
 

 

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2016 

Indsatsområde ved ansøgningsterminen 16. november 2015 

 

Det pædagogiske læringscenter som didaktisk sparringspartner og vejleder 

 

Indledning 

Fra 1. august 2015 er de nye Fælles Mål obligatoriske. Med fokus på at fremme 

elevernes læring og trivsel må det pædagogiske læringscenter fungere som ramme 

for at bringe viden om læringsressourcer og læreprocesser i spil. Det er et centralt 

element i folkeskolereformen, at skolen åbner sig mere mod det omgivende 

samfund. Samtidig er arbejdet med både it og medier og innovation og 

entreprenørskab tværgående emner i alle fag.  

 

Når skolen samarbejder med det lokale kultur-, forenings- og erhvervsliv, er det 

med til at gøre undervisningen mere praksisnær, varieret og anvendelsesorienteret. 

Den åbne skole er en stor ressource for elevernes læring og motivation, når den 

indgår som en integreret del af undervisningen.  

 

It og medier indgår i udviklingen af skolens arbejdsformer og læreprocesser og er 

tilknyttet alle fag. Et særligt fokus kan rettes mod multimodale udtryk. 

Multimodalitet handler grundlæggende om, hvordan forskellige formidlingsmåder 

supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, 

bokse og forskellige medier. Med den fylde, som it og medier har i elevernes liv, må 

eleverne som en del af processen mod at blive kritiske borgere lære at analysere og 

producere multimodale udtryk. 

 

Kreative og innovative løsninger får en stadig større andel af værdiskabelsen i 

samfundet. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og 

praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til 

at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på 

elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. 

 

Formål 

Formålet med indsatsområdet er at få ansøgninger, der tydeliggør og konkretiserer 

den vejledningsopgave, det pædagogiske læringscenter har i relation til at 

understøtte lærere og pædagogers planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisningen. Der ønskes særligt fokus på, hvordan der på baggrund af Fælles 

Mål kan arbejdes inden for et eller flere af følgende temaer:  

 

 Den åbne skole. Det pædagogiske læringscenter har en vigtig 

vejledningsopgave i dels at understøtte lærere og pædagoger i at skabe 

overblik over de muligheder, der er i nærområdet, dels at skærpe fokus på, 

hvilke mål for elevernes læring der søges opnået i regi af den åbne skole.  

 

 Multimodale udtryk. Det pædagogiske læringscenter kan understøtte 

udviklingen af vejledningsforløb, værktøjer og koncepter, der kvalificerer 

elevernes produktion og analyse af multimodale udtryk. 
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 Innovative læreprocesser. Det pædagogiske læringscenter kan støtte lærere 

og pædagoger i udviklingen af koncepter for undervisningen, der i faglige 

forløb fremmer elevernes innovative kompetencer. 

 

Yderligere information 

Yderligere information kan fås hos konsulent i Undervisningsministeriet Thomas 

Jensen, thomas.jensen@stukuvm.dk 
 

 


