaktivitet i
de producerende praksisfællesskaber samt planlægge understøtte og koordinere udfærdigelse af formater.
Tovholderen skal, på baggrund af et stilladserende arbejde for de deltagende lærere og en viden om fagets
portefølje af digitale læremidler og læringsressoucer, generere en solid og opdateret viden omkring faget
hos deltagerne. De tilrettelægger aktiviteter i de producerende praksisfællesskaber, så de tilgodeser
generelle samt individuelle temaer og behov i et bredt spændingsfelt fra professionsudvikling til viden om
decideret hardware setup hos deltagende. Dette sker blandt andet også gennem en løbende evaluering af
nationale, regionale og lokale aktiviteter, som tovholderne med sparring fra de nationale fagkoordinatorer
systematiserer og formidler. Tovholderne deltager i udvalgte projektkoordinerende møder med
projektledelse, fagkoordinatorer og Øst-Vest koordinatorer.
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Bilag 2 – Videndeling om videndeling
Følgende udklip er punkt 3 fra dagsordenen på det regionale møde i Lærernetværket den 12.01.2016.
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Bilag 3 – Deltagerne om, hvordan de videndeler
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