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Abstract
In the reformation of the Vocational educational programs in 2014 the student progression in
learning became a central objective clarified in the Act of each educational program. Since the definition and understanding of the term progression is not explicitly described for the Vocational educational program the aim of this Master Thesis is to answer this question:
How can we understand the term progression and operationalize it regarding Vocational education for the teachers to gather information about and incorporate in their daily teaching practice
the student progression in learning?
To answer the question a qualitative inquiry based on an interview with teachers from Bygholm
Agricultural College is conducted with a phenomenological hermeneutic approach to the analysis.
Based on a review of Danish literature some central suggestions on how to understand the term
progression is found in existing theory.
From a learning perspective progression can be understood as a cognitive process illustrated as a
growing spiral where progression in learning will appear as wider and deeper knowledge and ability to work on the subject.
From a perspective of assessment progression is often described with Blooms cognitive taxonomy.
This taxonomy consists of six categories describing the student cognitive behavior. The student
can behave according to all categories at all times of the learning process, but in a more and more
complex way solving more and more complex tasks. This way of understanding progression can
also be illustrated with a spiral.
From a practical and participation perspective progression can be understood as the student ability to take part in the profession processes they meet in real life or on vocational training as part
of the education.
Based on these central understandings found in theory a deductive analysis of data from the interview is conducted. The main conclusion on how teachers at Bygholm understand progression is
that they combine the perspectives of learning and assessment. They understand progression as a
growing spiral picturing the widening og deepening of knowledge by working with all categories of
the Bloom taxonomy throughout the teaching or the different levels of the education.
Surprisingly the teachers do not understand progression from a practical and participation perspective even thou the vocational educational program was expected to especially represent this
perspective.
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Based on data from the interview it was not possible in this Master Thesis to operationalize the
term progression. The teachers find it very difficult to express, what to look for, when they are observing the student progression. Especially progression in more complex competences the teachers have very few ideas on how to measure. And this observation is also found in existing international research. Operationalizing and measuring student progression in complex competences is
difficult and we generally lack methods to measure them without splitting the complexity into
more simple knowledge or skills that are measurable.
The teachers at Bygholm know of the well described methods to work in teaching with formative
assessment such as feedback and Porte folio. They also try to work as a professional learning
team. But this Master Thesis point out the need of further operationalizing the term progression
to get the full outcome of working with student progression in formative assessment.
An action learning based project is introduced as an appropriate method to develop both the
teacher professional learning team and at the same time working in practice with student progression. The action is based on ongoing operationalizing progression as what to look for in student
activity when you want to measure progression in complex competences. The method “small
measures” is introduced as a new way of working with competences such as interpersonal skills. It
is a feedback method based on clearly formulated learning objectives or desired student behavior
that students themselves can evaluate.
For my pedagogical leadership the most essential focus will be on facilitating the teachers in the
action learning based project and on the efforts on working as a professional learning team. I also
focus on including the teachers on deciding the learning objectives and developing points in the
active learning project. Teachers must be included in deciding to become involved with the ideas
and goals of the project. I have my focus on developing relational capacity in the organization as
well.
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1. Indledning
”Eleverne skal blive så dygtige, som de kan” er den herskende målsætning for undervisningen i
Danmark (Regeringen, 2014, s. 4). Men for at vi kan vide, om eleverne faktisk også gør det, så må
vi kunne følge deres udvikling i læringen. Dette speciale tager afsæt i et behov på Bygholm Landbrugsskole for at blive klogere på, hvordan lærerne kan få viden om elevens progression. Mit blik
for at se på elevens læring som det centrale for mit arbejde som pædagogisk leder er blevet skærpet gennem mit studie. Det har blandt andet ført til, at dette speciale zoomer ind og stiller skarpt
på dels en begrebslig afklaring af, hvordan progression kan forstås, dels en nysgerrighed på, hvad
lærere helt konkret ser efter, når de skal vurdere elevens progression. Med dette spørgsmål om,
hvordan lærere operationaliserer progression placerer specialet sig lige midt i det daglige arbejde
med professionelle læringsfællesskaber, elevnære data og elevcentreret ledelse, som er dét, der
er i fokus i uddannelsesverdenen i dag (f.eks. (DuFour & Marzano, 2016), (Hargreaves & Fullan,
2016) og (Robinson, 2015)). Det viser sig, at det ikke er så let at operationalisere begrebet progression, og specialet giver, ud over sit bud på hvordan progression kan forstås, også et bud på, hvordan man kan arbejde udviklingsorienteret med progression i praksis.

2. Problembeskrivelse
2.1 Progression i erhvervsuddannelserne
Efter erhvervsuddannelsesreformen i 2014 er begrebet progression skrevet ind i Hovedbekendtgørelsens skabelon til beskrivelse af det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets anden del
(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2018, s. Bilag 2, stk 3.1). Her præciseres det, at undervisningen skal understøtte elevens faglige progression. Begrebet progression er ikke defineret i bekendtgørelsen.
I forbindelse med reformen blev Grundfagsbekendtgørelsen også ændret, så det nu fremhæves i
formålsbeskrivelsen af grundfagene, at undervisning og elevens læring skal evalueres løbende
med det mål ”at understøtte progression i den enkelte elevs læring” (Bekendtgørelse om grundfag,
erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, 2014, s. §5 stk 5). Det
er således tydeligt, at progression er et centralt mål i erhvervsuddannelserne, og at dette mål er
blevet fremhævet i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014.
På erhvervsuddannelsesområdet er der ikke en fælles praksis for at måle elevens progression. Det
er interessant at bemærke, at der i de grundbøger og øvrig central litteratur, der anvendes på erhvervsskolelærernes pædagogikumuddannelse ikke findes en grundig gennemgang af begrebet
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progression ( (Via University College, 2018), (Via University College, 2017)). Det gør der i modsætning hertil på gymnasieområdet for eksempel i form af et kapitel på ca. 30 sider i ”Gymnasiepædagogik – en grundbog” (Dolin, 2017, s. 268-284).
Det betyder ikke, at der ikke findes gode praksisser på erhvervsuddannelserne for at arbejde med
elevernes progression og læreprocesser. Inspirationsmaterialet om værktøjet Progressiv Læring
sætter fokus på synlige mål og formativ feedback, som væsentlige elementer til at understøtte elevens progression (Örnfeld, Hecksher, Findalen, Holm, & Sørensen, 2017, s. 21). Det samme gør bogen ”Feedback i erhvervsuddannelserne” (Jakobsen, Lausch, & Sørensen, 2016), som gennemgår
konkrete ideer til at arbejde med feedback i undervisningen. Men disse materialer er ikke konkrete i forhold til, hvordan progression kan forstås, hvad man skal se efter, når man vil arbejde
med elevens progression og hvordan elevens progression dokumenteres. Fokus er i højere grad på
at motivere eleven, skabe et godt læringsmiljø og derigennem højne kvaliteten i undervisningen så
eleverne lærer mest muligt (Örnfeld, Hecksher, Findalen, Holm, & Sørensen, 2017, s. 6-7) og på at
give lærere værktøjer til at planlægge undervisning, hvor feedback indgår (Jakobsen, Lausch, &
Sørensen, 2016, s. 32).
Der er en udvikling i gang på erhvervsuddannelsesområdet i retning af at sætte fokus på at bruge
forskellige former for elevnære data i relation til elevens læreproces og udvikling. Undervisningsministeriets læringskonsulenter inviterede i april 2018 til workshop om, hvordan lærerne kan indsamle ”praksis- og elevnære data om elevernes læreprocesser og læring for at udvikle kvaliteten i
undervisningen” (Undervisningsministeriet, 2018, s. #program). Udgangspunktet for temadagen
(Undervisningsministeriet, 2018, s. #Om temadagen) var den forskningsbaserede viden, vi har i
dag om den afgørende betydning, det har, at lærerne ved at arbejde som et professionelt læringsfællesskab tager et fælles ansvar for elevernes læring og progression (f.eks. (Qvortrup L. , 2016, s.
51), (Robinson, 2015, s. 108)). Heri er det centralt, at lærerne inddrager data om elevernes læring
(Qvortrup L. , 2016, s. 58). Men det fremgår ikke tydeligt af temadagen, hvordan progression forstås i en erhvervsuddannelsessammenhæng, selv om data skal bruges til at understøtte elevens
læring og progression.

2.2 Progression og viden om elevers læring på andre uddannelsesområder
I folkeskolen er der en udvikling i gang, hvor lærerne arbejder i professionelle læringsfællesskaber,
og hvor data om elevers læring og progression indsamles systematisk. Erfaringerne herfra viser, at
de data, der ind til videre ofte anvendes, er kvantitative data i form af trivsels- og tilfredshedsmålinger og testresultater fra f.eks. nationale test (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 5). Der er
kun få skoler, som har udviklet en systematisk brug af kvalitative data til at få viden om elevernes
progression, selv om lærerne tillægger den viden, de løbende får i hverdagen med eleverne, stor
betydning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 6). Det nationale forskningscenter for velfærd,
4

SFI (som nu er fusioneret med KORA og hedder VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd), har undersøgt, hvilke forståelser af progression, der ligger bag ved forskellig indsamling af data om elever på folkeskoleområdet i ind- og udland (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen,
Rasmussen, & Smith, 2016). Der er forskellige forståelser af progression, og af hvad og hvordan
man måler, men tendensen er en udvikling i retning af at indsamle kvalitative data med mere fokus på tværgående kompetencer i stedet for fag-faglige kompetencer (Dietrichson, Karmsteen,
Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 16-19). Udviklingen skyldes blandt andet, at test som for eksempel ”nationale test” i Folkeskolen i Danmark ikke giver den viden, lærerne har brug for, for at
kunne forstå hvad eleven har brug for, og hvordan undervisningen skal tilrettelægges, for at eleven lærer mest muligt (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 18).
På gymnasieområdet er der også en udvikling i gang i forlængelse af reformen i 2017. Det er et
krav, at lærerne arbejder med løbende evaluering i fagene for at synliggøre elevens fremskridt
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, s. 7). Det er et mål, at læreren via arbejde med feedback skal
tilpasse undervisningen, så den understøtter elevens progression (Danmarks Evalueringsinstitut,
2017a, s. 10), men progressionsforståelsen er ikke eksplicit defineret i den vidensopsamling Danmarks Evalueringsinstitut har lavet.

2.3 Udfordringen på Bygholm Landbrugsskole
På Bygholm Landbrugsskole (herefter blot kaldet Bygholm), hvor jeg er Uddannelseschef med ansvar for den pædagogiske ledelse, står vi midt i udfordringerne. Det er et krav til erhvervsuddannelserne, at lærerne skal fokusere på elevens progression i tilrettelæggelsen af undervisningen, og
vi kan se i uddannelsesverdenen omkring os, at det samme gælder der. Men lærerne oplever, at
det er vanskeligt at arbejde med elevens progression. En udfordring er, at det er ikke tydeligt,
hvordan progression skal forstås. Hvad ser vi efter i praksis, når vi er optagede af elevens progression? Og er det noget, vi kan teste?
En anden udfordring ligger i, at eleverne kun er på skolen i 16-20 uger ad gangen på landbrugsuddannelsen, og på hvert skoleforløb er undervisningen opdelt i flere mindre forløb med forskellige
lærere. Kan vi bruge de erfaringer og metoder, som man udvikler i folkeskolen og på gymnasiet,
hvor et lærerteam har de samme elever i 2-3 år, når en lærer på Bygholm har eleven i meget kortere perioder?
Konkret er vi på Bygholm i gang med et udviklingsforløb, hvor ledelsen har igangsat en proces for
at udvikle lærerteamets arbejde som professionelt læringsfællesskab. Dette udviklingsprojekt køres i regi af Undervisningsministeriets projekt Ledelsesudvikling i praksis
(Undervisningsministeriet, 2018). Målet er, at lærerne på sigt kommer til i fællesskab at reflektere
over og udvikle undervisningen med fokus på elevens læring og progression. Det er elevens læring
og progression, der er i centrum – organisering og metoder er midler.
5

For at kunne understøtte lærernes arbejde med elevens progression vil jeg på ovenstående baggrund undersøge, hvordan begrebet progression kan forstås, med henblik på i fællesskab med lærerne at udvikle metoder til at arbejde med og evaluere elevens progression. Undersøgelsen skal
dels definere og operationalisere begrebet progression dels pege på hvilke metoder, der vil være
relevante at arbejde med på Bygholm, for at lærerne kan få viden om og understøtte elevens progression. Endelig skal undersøgelsen pege på hvilke ledelsestiltag, der bliver nødvendige for at understøtte lærernes arbejde med elevens progression.

2.4 Problemformulering
Ovenstående fører mig frem til følgende problemformulering for specialet:
Hvordan kan begrebet progression forstås og operationaliseres i forhold til erhvervsuddannelser,
og hvordan kan lærerne på Bygholm Landbrugsskole indsamle og anvende viden om elevers progression.
2.4.1. Afgrænsning og præcisering af begreber i forhold til problemformulering
Mit udgangspunkt for at forstå begrebet progression er et fokus på elevens læring. SFI fandt, at
indsamling af viden om elevers progression, kan have mange formål som blandt andet at vurdere
skoler og skolesystemer, eller at vurdere om lærere lever op til deres ansvar for undervisningen
(Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 17). I forbindelse med Erhvervsuddannelsesreformen i 2014 blev det for eksempel fastsat, at elevernes opnåelse af højere faglige
niveauer end det obligatoriske er et målepunkt for, om den enkelte erhvervsskole sikrer, at eleverne bliver så dygtige, som de kan (Regeringen, 2014, s. 4). Dette perspektiv på progression definerer SFI som ”vurdering af læring” (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016,
s. 17), som for eksempel også kan være summative målinger i form af eksamensresultater.
Jeg vælger at se på begrebet progression i forhold til vurdering for læring med vægt på formative
evalueringer i undervisningen. SFI vurderer, at denne måde at se på elevens læring og progression,
er en tendens, der vinder frem (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 18).
Den forståelse, man har af læring, vil have implikationer for, hvordan man forstår progression og
hvilke tegn på læring, man forventer at kunne se ( (Dolin, 2017, s. 276), (James, 2009)). Jeg tager
ikke udgangspunkt i én bestem teoretisk forståelse af læring. Min læringsforståelse afspejles i ”Det
fælles pædagogiske og didaktiske grundlag” for Bygholm (Bygholm Landbrugsskole, 2018), som jeg
har udarbejdet sammen med lærergruppen. Her er det en hjørnesten, at vi tror på, at den, der laver noget, lærer noget. Derfor arbejdes med projektorganiseret undervisning, praktisk undervisning i værksteder og helhedsorientering, hvor grundfag inddrages i praktiske temaer og ikke undervises som selvstændige elementer i særlig stor udstrækning. Man kunne placere denne læ-
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ringsforståelse et sted mellem en kognitiv, indholdsorienteret forståelse og en social, samspilsorienteret forståelse, hvis man ser på Knud Illeris’ beskrivelse af det læringsteoretiske felt (Illeris,
2013, s. 297). Læringsforståelsen på erhvervsuddannelserne trækker også på Wengers forståelse
af læring, som noget der foregår i praksisfællesskaber ( (Wenger, 2004), (Ipsen, 2016)), idet uddannelserne er vekseluddannelser, hvor elevens læring skiftevis foregår på skolen og via arbejdet i en
praktikvirksomhed.
Jeg forventer, at det pædagogiske og didaktiske grundlag på erhvervsskoler generelt adskiller sig
fra, hvad man ville finde i både folkeskolen og på gymnasieområdet. Men jeg undersøger det ikke
nærmere og laver ikke specifikke sammenligninger af, hvilke progressionsforståelser der kan findes på erhvervsuddannelserne i forhold til andre uddannelsesområder.
Målet med at undersøge, hvordan progression kan forstås, er at operationalisere begrebet. Jeg
vælger den vinkel på operationaliseringen, at progressionsforståelse vil afspejle sig i, hvilke tegn
på læring og hvilke typer af viden, lærerne indsamler om eleverne for at arbejde med progressionen.
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3. Tilgange, metodevalg og opbygning af specialet
3.1 Videnskabsteoretisk tilgang
Det første spørgsmål i min problemformulering handler om at opnå forståelse og begrebsafklare.
Målet med forståelse er at operationalisere begrebet ind i en konkret kontekst på Bygholm og arbejde med det i skolens udviklingsproces. Derfor bliver det centralt, at de subjektive forståelser og
meninger, som lærerne på skolen har, inddrages i begrebsafklaringen. Det placerer mit udgangspunkt for undersøgelsen i en fænomenologisk hermeneutisk forståelse, hvor det netop er menneskers subjektive meninger, der undersøges, og som jeg fortolker på for at forstå (Guldager, 2015, s.
80+120).
Et fænomenologisk udgangspunkt vil sige, at man er interesseret i at ”indfange livet, sådan som
det er” (Guldager, 2015, s. 79). Det betyder, at man tager udgangspunkt i den virkelige verden i
modsætning til konstruerede eksperimenter (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2015, s. 219).
Herved får man et subjektivt billede af verden, som netop er målet med den fænomenologiske tilgang i modsætning til en naturvidenskabelig, positivistisk tilgang til verden (Guldager, 2015, s. 80).
Grundtanken er, at forskeren skal holde sig åben overfor fænomenet, man undersøger, ved at
sætte parentes om forforståelser, så fænomenet kommer til at fremstå fordomsfrit (Jacobsen,
Tanggaard, & Brinkmann, 2015, s. 220). Det er et kritikpunkt i forhold til en fænomenologisk tilgang, at forskeren ikke kan være forudsætningsløs, og at man derfor må være åben og eksplicit om
forudsætninger og udgangspunkt (Guldager, 2015, s. 100).
Jeg har en forforståelse af begrebet progression, som er formet af mit udgangspunkt i problembeskrivelsen og min afgrænsning af problemformuleringen. Jeg tager desuden udgangspunkt i eksisterende teori om begrebet progression, og jeg anvender de begreber og forståelser, der præsenteres i teorien til at analysere mine empiriske fund med. Denne deduktive tilgang til undersøgelsen
har den undersøgelsesmæssige ulempe, at forforståelsen kombineret med det blik, teorien giver
mig, kan forhindre, at jeg ser det, som mine empiriske fund viser (Guldager, 2015, s. 139). Derfor
vælger jeg at indsamle data om lærernes progressionsforståelser ved et fokusgruppeinterview
med åbne undersøgelsesspørgsmål. Denne mere induktive tilgang til undersøgelsen er en velegnet
metode til at få viden om grupper af personers fortolkninger af fænomener (Halkier, 2015, s. 139),
idet metoden giver mulighed for at lade interviewet fokusere på, hvordan deltagerne forstår emner og begreber i deres hverdag ud fra deres eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41).
At problemformuleringen har et hermeneutisk udgangspunkt betyder, at jeg fortolker (Guldager,
2015, s. 117). Det er essensen i en hermeneutiske tilgang til en undersøgelse, at forskeren skifter
mellem at fortolke og søge at forstå henholdsvis delelementer og helheder (Guldager, 2015, s.
119-120). For at komme til at forstå begrebet progression i sin helhed undersøger jeg delelemen-
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ter som lærernes udsagn og bekendtgørelsens ord. Og mine fortolkninger af delelementerne sættes så i relation til helheden igen. Dette giver en ny forforståelse, og det kan føre til, at nye delelementer undersøges og fortolkes. Jeg er opmærksom på, at min forforståelse på denne måde alligevel spiller en rolle i analysen af empirien, fordi jeg ud fra en hermeneutisk forståelse fortolker lærernes fortolkning af verden, og det vil være påvirket af min forforståelse (Guldager, 2015, s. 120).
Hermeneutikken kan kritiseres for ikke at forholde sig til, om alle fortolkninger er lige gode
(Guldager, 2015, s. 121). I afsnit 5.1.5 forklarer jeg nærmere, hvordan jeg specifikt forholder mig til
fortolkningen af interviewet ud fra Steiner Kvales fortolkningskontekster ( (Kvale & Brinkmann,
2009, s. 237-240), (Guldager, 2015, s. 130-131)).

3.2 Den centrale litteratur
I kapitel 4 redegøres for en teoretisk tilgang til begrebsforståelsen ud fra central litteratur. Jeg tager udgangspunkt Hanne Leth Andersens gennemgang af progressionsforståelser og taksonomier
(Andersen, 2008), da denne artikel står centralt i den danske litteratur om emnet. Nyere artikler
om progression trækker også på Andersens gennemgang, f.eks. temanummeret om portefolio, refleksion og feedback i Læring og Medier i 2017 (Qvortrup, Hansen, & Christensen, 2017). SFIs redegørelse om progressionsforståelser på folkeskoleområdet (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen,
Rasmussen, & Smith, 2016) trækker til dels på udenlandsk litteratur, og herigennem inddrages det
lidt bredere perspektiv.
Jeg supplerer Andersens artikel med Jens Dolins gennemgang af begrebet progression, som det er
præsenteret i ”Gymnasiepædagogik” (Dolin, 2017). I forhold til den danske praksis inddrages desuden en undersøgelse af gymnasielæreres progressionsforståelser (Christensen, Dalsgaard,
Knudsen, & Munk, 2006), som udmærker sig ved at have fokus på forståelserne, i modsætning til
det meste af den senere litteratur, som hovedsageligt omhandler metoder til at arbejde med elevernes progression.

3.3 Det empiriske materiale
Som følge af at problemformuleringen er baseret på en fænomenologisk forståelse, vælger jeg at
indsamle data med kvalitative metoder (Brinkmann & Tanggard, 2015, s. 13). De konkrete metodeovervejelser i forhold til fokusgruppeinterviewet findes i afsnit 5.1.
Interviewet er mit primære datagrundlag, men som en del af det empiriske materiale indgår også
et egenproduceret dokument, som er et uddrag af bekendtgørelser om landbrugsuddannelsen.
Jeg inddraget dette dokument for at undersøge, om der i de formelle policy-dokumenter vedrørende landbrugsuddannelsens indhold og mål kan identificeres en bestemt progressionsforståelse.
Jeg inddrager kun dette ene dokument, og på den måde adskiller materialet sig fra klassisk dokumentanalyse (Lynggaard, 2015), hvor der ofte inddrages en række dokumenter. Metoden til at
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analyse dokumentet er en deduktiv indholdsanalyse med udgangspunkt i centrale begreber fra det
teoretiske udgangspunkt (Lynggaard, 2015, s. 160). Den nærmere beskrivelse af den konkrete analyse findes i afsnit 5.2.

3.4 På jagt efter mønstre – en analyse, diskussion og forslag til handling
Men udgangspunkt i mit empiriske materiale er jeg interesseret i at finde ud af, om der er særlige
forståelser af progression, som træder frem blandt Bygholms lærere. Analysemetoden er en deduktiv tilgang til meningskondensering, hvor jeg bruger centrale begreber fra teorien til at søge
efter mønstre i lærernes udsagn. I kapitel 6 trækkes de analytiske pointer frem og diskuteres i forhold til problemformuleringens 3 dele. I slutningen af kapitel 6 analyseres og diskuteres, hvordan
lærerne kan få viden om og arbejde med progression i praksis. På baggrund heraf skitseres i kapitel 7 et udviklingsforløb, der er et konkret forslag til, hvordan lærerne på Bygholm kan arbejde
med elevens progression i praksis. I projektet Ledelsesudvikling i praksis, som Bygholm som nævnt
deltager i, arbejdes med aktionslæring, som metode til udvikling og implementering af ny praksis
(Undervisningsministeriet, 2018). Da jeg som pædagogisk leder således er i gang med at implementere metoden på Bygholm, er det skitserede udviklingsforløb baseret på denne metode. Metoden præsenteres kort i kapitel 7 med en skitse til et konkret forløb. Afslutningsvis diskuteres
hvilke implikationer for min pædagogiske ledelse, det vil få at sætte gang i udviklingsforløbet.
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4. Progressionsforståelser – det teoretiske udgangspunkt
Begrebet progression betegner en fremadskridende bevægelse (Andersen, 2008, s. 7) og i undervisningssammenhæng karakteriserer begrebet en løbende opbygning af viden, færdigheder og
kompetencer (Andersen, 2008, s. 8) eller en stigende sværhedsgrad i det, der skal læres (Dolin,
2017, s. 268).
I litteraturen er der forskellige tilgange til at forstå og beskrive progression. Her præsenteres progressions dels i et læringsperspektiv og et evalueringsperspektiv.

4.1 Progression i et læringsperspektiv
Når man ser på progression i et læringsperspektiv, så kan man dels se på den grundlæggende forståelse af, hvordan læring foregår, og dels se på hvordan undervisningens tilrettelæggelse understøtter progression i læringen.
Progressionsbegrebet bygger i høj grad på en konstruktivistisk læringsforståelse, hvor ny viden
konstrueres med udgangspunkt i eksisterende viden (Andersen, 2008, s. 14), og hvor eleven veksler mellem assimilative og akkomodative læreprocesser i opbygning og forståelse af viden i henholdsvis eksisterende mentale strukturer og ved omstrukturering af de mentale strukturer.
4.1.1. Kognitiv tilgang til progression
Èn måde at forstå progressionen på er, hvad Jens Dolin kalder en udviklings- og kognitionspsykologisk tilgang til udviklingen eller opbygningen af viden (Dolin, 2017, s. 277). Her forstås progression
i læring som en kognitiv proces, der følger bestemte udviklingsveje, og man kan beskrive disse processer som mere eller mindre lineære og alment gyldige veje til større erkendelse.
Et billede på denne forståelse af progression er forestillingen om læreprocessen som delelementer
af byggesten eller et korthus, hvor de nedre elementer er forudsætninger for de efterfølgende (
(Andersen, 2008, s. 8), (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 11-12)). Ud fra denne
forståelse er det det faglig stof, der styrer progressionen, og simple begreber præsenteres før i undervisningen end mere komplekse og abstrakte begreber. Faget har en iboende og nødvendig progression, hvor delelementerne bedst læres i en bestemt rækkefølge. Der findes bestemte læringsveje som fører til målet. I undervisningen kan man også finde en progression i den didaktiske tilrettelæggelse af læreprocessen, som bygger på andre parametre som f.eks. elevernes motivation for
bestemte delemner (Andersen, 2008, s. 9) eller elevernes opfattelse af hvad der er let og svært
stof (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 10). Disse parametre kan understøtte den
lineære forståelser af progression, hvor noget bør komme før andet i undervisningen. Christensen
og kollegaer har fundet, at det især er i naturvidenskabelige fag, at et korthus- eller byggestensbillede med en lineær progressionsforståelse styret af det faglige stof, er fremtrædende (2006, s. 11).
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Et andet billede på progression er forestillingen om en spiral. Læringen kan forstås som en konstant vekslen mellem at forstå enkeltdele og den helhed, enkeltdelene indgår i (Christensen,
Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 14). I undervisningen er det ikke det faglige stof, der styrer
udviklingen. Det er i højere grad udbygning af elevens kompetencer, der udgør progressionen, ved
at eleven opnår dybere forståelse og bedre overblik og således udvikler sig personligt (Andersen,
2008, s. 12). Man kan sige, at eleven hele tiden øver sig i de færdigheder og kompetencer, der er
målet for undervisning. Progressionen er som ved korthusbilledet en kognitivt fremadskridende
proces. Men den er ikke lineær – det er en cirkulær fremadskridende bevægelse. Vekslen mellem
del og helhed gør, at eleven gradvist kommer mere i dybden med stoffet samtidig med at bredden
i emner og viden bliver større – spiralen bliver både længere og bredere. Andersen forklarer spiralbilledet ud fra Dewey og Kolbs tænkninger om læring (henholdsvis (Dewey, 1938) og (Kolb, 1984)
her i (Andersen, 2008, s. 10)), hvor eleven veksler mellem at observere og få praktiske erfaringer,
der bearbejdes med eksisterende viden. Dette skaber ny viden hos eleven og dermed åbnes for
nye observationer og erfaringer.
Et tredje billede på progression er forestillingen om en trappe. Det knytter sig især til Blooms kognitive taksonomi (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 12-13), hvor progressionen
ligger i, hvordan eleven tilegner sig viden og efterhånden mere og mere selvstændigt bruger
denne viden. Elevens progression kan illustreres ved, at eleven bevæger sig op ad den taksonomiske trappe, og progression viser sig ved, at elever bliver i stand til at anvende mere af fagets teori
(Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 41) og til at arbejde mere selvstændigt i faget
(s. 43). I undervisningen bruges tappebilledet og taksonomien til at planlægge undervisningen sådan, at der er en bevidst progression i elevernes brug af viden på forskellige kognitive niveauer efterhånden som undervisningen skrider fremad (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s.
39-40).
4.1.2. Andre tilgange til progression
Et andet perspektiv til forståelse af progression er, hvad Dolin kalder, en praksis- og deltagelsesorienteret tilgang (Dolin, 2017, s. 277). Her trækker Dolin på Lave og Wengers læringsforståelse, som
jeg tidligere har bearbejdet (Ipsen, 2016), og hvor læring ikke kun forstås som en individuel, kognitiv proces, men som en social proces, der foregår i et praksisfællesskab (Wenger, 2004). Progression forstås her som en udvikling i elevens evne til at indgå i forskellige kontekster eller beherske
praksis på forskellige niveauer. Progressionen ses som elevens gradvise mere aktive deltagelse i
praksis for til sidst selvstændigt at mestre det repertoire, der hører til praksisfeltet (Dolin, 2017, s.
278).
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I mit udgangspunkt har jeg koblet denne læringsforståelse til Bygholm didaktiske og pædagogiske
grundlag, men i litteraturen jeg har ikke fundet nogen uddybning af en progressionsforståelse ud
fra et praksis- og deltagelsesorienteret perspektiv.
Et tredje perspektiv på progression kalder Dolin for en kultur- og medieringsbaseret tilgang (Dolin,
2017, s. 277). Her baseres progressionen på, at eleven gradvist opnår støre forståelse for faget ved
at arbejde med fagets historiske udvikling af begreber og brug af forskellige repræsentationsformer. Det er i høj grad elevens brug af sprog og struktureringsmåder indenfor faget, der viser progressionen. Dette perspektiv inddrages ikke yderligere i specialet, da det for eksempel ikke optræder i litteraturen om, hvordan lærere kan arbejde med progression i praksis.

4.2 Progression i et evalueringsperspektiv
I et evalueringsperspektiv handler progression hovedsageligt om at beskrive kriterier for målopfyldelse i forhold til vurdering af elevens læring (Dolin, 2017, s. 268). Denne tilgang til at forstå progression er ofte knyttet til en hierarkisk forståelse af udviklingen, som kan beskrives med taksonomier. En taksonomi er en ”en logisk ordning af beslægtede fænomener, som samtidig angiver en
sammenhæng mellem fænomenerne” (Dolin, 2017, s. 269).
En taksonomisk beskrivelse af progression var grundlaget for den tidligere karakterskala, 13-skalaen (Andersen, 2008, s. 15), og en taksonomisk beskrivelse af læringsmål har i høj grad præget
uddannelsestænkningen (Dolin, 2017, s. 268). I det følgende redegøres for, hvordan taksonomier
kan beskrive en forståelse af progression.
4.2.1 Kognitive taksonomier
Den mest anvendte taksonomi til at beskrive niveauer af mål for læring er Blooms kognitive taksonomi, der er udviklet i 1950’erne (Dolin, 2017, s. 269). Taksonomien beskriver opbygningen af viden og intellektuelle færdigheder i 6 kategorier, som ofte opstilles sådan, at man forstår at udviklingen går fra simpel viden til komplicerede vurderinger (Dolin, 2017, s. 270). Rækkefølgen af kategorierne er omdiskuteret (Andersen, 2008, s. 15), og da taksonomien ikke er knyttet til nogen bestemt læringsteori, kan man ikke automatisk konkludere, at taksonomien fortæller noget om en
bestemt rækkefølge, læringen skal foregå i (Dolin, 2017, s. 271). Ifølge Bloom (her i Andersen,
2008, s. 17) er de forskellige kategorier i taksonomien vigtige på alle uddannelsesniveauer, og taksonomien skal ikke forstås sådan, at undervisningen skal tilrettelægges ud fra, at man altid følger
den taksonomiske udvikling (Dolin, 2017, s. 271). Undervisningen kan godt tilrettelægges sådan, at
man starter med at arbejde med kategorier ”højt oppe” i taksonomien som motivation for at arbejde med noget ”længere nede” på et senere tidspunkt.
Med den forståelse af Blooms kognitive taksonomi, der er præsenteret her ovenfor, kan man sige,
at det er udvikling i elevens adfærd i form af intellektuelle aktiviteter, der beskriver progressionen.
13

Adfærden beskrives med ord som ”at huske”, ”at bruge”, ”at relatere” og ”at bedømme” (Dolin,
2017, s. 270-271), og kategorierne ”vurdering” og ”syntese” er ikke forbeholdt de øverste uddannelsestrin. Hvis alle kategorier i taksonomien kan gentages på alle trin i uddannelsen, kan progressionsforståelse i Blooms taksonomi forstås som en fremadskridende spiral (Andersen, 2008, s. 19).
Da Blooms taksonomi har haft stor betydning for opbygning af karakterskalaer, har der også været
en kobling mellem højeste kategori i taksonomien og bedste karakter på skalaen. Mange mener, at
opfyldelse af mål i en kategori forudsætter, at eleven allerede opfylder målene i den foregående
kategori (Dolin, 2017, s. 271). I det perspektiv fremstår progression som en trappe.
Det er således ikke helt entydigt, hvordan progressionsforståelsen i relation til Blooms kognitive
taksonomi kan beskrives.
SOLO-taksonomien er en anden kognitiv taksonomi, der beskriver elevens læringsudbytte ved at
beskrive kompleksiteten af det lærte (Dolin, 2017, s. 274). Progression forstås her som vidensopbygning, hvor eleven fra starten ikke kan skabe sammenhæng mellem delområder, men efterhånden erkendes sammenhænge. (Andersen, 2008, s. 18). Progressionen fremstår som en trappe,
hvor eleven først kun kan arbejde med ét aspekt og ved toppen kan integrere flere aspekter i en
helhed. SOLO-taksonomien beskæftiger sig med læringsudbytte og kategorierne i taksonomien beskriver, hvad eleven kan og gør i forhold til opgaveløsning (Dolin, 2017, s. 274-275).
4.2.2 Viden, færdigheder og kompetence
En anden måde at tænke et evalueringsperspektiv ind i progressionsforståelsen er ved at se på de
formelt stigende niveauer i uddannelsessystemet. Alle uddannelser i Danmark er placeret ind i
”Kvalifikationsrammen for livslang læring” på stigende niveauer fra folkeskolens afgangsklasser til
ph.d.-grader (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2017). I den forbindelse bliver uddannelsernes læringsmål efterhånden beskrevet med begreberne ”viden, færdigheder og kompetencer”
(Uddannelses- og forskningsministeriet, 2013). Baggrunden for dette arbejde er, at det skal være
muligt for alle elever og studerende at bygge videre på det, de tidligere har lært. Heri ligger en
progression, og kvalifikationsrammen i sig selv kan forstås som en taksonomi med 8 niveauer, hvor
progression forstås som stigende niveau i uddannelse i en fastlagt rækkefølge.
I Kvalifikationsrammen defineres begreberne ”viden, færdigheder og kompetencer” som vist i tabel 1.
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Tabel 1: Kvalifikationsrammen for livslang læring: definition af begreberne viden, færdigheder og kompetencer. Kilde: (Uddannelsesog forskningsministeriet, 2013)

Viden

Færdigheder

Kompetencer

Typer og kompleksitet:
Er der tale om teori eller
praksis? Er der tale om viden
indenfor et fag, et fagområde eller et erhverv. Hvor
kompleks er denne viden?

Typer:
Er der tale om kognitive,
praktiske, kreative eller kommunikerende færdigheder?

Handlingsrummet:
I hvilken type arbejds- eller
studiemæssig sammenhæng
kan viden og færdigheder
bringes i spil? Med hvilken
grad af uforudsigelighed og
foranderlighed?

Forståelse:
I hvor stort omfang kan man
sætte sin viden i sammenhæng?

Opgaveløsning:
Hvor komplekse er de opgaver, som kan håndteres på
niveauet med hensyn til at
vurdere og udvælge viden?
Kommunikation:
Hvilke målgrupper kan der
kommunikeres til, men hvor
stor kompleksitet og med
hvilke virkemidler?

Samarbejde og ansvar:
I hvor høj grad kan man varetage ansvaret for sit eget
og andres arbejde? Hvor
komplekse samarbejdssituationer kan man indgå i?
Læring:
I hvor høj grad kan man tage
ansvar for sin egen læring og
kompetenceudvikling

Det fremgår ikke af definitionen, hvordan progressionen gennem niveauerne forstås, men af tabel
1 ses, at det er graden af kompleksitet, der i alle tre kategorier er dét, man skal forholde sig til i beskrivelsen af læringsudbyttet på det enkelte niveau. Eleven skal opnå viden på alle niveauer af uddannelsen, men kompleksiteten af den viden stiger. Eleven skal have nogle færdigheder på alle niveauer af uddannelse, men kompleksiteten i, hvilke opgaver man kan løse stiger. Dolin bruger ord
som ”dækningsgrad” og ”aktionsradius” til at beskrive progression i kompetenceopbygning (Dolin,
2017, s. 280). I forlængelse af de ord kan progression igennem uddannelsessystemet forstås som
stigende kompleksitetsgrad og måske bedst forklares med en cirkel, der bliver større og større.
Et eksempel på en taksonomi, der beskriver progression i færdigheder og kompetencer, er Dreyfus
& Dreyfus’ taksonomi med 5 stadier (Andersen, 2008, s. 21). I modsætning til SOLO-taksonomien,
som har et mere kognitivt fokus på forståelse, forholder Dreyfus & Dreyfus’ taksonomi sig til anvendelse af viden. På de højeste niveauer kan man ikke adskille færdigheden eller kompetencen
fra personen (Andersen, 2008, s. 22). Progressionen kan også beskrives ved, at eleven udvikler sig
fra at være ubevidst inkompetent, over bevidst udvikling af kompetence til at være ubevidst kompetent, hvor han kan anvende sin viden og færdigheder, uden at være bevidst om det (Dolin, 2017,
s. 278).
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Dreyfus & Dreyfus’ taksonomi kan genfindes i en tilpasset form i erhvervsuddannelserne, hvor der
i Hovedbekendtgørelsen er beskrevet præstationsstandarter, der angiver niveauer for uddannelsesspecifikke fag (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2018, s. §34):
Tabel 2: Præstationsstandarter i erhvervsuddannelserne. kilde: (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 2018, s. §34)

Begynderniveau.

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra
en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under
vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte
sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineret
niveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde
med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og
omstillingsevne.

Avanceret
niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt
på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ
samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Ekspertniveau

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede
opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og
deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på
den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet
for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin
faglighed i alle relevante sammenhænge.

Af tabel 2 fremgår det, at det er kompleksiteten af de arbejdsopgaver, eleven kan løse og i selvstændigheden i opgaveløsningen, der er en udvikling. Udviklingen af elevens personlige kompetence er en integreret del af hele viden-færdighed-kompetence-forståelsen. Progressionen kan
forstås som en samlet udvikling, hvor udvikling af viden hænger sammen med udvikling i at kunne
anvende sin viden i stadigt mere selvstændige og reflekterede processer. Ud fra denne forståelse
adskilles progression på et område ikke fra progression på andre områder.

16

Blooms kognitive taksonomi og SOLO-taksonomien er udviklet med henblik på vurdering af målopfyldelse. Der er ikke en klar kobling mellem taksonomien i ”Kvalifikationsrammen for livslang læring” eller præstationsstandarterne på erhvervsuddannelsesområder og så evaluering. Det er ikke
let at opbygge taksonomier for kompetencer på en måde, der kan beskrive målopfyldelse og progressionstrin, der kan arbejdes med i forhold til evaluering (Dolin, 2017, s. 281).
I den udenlandske litteratur finder SFI tilsvarende en ny tendens, hvor elevens læring og progression beskrives som udvikling af brede, komplekse kompetencer (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen,
Rasmussen, & Smith, 2016, s. 18). I OECD-landene er der fokus på, at progressionen skal føre til, at
eleverne får kompetencer, der kan bruges ”i den virkelige verden” og ikke kun i en skolekontekst.
Operationalisering og måling af de komplekse kompetencer knyttes i høj grad til elevernes evne til
at anvende IT og forholde sig kritisk til de informationer, de anvender. Derfor arbejder man i flere
lande med at teste elevernes computer- og informationsforståelse som et mål for komplekse og
tværgående kompetencer (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 32).
Komplekse kompetencer forsøges også målt i form af elevernes evne til at samarbejde om at løse
problemer, og her nedbrydes de komplekse kompetencer til flere delkompetencer indenfor det
kognitive og sociale domæne, som hver især kan knyttes til taksonomiske forståelser af progression (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 34).
4.2.3 Affektive taksonomier
Da Bloom udviklede sin kognitive taksonomi, var det klart, at uddannelses- og læringsmål ikke
alene kan beskrives i kognitive kategorier (Dolin, 2017, s. 269). Senere er der også udviklet en affektiv taksonomi til beskrivelse af følelsesmæssige mål i relation til undervisning (Dolin, 2017, s.
272-273). Taksonomien har fem niveauer, der beskriver stigende grad af internalisering, og forholder sig til i hvor høj grad eleven er følelsesmæssigt knyttet til det, der skal læres. Taksonomien er
ikke udbredt i anvendelse, og i både Dolins og Andersens præsentation af taksonomien, er det
uklart om progression i de taksonomiske kategorier skal forstås sådan, at elever skal igennem alle
faser i en bestemt rækkefølge eller om elevens engagement i læringen eller det faglige stof kan
starte på et hvilket som helst niveau ( (Dolin, 2017, s. 273) (Andersen, 2008, s. 25)).
Selv om det ikke fremstår helt klart, hvordan man kan forstå og anvende den affektive taksonomi,
kobler både Dolin og Andersen den til elevens engagement og motivation, som en væsentlig faktor
for, at der kan ske læring og progression. Dette understøttes af den nyere motivationsforskning,
som peger på, at motivation ikke er en fast størrelse hos eleven, men noget der kan påvirkes og
udvikles (Ågård, 2016, s. 16). Der er dog ikke nogen af de nyere teorier om motivation, som er koblet til en taksonomisk beskrivelse af progressionen.
I den udenlandske litteratur kobles forståelse af udvikling af socio-emotionelle kompetencer ofte
til måling af elevernes trivsel (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 35).
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Man anvender de samme spørgerammer og målemetoder til at undersøge ikke-kognitive kompetencer og psykologisk trivsel, og man kan i det perspektiv se udvikling i elevens trivsel som en operationalisering af socio-emotionelle kompetencer. De trivselsmålinger, der er obligatoriske for alle
skoler i Danmark at gennemføre, er ikke dog designet til at følge den enkelte elevs progression i
trivsel (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 39). Jeg undersøger derfor
ikke nærmere, hvilken forståelse af udvikling og progression i trivsel, der ligger i trivselsmålingerne.
4.2.4 Måling af progression
I et evalueringsperspektiv på progression er måling af progression central. Jeg har her kun medtaget er blik på måling af individuel progression. I det perspektiv er målinger over tid egnede til at
beskrive en elevs progression (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 42).
Før- og eftertests kan indikere, om eleven udvikler sig i den ønskede retning ved for eksempel at
opfylde de faglige mål. Men før- og eftertest afdækker ikke nødvendigvis om eleven faktisk har
gjort faglige fremskridt (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 43). I Fastholdelsestaskforce’ materiale om Progressiv læring fremhæves det, at før- og eftertest er afhængige af klare læringsmål, som i dette materiale er beskrevet ud fra Blooms kognitive taksonomi (Örnfeld, Hecksher, Findalen, Holm, & Sørensen, 2017, s. 17). Progression i læring beskrives
ikke altid på en enkelt måde ud fra en taksonomi, som ovenstående gennemgang af teorien viser.
Derfor er før- og eftertest, som SFI-rapporten peger på, ikke altid så enkle at anvende s til måling
af progression.

4.3 Progressionsforestillinger i praksis
I den danske litteratur, der kommer frem, når man søger efter ord som ”progression” og ”progressionsforståelse”, findes en del eksempler fra praksis på, hvordan man kan arbejde med progression. I det følgende fremhæves nogle centrale eksempler, som dog ikke giver et entydigt billede
frem af, hvilken forståelse af progression, der er mest udbredt eller lægges til grund for didaktisk
og pædagogisk udviklingen i grundskolen eller ungdomsuddannelserne i dag.
Indenfor innovations- og entreprenørskabsundervisning har Nicolai Nybye og Anders Rasmussen
udviklet en progressionsmodel, der bygger på spiral-forståelsen af progression (Nybye &
Rasmussen, 2014). De henviser således til Dewey, når de tager udgangspunkt i, at progression i læringen kommer gennem kontinuerte cirkulære processer, der hele tiden danner grundlaget for
fremtidig handling, refleksion og læring. Deres progressionsmodel illustreres som en liggende spiral, hvor det både er elevens vidensdybde og –omfang, der vokser, samtidig med at eleven opbygger flere og flere erfaringer med de entreprenørielle og innovative processer (Nybye & Rasmussen,
2014, s. 160).
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Lene Tortzen Bager har undersøgt, hvordan nogle undervisere på Århus Universitet forstår deres
undervisning i innovation og entreprenørskab i relation til Nybye og Rasmussens progressionsmodel (Bager, 2014). Hun finder, at progressionen i høj gad ses som en udvikling i de arbejdsformer,
underviserne tilrettelægger gennem undervisningsforløbene (Bager, 2014, s. 37). Bager ser en
form for taksonomi, der udtrykker progressionen i undervisningen. Progressionen går fra almene
læreprocesser, hvor eleverne skal lære at lære, til det højeste niveau, hvor eleverne skal kunne intervenere i processer med tværfaglige kompetencer (Bager, 2014, s. 36). Bager konkluderer, at
progressionen er elevens opbygning af faglige og personlige erfaringer (Bager, 2014, s. 33).
I et temanummer af tidsskriftet Læring og Medier sættes fokus på portefolio blandt andet som et
redskab til at følge og dokumentere elevens progression (Qvortrup, Hansen, & Christensen, 2017).
Her tager forfatterne også udgangspunkt i et cirkulært eller spiralformet billede af progression
(2017, s. 6) og fremhæver, at portefolioen kan understøtte både elevens progression i specifik faglig viden og i den mere implicitte viden om for eksempel egne læreprocesser (Qvortrup, Hansen, &
Christensen, 2017, s. 7). Progressionen i læringen bliver synlig, når portefolioen bruges til at vende
tilbage til tidligere produkter eller processer og følge udviklingen over tid (Qvortrup & Keiding,
2017, s. 8). Det er netop den cirkulære eller spiralformede tilgang, der giver mulighed for at få blik
for progressionen og progressionen i progressionen, forstået som at elever er blevet bedre til at
udvikle sig.
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har undersøgt arbejdet med formativ evaluering og feedback i
gymnasiet (Danmarks Evalueringsinstitut, 2018). EVA bruger ikke begrebet progression som målet
med at give feedback, men har som udgangspunkt den forståelse, at formativ evaluering og feedback kan give elev og lærer viden om, hvor eleven er i sin læreproces i forhold til læringsmål. Feedbacken peger på elevens næste skridt i læreprocessen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017a, s. 7).
Det kunne indikere en tappe-forståelse af progressionsbegrebet, hvor eleven er på et vist niveau
nu og skal arbejde sig videre til det næste trin. Men i handlingsanvisningerne peger EVA på, at en
læringsportefolio, som opsamler elevens arbejde løbende, kan bruges til dels at give kumulativ
feedback, der hele tiden bygger videre på det foregående, dels kan synliggøre progressionen i elevens læring (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017a, s. 26-27). Her indikeres en mere cirkulær eller
spiralformet forestilling om progression, som noget der bliver synligt, når eleven vender tilbage til
tidligere punkter i sin læreproces og reflekterer i relation til den nuværende position.
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4.4 Opsamling på den teoretiske tilgang til progressionsforståelser
Progression kan forstås enten ud fra et læringsperspektiv eller et evalueringsperspektiv. I begge
perspektiver kan man forstå progression ud fra en kognitiv tilgang, som det er vist på figur 1.

Figur 1: Overblik over forskellige forståelser af begrebet progression ud fra to forskellige hovedperspektiver - et læringsperspektiv og et evalueringsperspektiv. Egen tilvirkning.
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På figur 1 ses en oversigt over de forskellige teoretiske forståelser, der er præsenteret i det foregående. Ud fra både et lærings- og et evalueringsperspektiv kan man forstå progression ud fra en
kognitiv tilgang. I læringsperspektivet kan progressionsforståelsen forklares med tre billeder:




Et korthus, hvor det faglige stof styrer progressionen.
En trappe, der er beskrevet ved stringent stigning i Blooms taksonomi.
En spiral, hvor der veksles mellem at arbejde med dele og helheder i emnerne, og eleven
kommer mere i dybden med stoffet og bredden i emner og viden bliver større for hver
runde i spiralen.

Ud fra evalueringsperspektivets kognitive tilgang kan progressionsforståelsen beskrives med taksonomier. Blooms taksonomi kan også forstås som en spiral, hvor der er progression i elevens intellektuelle aktiviteter ved, at alle kategorier i taksonomien kan gentages igennem undervisningsforløbet. Blooms taksonomi kan også forstås som en trappe, hvor elevens progression i læringen
er en bevægelse op ad trinene. Denne forståelse er knyttet til den gamle karakterskala 13-skalaen.
Trappe-billedet findes også i andre taksonomier, som f.eks. SOLO-taksonomien.
Som figur 1 er stillet op kan man se, at forståelsen af progression ud fra de to perspektiver er to
sider af samme sag. Ud fra den kognitive tilgang kan man både se på progression som et korthus
eller en trappe eller en spiral og beskrive progression med en taksonomi. Dette understøttes af de
eksempler fra praksis, hvor progression hovedsageligt forstås som en spiral, men hvor de taksonomiske stigninger inddrages til at understøtte beskrivelsen af, at spiralen vokser i bredde og dybde.
Jeg sammenfatter herfra fem billeder på progression, der bruges som udgangspunkt for analysen
af det empiriske materiale: korthus, trappe, spiral, taksonomi-trappe og taksonomi-spiral. Korthusbilledet står overfor de fire andre billeder, som en forståelse af progression i det faglige stof, hvor
de andre billeder repræsenterer forståelser knyttet til progression i taksonomiske mål.
På figur 1 kan det også ses, at der både ud fra et lærings- og et evalueringsperspektiv er en forståelse af progression, som kan beskrives med stigende evne til at indgå i praksis eller med stigning i
kompleksitet i anvendelsesorienterede kompetencer. Undervisningen i entreprenørielle processer
og arbejde med portefolio og feedback kan synliggøre og understøtter elevens progression i evnen
til at deltage og anvende sine kompetencer.
Jeg sammenfatter denne forståelse i begrebet ”praksiskompetence”, der også tages med videre til
analysen.
Figur 1 viser også en tilgang til progression, der kaldes den kultur- og medieringsbaserede tilgang,
men som ikke er behandlet yderligere her.
På figur 1 er der, som en del af evalueringsperspektivet, vist en affektiv taksonomi, der ikke er særlig udbredt i anvendelse, men som repræsenterer en progressionsforståelse, hvor elevens grad af
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tilknytning til stof eller læringsmål udtrykker elevens udvikling. Denne forståelse af progression
knytter sig til forståelser af, at elevens læring øges med øget motivation og trivsel, hvilket er velbeskrevet i litteraturen.
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5. Dataindsamling – interview med lærerne på Bygholm
I kapitel 4 har jeg undersøgt, hvilke forståelser af progression, der kan findes i teorien. I dette kapitel redegøres for den empiriske undersøgelse, jeg dels har lavet blandt lærere på Bygholm, dels
har lavet af bekendtgørelsesteksten for landbrugsuddannelsen. Det empiriske materiale skal dels
udfordre teorien og min forforståelse af begrebet (Guldager, 2015, s. 138), dels bidrage med viden
fra erhvervsuddannelsesperspektivet, som ikke er uddybende belyst i den eksisterende litteratur.

5.1 Fokusgruppeinterview
Til at belyse problemstillingen har jeg gennemført et fokusgruppeinterview med lærere fra Bygholm. I det følgende redegøres for metodeovervejelser og praktisk gennemførelse af interview,
databehandling og analyse.
5.1.1. Deltagergruppen
Lærerne på Bygholm er en homogen gruppe i den forstand, at konteksten for den pædagogiske
praksis er fælles: Der udbydes kun én erhvervsuddannelse på Bygholm. Det betyder, at alle lærerne underviser efter samme bekendtgørelse, de underviser i høj grad de samme elever, og lærerne har samme erhvervspædagogiske baggrund i form af Diplomuddannelse i erhvervspædagogik eller den tidligere uddannelse Pædagogikum i erhvervspædagogik. Med det udgangspunkt er
der et godt grundlag for, at lærerne i interviewsamtalen har let ved at relatere sig til det, de andre
siger (Halkier, 2015, s. 140). For at få nuancer frem i lærernes udsagn og for at få produceret komplekse data, der kan vise variationer i lærernes forståelser af progression (Halkier, 2015, s. 139),
har jeg udvalgt deltagere med det mål at få så stor variation mellem lærerne som muligt inden for
den homogene gruppe. Samtidig er deltagerne valgt sådan, at de repræsenterer forskellige parametre, der er kendt fra teorien (Halkier, 2015, s. 140). I forhold til progression er det relevant at
vælge lærere fra forskellige faglige hovedområder (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk,
2006). Derfor har jeg valgt at følgende kategorier af lærere, skal være repræsenteret i gruppen:
Erfarne og nye undervisere, lærere med afsluttet pædagogikum og lærere uden formel pædagogisk uddannelse, mænd og kvinder, lærere indenfor naturvidenskabelige fag og lærere indenfor
humanistisk/samfundsvidenskabelige fag. Den enkelte lærer kan godt repræsentere flere kategorier. Der er i alt 8 lærere i gruppen, hvilket normalt er en passende størrelse (Kvale & Brinkmann,
2009, s. 170).
5.1.2. Undersøgers rolle
Når jeg undersøger praksis i min egen organisation, hvor jeg ovenikøbet er daglig leder for de lærere, der deltager i interviewet, kunne der let opstå dilemmaer, som er typiske for insider-forskerpositionen (Kragelund, 2007, s. 73). Jeg har et særligt formål med undersøgelsen, idet resultatet
gerne skulle kunne bruges i mit ledelsesarbejde fremadrettet. Det ved lærerne godt. Det kunne
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føre til, at lærerne i højere grad siger det, de tror, jeg gerne vil høre, end at de giver udtryk for deres egen mening. Insiderposition forstærker også min forforståelse af begrebet progression, idet
mit kendskab til de på forhånd kendte meninger og diskurser i organisationen, måske gør mig
blind overfor lærernes forståelser, når jeg skal fortolke det, de siger (Kragelund, 2007, s. 73).
Ved afslutningen af interviewet viser to af lærerne på forskellige måder, at dilemmaet nok eksisterer, men måske ikke fylder så meget på en negativ måde alligevel.
Lærer ER: Jeg synes jo, det kunne være et spændende spørgsmål at stille dig, om du
tænker, diskussionen her har givet dig noget med i din forskning? (Bilag2, s. #1).
Læreren spørger direkte til mit udbytte af interviewet, og viser derved, at han godt ved,
at jeg har et særligt mål med interviewet. Samtidig tolker jeg det også sådan, at han oplever så høj
grad af tillid mellem leder og medarbejder, at vi kan snakke åbnet om, hvad udbyttet er og hvad,
der kommer ud af interviewet.
En anden lærer giver udtryk for, at han selv har fået noget ud af samtalen.
Lærer KST: Jeg synes jo, det er interessant, at når vi skærer helt ind til benet, så
burde der jo ikke foregå ret meget andet end progression her. Det er sådan set det,
hele systemet handler om. Og så føles det alligevel så anderledes at snakke om det.
Vi snakker aldrig rigtig om det (Bilag2, s. #2).
Læreren giver med sin refleksion udtryk for, at han måske godt kunne tænke sig, at der i organisationen blev snakket mere om progressionsforståelser, og hvordan vi kan arbejde med det. På
denne måde bliver det også tydeligt, at lederen sætter en dagsorden ved at invitere medarbejderne med til interview, og det kunne skabe en forventning om, at jeg som leder følger op, ved at
der faktisk kommer til at ske forandringer i praksis efterfølgende. Og det tør medarbejderen her
godt give udtryk for.
5.1.3. Dataindsamlingen
Interviewet er gennemført med udgangspunkt i en meget kortfattet spørgeguide. Guiden har to
beskrivende startspørgsmål, hvor deltagerne udveksler erfaringer og forståelser og to evaluerende
startspørgsmål, hvor deltagerne skal vurdere og komme med forslag til handlinger, som så diskuteres (Halkier, 2015, s. 146). Jeg har to bilag med til at tage frem undervejs i interviewet for at facilitere samtalen, hvis det bliver nødvendigt (Halkier, 2015, s. 148). Spørgeguide og øvelser findes på
bilag 1.
Interviewet er optaget på diktafon. Samtalen varer 1 time og 35 minutter. Lydfilen med interviewet i sin fulde længde er vedlagt.
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5.1.4. Refleksion over kvaliteten af interviewet
I løbet af interviewet er der flere passager, hvor deltagerne tydeligt reflektere over de andres udsagn, forholder sig til og diskuterer med hinanden (Bilag2, s. #3 + #4). På den måde er de dels med
til at sikre reliabiliteten af de udsagn, der kommer frem (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 271) , dels er
det herigennem, at kvaliteten ved selv fokusgruppeinterviewet som metode ses, idet det er interaktionen, som får kompleksiteten i lærernes forståelser frem (Halkier, 2015, s. 140). Ind imellem
stiller jeg som moderator i samtalen nogle opfølgende spørgsmål, som ikke fremgår af min interviewguide. Det har til formål at få deltagerne til at udtrykke deres meninger og erfaringer tydeligt,
men også varieret (Halkier, 2015, s. 143). Disse spørgsmål er også med til sikre reliabiliteten (Kvale
& Brinkmann, 2009, s. 195 og 271), idet jeg får deltagerne til at verificere min fortolkning af deres
svar, som eksemplet her viser:
Lærer PMN: Der er også progression i, hvor hurtigt man kan opfatte de simple ting,
selv om man har fået dem fortalt flere gange måske og egentlig måske burde vide det
nu. Pludselig siger de ”nåh okay, selvfølgelig, det er sådan det hænger sammen” Det
har man måske ikke været i stand til før
Interviewer LI: Handler det om, at der er progression i deres evne til at lære?
Lærer PMN: Ja
Interviewer LI: Eller den metode de lærer med, eller hvad det nu kunne være man
snakkede om?
Lærer PMN: Det kan være begge dele
Lærer ASM: Motivationen
Lærer PMN: Motivationen ja
(Bilag2, s. #5)
I citatet spørger jeg, om læreren mener, der er progression i elevens evne eller metode til at lære,
fordi det ikke er præcist de ord, læreren selv bruger. Læreren bekræfter min fortolkning, og en anden lærer supplerer mig ved at foreslå, at det også kan være motivationen, der har betydning for
dét, læreren har erfaret.
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Man kan diskutere, om et interview kan leve op til klassiske reliabilitetskriterier ( (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 193), (Dahler-Larsen, 2008, s. 82)), idet det vil kræve, at data kunne reproduceres af en anden interviewer på et andet tidspunkt. På den ene side mener Kvale og Brinkmann,
at bevidst brug af ledende spørgsmål, som i eksemplet ovenfor, kan være med til at give de indsamlede data en vis reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 195), idet man på denne måde arbejder med konsistensen og troværdigheden af interviewpersonernes svar. Men ud fra en hermeneutisk tilgang til undersøgelsen kan man sige, at der i mit opklarende spørgsmål også ligger en fortolkning, der er påvirket af min forforståelse, og som ikke umiddelbart reproduceres i en kontrolundersøgelse. Derfor peger Dahler-Larsen på, at kvaliteten af interviewet bør vurderes på den
kommunikative validitet, transparens og den håndværksmæssige kvalitet (Dahler-Larsen, 2008, s.
83-87). Dialogen ovenfor er et eksempel på kommunikativ validering, hvor jeg undersøger om min
første fortolkning, at det lærerne har sagt, holder i dialogen med deltagerne. Kommunikativ validitet rækker videre, idet mine analytiske fortolkninger efterfølgende diskuteres med teorien. Endelig
kan kommunikativ validering ske ved at drøfte fortolkningerne med andre forskere ( (DahlerLarsen, 2008, s. 84), (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282)). Denne validering handler om, hvorvidt andre med samme teoretiske udgangspunkt anerkender holdbarheden af konklusioner, jeg kommer
frem til på baggrund af data fra interviewet.
Transparens og håndværksmæssig kvalitet handler om dels at være eksplicit om de metodiske
fremgangsmåder, dels om hvorvidt undersøgelsens metoder er anvendt hensigtsmæssigt, sådan at
de enkle trin i undersøgelsen gennemføres med de metoder, der er bedst egnet (Dahler-Larsen,
2008, s. 85-86). Disse to kriterier opfyldes ikke ved et enkelt punkt i undersøgelsen eller rapporten,
men er det, jeg i det hele taget er ved at redegøre for i dette kapitel.
5.1.5. Databehandling og analysestrategi
Ud fra en hermeneutisk forståelse vælger jeg, at spørgsmålet har forrang i fortolkningen, og der er
problemformuleringens spørgsmål, som styrer mit fortolkningsblik (Kvale & Brinkmann, 2009, s.
235). Det betyder, at jeg søger efter deltagernes intenderede mening i fortolkningen – jeg er interesseret i, hvad lærerne mener i forhold til problemformuleringens overordnede spørgsmål.
Min analysestrategi er en deduktiv tilgang, hvor jeg tager udgangspunkt i min gennemgang af teori
i kapitel 4 og opsamlingen i figur 1, hvorfra definerer jeg følgende kategorier til analysen:






Progressionsforståelser der kan illustreres med et korthus. Kode: Korthus
Progressionsforståelser der kan illustreres med en trappe. Kode: trappe
Progressionsforståelser der kan illustreres med en spiral. Kode: spiral
Taksonomi forstået sådan, at man skal følge niveauer i rækkefølge. Kode: taksonomitrappe
Taksonomi forstået sådan, at niveauer kan komme i forskellig rækkefølge. Kode: taksonomi-spiral
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Praksis-deltagelses orienteret forståelse – eleverne bliver bedre til at indgå i praksis på højere og højere niveau med anvendelsesorienterede kompetencer. Kode: praksiskompetence

I forhold til at kunne operationalisere begrebet progression tilføjes en kategori:


Lærerne ser tegn på progression. Kode: Vurdering

I forhold til at kunne undersøge, hvordan lærerne kan arbejde med progression tilføjes yderligere
tre kategorier. Disse tre kategorier er baseret på de eksempler, jeg har fra litteraturen på, hvordan
man kan arbejde med progression i praksis (afsnit 4.2.4 og 4.3):




Lærerne får viden om elevens progression via arbejde med portefolio. Kode: portefolio
Lærerne får viden om elevens progression via arbejde med feedback. Kode: Feedback
Lærerne får viden om elevens progression via arbejde med test. Kode: test

Første behandling af data var en grundig gennemlytning af optagelsen af interviewet, hvor jeg noterede tidspunkter på udsagn fra deltagerne, hvor jeg i første omgang tolkede, at der bliver talt
om relevante emner. Emnerne er dels de markerede ord ovenfor, men jeg lytter også særligt efter,
om der tales om emner, som jeg ikke har på min liste. Noterne danner grundlag for at vælge,
hvilke dele, der skal transskriberes og for en skærpet lytning ved transskription.
Herefter transskriberes de udvalgte dele af interviewet kronologisk, selv om kronologi ikke er relevant for analysen i sig selv. De udvalgte passager skrives ordret ud. Transskription er en oversættelse fra tale- til skriftsprog, og når man ser på den proces i et hermeneutisk perspektiv, så går den
første fortolkning af det sagte i gang her (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). Jeg er ikke interesseret
i de sproglige betoninger og stemninger, men jeg vil gerne fastholde lærernes egne ord, inden jeg
fortolker mere på, hvad de mener med det sagte. Derfor foretager jeg selv transskriptionen og jeg
skriver talesproget ned med de formuleringer lærerne bruger, men uden markering af pauser,
øh’er og andre mellemord.
Næste trin er en meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227-230) af hver passage,
hvor hovedbetydningen af det sagte formuleres kort. Herefter kategoriseres de enkelte udsagn i
én af de ovenstående ti kategorier eller nye kategorier, der er opstået i analysen. Til sidst grupperes passagerne, så afsnit med samme kategori fremstår samlet og i ikke-kronologisk orden. De bearbejdede data præsenteres på Bilag 2. Et eksempel på, hvordan en ordret udskrift bliver til kondenseret mening og kodning med en kategori, ses i tabel 3:
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Tabel 3: Eksempel på, hvordan lydoptagelsen er transskriberet ordret og derefter samlet i en kondenseret mening, der er markeret
med en kode. # henviser til konkrete citater, der er gengivet i selve rapporten. Hele det transskriberede materiale findes i bilag 2.

hen- Tid
visning

lærer

Ordret tekst

#44

KK

Jeg tænker li’som Peter han siAlle kategorier i taksoger, man bygger, man tager ikke nomien skal være med
bare næste step og så kan I
hele vejen
glemme det, der er på det første step. Man er nødt til at have
det med hele vejen igennem

23.23

Mening

kode

Taksonomispiral

Med ovenstående trin i analysen læner jeg mig op ad Steiner Kvales opmærksomhed på forskellige
fortolkningsniveauer (Guldager, 2015, s. 130). Det første niveau er min selvforståelse, hvor kernen
er, at forskeren skal forstå interviewpersonerne rigtigt. Det har jeg forsøgt at tage højde for undervejs i interviewet med de opfølgende spørgsmål. Det andet niveau er min første egentlige fortolkning – common sense-forståelsen – hvor jeg som beskrevet ovenfor systematiserer lærernes udsagn i bestemte kategorier ud fra min fortolkning af den intenderede mening og min fortolkning af
begreber og kategorier hentet fra teorien.
Tredje fortolkningsniveau er den teoretiske forståelse, hvor jeg diskuterer de kategoriserede data i
forhold til det teoretiske udgangspunkt (Guldager, 2015, s. 131). Jeg søger først efter, om der er
sammenfald mellem de kategorier af emner, som jeg fandt i teorien og det som lærerne siger. Hvis
der er, så kan lærernes udsagn understøtte og eksemplificere teorien. Men det kan også være at
lærerne lægger andre betydninger i de emner, som også behandles i teorien. Jeg søger derefter at
finde, om der er opstået kategorier i behandlingen af data, som jeg ikke havde fundet i teorien. De
kan være med til at udfordre, den forståelse af progression, jeg har fundet i teorien (Guldager,
2015, s. 149).
I analysen fravælger jeg at inddrage analyseredskaber til at undersøge gruppedynamikker, selv om
interaktionerne mellem deltagerne er central i produktionen af data via fokusgruppeinterview
(Halkier, 2015, s. 149). Jeg er opmærksom på, at der er tydelig forskel på, hvor meget hver deltager bidrager i interviewet, som det ses i tabel 4:
Tabel 4: Oversigt over, hvor mange passager hver deltager er citeret for i interviewet

Lærer

ER

SD

PMN

AFU

KST

KK

ASM

LKM

Antal passager

18

9

4

9

33

18

10

5
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En sådan forskel i, hvor meget hver enkelt deltager har taletid, kunne være udtryk for lærernes positioner i gruppen og have betydning for, hvilke meninger, der forhandles frem i samtalen (Halkier,
2015, s. 150). Men det er ikke afgørende for min problemstilling, om nogle lærere træder tydeligere frem med deres forståelser. Og med min viden om deltagerne kan jeg se, at det er de tre
mest erfarne undervisere, der er citeret for flest passager, og det kan måske skyldes, at de helt enkelt har flest erfaringen at trække på.

5.2. Dokumentanalyse - Progressionsforståelse i bekendtgørelser om landbrugsuddannelsen
Som supplement til lærernes forståelser af progression er jeg interesseret i at undersøge, om der i
landbrugsuddannelsens policy-dokumenter i form af bekendtgørelser og uddannelsesordninger
kan identificeres en bestemt progressionsforståelse.
5.2.1 Metode til fremstilling af dokumentet
Undersøgelsen er lavet på en oversigt over læringsmål, der er fremstillet ud fra de gældende bekendtgørelser for landbrugsuddannelsen samt uddannelsesordningen. Oversigten findes på bilag
3.
Dokumentet er fremstillet ved, at jeg som udgangspunkt har valgt det første vidensmål der optræder i bekendtgørelsen for grundforløbet. Det er ”Fodermidler og fodringsmetoder”
(Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen, 2017, s. §3, stk 2.1). På baggrund af min viden om uddannelsens indhold, har jeg bygget oversigten op som et skema med kolonnerne ”grundforløb”,
”1. hovedforløb” og ”2. hovedforløb”. For hver skoleperiode har jeg medtaget alle de mål i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen, der relaterer sig til foder og fodringsmetoder. Det er min
personlige vurdering, der ligger til grund for udvælgelsen af, hvilke mål, der opfylder dette kriterium.
5.2.3. Analyse af dokument
Til analysen tages udgangspunkt i den kognitive tilgang til progressionsforståelse, som beskrevet
ovenfor. Jeg tager udgangspunkt i de første seks kategorier, som er defineret i afsnit 5.1.1 til at
analysere interviewet med.
Første kodning af dokumentet knytter sig til kategorien korthus og er en overstregning en faglige
emneord. ”Fodermidler” og ”fodringsmetoder” er markeret med henholdsvis gule og grønne overstregninger i oversigten. I målene for hovedforløbet er valgt ordet foderkvalitet, som et eksempel
på et emne, der ikke findes på grundforløbet, men findes på hovedforløbene. Ordet er markeret
med lyseblå overstregning.
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Anden kodning knytter sig til flere kategorier, idet jeg markerer med en ring de udsagnsord, der
beskriver elevens handling. Denne kode bruges til at analyse både kategorierne trappe og taksonomi-trappe og taksonomi-spiral. Jeg har taget udgangspunkt i de udsagnsord, der er knyttet til
Blooms kognitive taksonomi, som beskrevet hos Dolin (Dolin, 2017, s. 270-271). ”Viden” og ”kendskab” er i niveau 1 og er markeret i skemaet med blå ellipser. Udsagnsordet ”redegøre” kan placeres i niveau 2 sammen med ”forklare”, og er i teksten markeret med brune ellipser. Endelig har jeg
valgt ordene ”vurdere” og ”bedømme” fra sjette niveau. Disse er markeret med røde ellipser.
I analysen er jeg stødt på nogle udsagnsord, som ikke helt genfindes i Dolins eksempler på udsagnsord i taksonomiens niveauer. Det er ordene ”foretage”, ”udføre”, ”forestå” og ”tage ansvar
for”. De er markeret med sorte firkanter i skemaet. I forhold til Blooms taksonomi kunne de alle
sammen henføres til tredje niveau ”anvende hensigtsmæssig viden og metode” (Dolin, 2017, s.
271). Ifølge Den danske Ordbog er ordene ”foretage” og ”udføre” hinandens synonymer og betyder ”at gøre” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2017, s. #foretage og #udføre). Ordet ”forestå” betyder ”at stå for” eller ”drive frem” eller ”føre an” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,
2017, s. #forestå). Ifølge Nudansk Ordbog kobles ”ansvar” sammen med forpligtigelsen til at tage
sig af noget og også påtage sig skylden, hvis det går galt (Høvring, et al., 1996, s. 68). På den baggrund vurderer jeg, at ”tage ansvar for” er på et højere niveau end at ”forestå”, og dermed kan ordene markeret med sorte firkanter siges at have deres egen taksonomiske udvikling med 3 niveauer. Eleven kan udvikles sig fra at kunne udføre en opgave til at kunne forestå den og endelig
til at kunne tage ansvar for opgaven. Denne kodning kobler jeg til kategorien praksiskompetence.
Fjerde kodning skulle knytte sig til kategorien spiral ved at lede efter emner i det faglige stof, hvor
der er en opdeling i delemner og helheder. Der er ikke lavet nogle markering i oversigten for
denne kode, for der kunne ikke findes nogle tydelige opdelinger. Det kan skyldes, at jeg i udgangspunktet har valgt at se på en meget lille del af hele uddannelsen.
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6. Analyse og diskussion af progressionsforståelser på Bygholm
I dette kapitel analyserer jeg datamaterialet fra interview og policy-dokument, og fundene diskuteres i relations til problemformulerings spørgsmål. I diskussionen inddrages det teoretiske udgangspunkt, der er præsenteret i kapitel 4.
De analytiske fund præsenteres på forskellig vis, idet jeg anvender displays i form af tabeller, hvor
de relevante dele af datasættet vises i en koncentreret form (Dahler-Larsen, 2008, s. 41) og herefter diskuteres. Jeg anvender også citater fra interviewet som eksempler på pointer fra analysen,
der danner grundlag for diskussionen. #-tegner henviser til, hvor i Bilag 2, citatet er hentet fra. Endelig bruges tabeller også til opsamling af pointer og eksempler.

6.1 De umiddelbare fund i datamaterialet
Resultatet af kodningen af datamaterialet fra fokusgruppeinterviewet er præsenteret i Bilag 2. En
optælling af antallet af gange, den enkelte kode bruges er vist i tabel 5:

Analyseblik

Tabel 5: Oversigt over antal gange, hver kategori er brugt i kodningen af datamateriale fra interview. Tabellen er baseret på egen
optælling af Bilag 2. Analyseblikket er en samling af kategorier, der anvendes i analysen af datamaterialet.

Operationalisering

Forståelse af begreb

Kate- Korthus, Taksonomi Praksis- Vurdering
gori- spiral eller
kompeTaksonomi
Kode
trappe
tence
som
trappe el- Faglige og
ler spiral personlige
kompeTaksonomi
tencer
med et
fundament og
en top
Antal
citater

13

16

5

18

Praksis
Sociale
forhold

Belønning Planlæg- Portefoning
lio

og

Feedback

Motivation

9

Test

3

4

16

Af tabel 5 fremgår det, at de forskellige kategorier ikke fylder lige meget i datamaterialet. Det kan
skyldes, at der ikke er blevet brugt lige meget tid under interviewet på de forskellige emner. Men
det kan også hænge sammen med min udvælgelse af, hvad der er blevet transskriberet. Der inte-

31

ressante ved opgørelsen i tabel 5 er, at der er kommet nye kategorier til i forhold til udgangspunktet for databehandlingen. En del af lærernes samtale fokuserede på, hvordan den enkelte elevs
progression forstås i forhold til klassen, og dette er kodet med ”sociale forhold” (Bilag2, s. #6 #10). Lærerne havde også et blik for, hvordan motivation og progression hænger sammen. Dette
er kodet med ”motivation” (Bilag2, s. #11 - #14). Der er også tilføjet en kategori kaldet ”planlægning” (Bilag2, s. #15 - #19). Jeg havde fra teorien hentet 3 kategorier, der afspejler, hvordan lærerne arbejder med at få viden om elevernes progression (portefolio, feedback og test). Men i
samtalen kommer lærerne også ind på nogle mere overordnede forhold på skolen i forhold til at
arbejde med progression. Dette har jeg fundet relevant, at trække ud i den selvstændig kategori
”planlægning”. Endelig har jeg markedet en kategori, der er kaldet ”belønning” (Bilag2, s. #33 #36). Kategorien fylder ikke meget i samtalen, men jeg har valgt at tage den med som et selvstændigt punkt, da lærerne har en overraskende pointe, som jeg ikke selv havde overvejet og ikke er
stødt på i litteraturen.
I tabel 5 har jeg markeret tre analyseblik, der er styret af problemformuleringens tre hovedpunkter: Forståelsen af selve begrebet progression, operationaliseringen af begrebet og spørgsmålet
om, hvordan lærerne kan arbejde med det i praksis

6.2 Forståelsen af begrebet progression
Mit første analyseblik på datamaterialet er at undersøge lærernes udsagn om, hvordan de forstår
selve begrebet progression. Disse udsagn er samlet i én analysekategori og dækker således både
min kodning af den kognitive tilgang og en praksis-deltagelsesorienteret tilgang. Kvantitativt fylder
den kognitive tilgang mest i datamaterialet, som det ses i tabel 5. Det undrer mig, og jeg er nysgerrig efter, hvordan den praksis-deltagelsesorienterede tilgang fremtræder i lærernes forståelse, da
jeg som beskrevet i afsnit 2.4.1 selv har en forståelse af, at både Bygholm og erhvervsuddannelserne mere generelt hviler på en læringsforståelse, der er præget af en praksis-deltagelsesorienteret tilgang. Jeg kobler analysen af bekendtgørelsen, som er præsenteret i Bilag 3 sammen med lærernes udsagn i dette analyseblik.
Der træder ikke en tydelig adskillelse frem mellem et evalueringsperspektiv og et læringsperspektiv i lærernes samtale. Der er for eksempel ikke nogen af lærerne, der kobler Blooms taksonomi
som progressionsbeskrivelse sammen med karaktergivning. Men lærerne begynder at tale om taksonomier helt fra starten af interviewet, uden at jeg har introduceret det. Jeg er nysgerrig efter,
om der er et mønster i, hvordan lærerne kobler taksonomi og progression. I opsamlingen i kapitel
4 og figur 1 stillede jeg forståelse af progression i forhold til det faglige stof overfor forståelse af
progression i forhold til taksonomiske mål. Den opdeling tager jeg udgangspunkt i i den videre
analyse.
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6.2.1 Begrebet progression i forhold til det faglige stof
Progression i det faglige stof kan både være indlejret i det enkelte fag og ses gennem hele uddannelsen. En af lærerne forklarer hvordan, det faglige stof styrer elevens progression i faget:
Lærer LKM: I forhold til det fagfaglige, for eksempel fysiologi, der er det vigtigt, at
man har fundamentet i orden, ellers kan vi ikke komme videre op i pyramiden. Vi kan
vi ikke begynde at lære om intermediær omsætning, hvis ikke man har det helt fundamentale i fordøjelsen på plads (Bilag2, s. #37).
Lærer LKM mener, at der i forhold til det faglige stof er nogle grundlæggende emner, som er forudsætning for at kunne arbejde på højere taksonomiske niveauer. For at der kan komme progression i elevens læring, så er der nogle faglige emner, der skal læres først. Læreren henviser til en
pyramide, som blev drøftet i samtalen. Pyramiden forestiller Blooms kognitive taksonomi, hvor
fundamentet er vidensmål og forståelsesmål. Der er efter LKM’s opfattelse noget faglig viden og
forståelse, som danner grundlag for elevens progression i faget.
Forståelsen af at progressionen styres af det faglige stof ses også i lærernes opfattelse af, at nogle
emner ”hører til” på bestemte skoleperioder:
Lærer AFU: Jeg havde selv glæden af at undervise hovedforløbselever, da jeg startede
[…] og det gør mig meget bedre i stand til at undervise, der hvor jeg sidder nu [på lederuddannelsen], for jeg ved, hvad de er blevet undervist i, og kan sige til dem: ”det
der har I været igennem, det burde I vide noget om” (Bilag2, s. #41).
Læreren giver her udtryk for, at der er noget fagligt stof på hovedforløbet, som han ved, at eleverne har arbejdet med dér, og som han derfor kan regne med som forudsætning, for det eleverne
skal arbejde med i hans undervisning efterfølgende.
Men der var ikke enighed om synspunktet. Lærer KST mener, at det netop ikke er sådan, han forstår progression:
Lærer KST: Den diskussion har vi jo tit haft: Det stof ligger på den skoleperiode, det
ligger på den og det ligger på den. [ …] Den måde at tænke progression på, synes jeg
ikke virker, fordi der kan sidde en elev, der af forskellige årsager ikke lærer noget i en
periode, og […] Så i min verden så er det mere eleverne, der udvikler sig og har en
progression end det egentlig er de fag, vi arbejder i (Bilag2, s. #52).
KST mener ikke, progression kan forklares med en udvikling idet faglige stof gennem skoleperioderne. Hvis en elev så misser et eller andet på et skoleforløb, så ville der ikke kunne være progression i elevens læring efterfølgende. Og dermed konkluderer KST, at progression må være en udvikling i eleven i stedet for i faget.
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LKM’s forståelse af progression er i tråd med, hvad Bente Christensen og kollegaer fandt hos naturvidenskabslærere på gymnasiet som et korthus-billede, hvor udviklingen i det faglige stof går
fra nemt til svært eller fra simpelt til komplekst (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006,
s. 23-27 + 31-35). På dette punkt understøttes mine empiriske fund således i litteraturen, idet LKM
netop underviser indenfor det naturvidenskabelige felt.
Men når jeg ser på data fra bekendtgørelsen om landbrugsuddannelsen, så genfinder jeg ikke billedet. Det kunne komme til udtryk ved en progression i det faglige stof, hvor mindre komplekse begreber kommer før de mere komplekse. Det er tydeligt i oversigten på Bilag 3, at de faglige emner
fodring(smetoder) (grøn overstregning) og foder(midler) (gul overstregning) går igen i alle dele af
uddannelsen. Begrebet foderkvalitet (lyseblå overstregning) skal eleven ikke kende på grundforløbet, men på hovedforløbet indgår det i alle dele både i praktikmål og skolefagsmål. Det er altså
ikke tydeligt, at de faglige emner i sig selv giver progression.
6.2.2. Begrebet progression i forhold til taksonomiske mål
Lærerne er forholdsvis enige om, at Blooms taksonomi ikke skal forstås som en trappe, men der er
flere nuancer i, hvordan man så skal forstå progression i forhold til de taksonomiske beskrivelser.
Lærer KK: Jeg bruger den ikke som en trappe. Jeg bruger den som en pyramide, fordi
det der står på de nederste trappetrin dér, det er fundamentet, det er de første taksonomier, som li’som er forudsætningen for at man kommer højere op […] når eleverne slutter, så skal de befinde sig oppe i toppen af pyramiden, og forudsætningen
for at de kommer der op, det er, at de kan nogle af de her grundelementer (Bilag2, s.
#38).
Lærer KK introducerer taksonomiforståelsen for sin kollegaer og pointerer, at progressionen i taksonomien ikke er en trappe, men at der er nogle grundlæggende taksonomiske mål i bunden af
pyramiden, som de øvre taksonomiske mål hviler på. Eleverne skal opfylde målene i fundamentet,
for at kunne komme til at opfylde de øverste taksonomiske mål.
Dette svarer til korthusbilledet og er i overensstemmelse med LKM’s forståelse af, at fagene har
grundlæggende viden, som eleven skal lære for at kunne bevæge sig videre. Men forståelsen af
progression som udvikling i taksonomiske mål er alligevel mere nuanceret:
Lærer KST: Nede i bunden [af pyramiden] er det for mig noget, hvor man burde
kunne blive enige om, hvordan verden ser ud, og så bliver det mere og mere individuelt jo højere, man kommer op (Bilag2, s. #40).
KST giver udtryk for, at de taksonomiske mål i bunden af pyramiden er eksakt viden, som eleverne
kan blive enige om, og have ensartede forståelser af, mens de taksonomiske mål på højere niveau
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dækker over individuelle opfattelser. Det kunne være et udtryk for, at fundamentet i pyramiden
dækker faglige vidensmål og toppen dækker handlings- og anvendelsesorienterede læringsmål.
I modsætning til at forstå progression som styret af faglig udvikling kommer lærerne med flere eksempler på, at elevens progression ikke altid starter med at bygge fundamentet – læreprocessen
kan godt starte oppe i pyramiden, og en del af elevens progression er at udbygge sit vidensfundament efterfølgende:
Lærer KK: Jeg er helt enig i at, [man kan opfylde nogle mål højere oppe, uden at
kunne noget basis], men forudsætningen for at der så er progression i det, der sker
efterfølgende […], der er at man får fundamentet på plads efterfølgende… (Bilag2, s.
#45).
KK forklarer, hvordan elevens progression kan forstås ved at taksonomiske mål ikke nødvendigvis
skal opfyldes i en bestemt rækkefølge, men at fundamentet godt kan opbygges efter at andre mål
er nået.
Denne forklaring om taksonomiske mål uden fagbestemt rækkefølge hænger sammen med lærerne forklaringer af, hvordan de arbejder med et fagligt emne flere gange, men på forskellige måder:
Lærer PMN: […] når man skal lave e-kontrol, […] så begynder vi at snakke med dem
om det [på grundforløbet], […], hvor vi starter med måske at kigge kun på e-kontrol.
[På senere skoleforløb] begynder vi at sige, at e-kontrollen også kan bruges, når du
kigger på foder, fodring og økonomi, altså […] gøre det mere komplekst. […]. Men det
gør jo at progressionen bliver i det samme element, […], men det bliver mere og
mere komplekst, det man kan lave med dem (Bilag2, s. #43)
PMN forklarer her, hvordan han arbejder med det samme element (e-kontrollen) i undervisningen
på flere skoleforløb. Progressionen i elevens læring forstår PMN som det, at eleven kan anvende ekontrollen til mere komplekse ting – for eksempel til at analysere andre elementer med. Så eleverne arbejder umiddelbart med det samme emne eller element i undervisning på flere skoleforløb, men kompleksiteten eller niveauet i det, eleven kan indenfor emnet stiger.
PMN’s forklaring af, hvordan han vender tilbage til samme emne flere gange, minder om det, Christensen og kollegaer fandt hos gymnasielærere indenfor samfundsvidenskabelige og humanistiske
fag (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006). På den ene side, kan PMN’s eksempel tolkes
sådan, at det er elevernes kognitive evner til at anvende deres viden om e-kontrol, der stiger eller
udvikles. Det svarer til samfundsfagslærernes beskrivelse af, at progression er, at eleven lærer at
bruge viden til at handle vidensbaseret ved at gå fra at kunne redegøre over analyse til at kunne
perspektivere på baggrund af sin viden (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 38).
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Den progressionsforståelse illustrerer Christensen og kollegaer som en trappe. Men på den anden
side kan PMN’s forklaring også tolkes sådan, at eleverne på alle skoleforløb arbejder med for eksempel analyse af e-kontrollen, og progressionen ligger i, at eleverne på stigende niveauer kan
analysere mere komplekse problemstillinger. Det svarer til den beskrivelse, lærerne indenfor de
humanistiske fag bruger, når de forklarer progression som en spiral, hvor ”det hele skal på banen
med det samme” (Christensen, Dalsgaard, Knudsen, & Munk, 2006, s. 61). En anden lærer fra Bygholm bakker denne forståelse op:
Lærer KK: Jeg tænker li’som PMN han siger, man bygger, man tager ikke bare næste
step og så kan I glemme det, der er på det første step. Man er nødt til at have det
med hele vejen igennem (Bilag2, s. #44).
KK støtter den tolkning, at eleverne hele vejen gennem uddannelsen skal have alle niveauer fra
taksonomien med.
Når lærerne forstår progression som baseret på et fundament af fagfaglig viden og forklarer, at
der er noget, ”der skal med hele vejen igennem”, så tolker jeg det sådan, at lærerne forstår viden
som en del af progressionen på alle taksonomiske niveauer. Denne tolkning læner sig op ad en forståelse af, at viden kan inddeles i mange underkategorier og have mange former, som Bereiter beskriver (her i (Andersen, 2008, s. 20-21)). Bereiter integrerer kognitive og affektive vidensformer
og mener, at i beskrivelsen af en kompetence indgår mange typer af viden samtidig. I det perspektiv er viden ikke noget, eleverne tilegner sig på det laveste taksonomiske niveau, men noget der
udvikles på alle taksonomiske niveauer.
En af lærerne forklarer, hvordan eleverne kan have kompetence til at udføre en arbejdsopgave, og
dermed have en færdighedsviden uden at have den teoretiske viden på plads først:
Lærer SD: Hvis nu for eksempel de har været i praktik, inden de kom på gf2, så anvender de jo sådan set […] nogle metoder. Men de ved faktisk ikke, hvorfor de anvender
de metoder og har måske ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Det får de først at vide,
når de kommer på skole og får forståelse og viden om det (Bilag2, s. #50).
SD forklarer, hvordan elever i praktikperioden lærer at udføre arbejdsopgaver med bestemte metoder, uden at de ved hvorfor. Den viden får eleven først på skoleforløbet bagefter. Læreren taler
ikke her om typer af viden; det er min fortolkning, at der er forskellige typer af viden. Men det er
tydeligt, at lærerne i flere af citaterne taler om, at viden er noget eleverne tilegner sig eller udvikler hele vejen gennem uddannelsen. På den ene side opfatter lærerne den faglige viden som et
fundament, men de forstår også progression sådan, at elevens viden hele tiden udbygges.
I bekendtgørelsen til landbrugsuddannelsen fandt jeg en brug af taksonomiske begreber, som er
inspireret af Blooms taksonomi. Det er de udsagnsord, der er markeret i analysen på Bilag 3. Det
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er ikke entydigt sådan at, viden og kendskab er udsagnsord, der bruges på grundforløbet, og redegøre eller vurdere er ord, som bruges jo længe frem i hovedforløbsuddannelsen, eleven kommer.
På 2. hovedforløb skal eleven have kendskab til fodermidler, og det er samme taksonomiske niveau som på grundforløb og 1. hovedforløb, hvor eleven skal have viden om fodermidler. På 1. hovedforløb skal eleven til gengæld kunne bedømme kvalitet som et praktikmål, og på 2. hovedforløb skal eleven kunne vurdere foderkvalitet. De handlingsbeskrivende udsagnsord giver således
ikke en tydelige brug af taksonomien ind i en trappeforståelse, hvor eleven skal starte med at få
viden før han kan redegøre for og til sidst vurdere og bedømme.
Når man sammenholder det, at de faglige emner går igen i alle dele af uddannelsen uden at der er
en trappeforståelse i udviklingen af taksonomien, så kan det tolkes som en spiralforståelse af progressionen: I alle dele af uddannelsen arbejder eleven med de samme faglige emner. I forhold til
den kognitive taksonomi, så bevæger eleven sig op og ned ad trappen i læreprocessen i en vekslen
mellem at arbejde med helheder – f.eks. i praktikken, når dyrene passes - og med dele i skolefagene, hvor eleven dykker ned i faglige delemner som foderkvalitet eller udfodringsmetoder. Spiralen kører rundt, fordi eleven vender tilbage til emnerne igen og igen, men vokser også opad og
udad, som de praktiske kompetencer stiger og der kommer flere delemner til i løbet af uddannelsen.
6.2.3 Begrebet progression i forhold til praksis og deltagelsesorientering
Når jeg ser på analysen af bekendtgørelsen, finder jeg, at man også forstå udviklingen i praktikmålene fra 1. hovedforløb til 2. hovedforløb ud fra en praksis-deltagelsesorienteret tilgang. Udviklingen fra at ”kunne efter instruktion” til ”at kunne”, kan forstås som elevens større og større tilegnelse af praksis. Der en også udvikling i, at eleven ifølge de overordnede kompetencemål for 1. hovedforløb skal kunne forestå og på 2. hovedforløb skal eleven tage ansvar for. Heri ligger en progressionsforståelse, der godt kan tolkes som en bevægelse op ad en tappe jævnfør betydningen af
ordene beskrevet i afsnit 5.2.3. Der kunne også ligge en forståelse af, at elevens kompetence til at
deltage i praksisfællesskabet stiger, og derfor kan eleven på højere niveau tage ansvar for arbejdsopgaver, som man tidligere i uddannelsesforløbet kan udføre eller forestå, men ikke tage det fulde
ansvar for.
I lærernes samtale træder den praksis-deltagelsesorienteret tilgang til progression ikke tydeligt
frem, selv om der er eksempler på, at lærerne ser elevens progression i samspillet mellem læring
på skole og i praktikforløb:
Lærer ASM: Når man kommer ud og besøger dem på praktikpladsbesøg, og når de
kommer [tilbage] på 1hf, så har de jo alligevel kunne reflektere over nogle af de ting,
man har gennemgået i undervisningen, og så er det måske egentlig dér at læringen
sker. Så læringen ikke sker på skolen, men først ude i praktikken (Bilag2, s. #51)
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ASM forklarer, at hun oplever, at eleverne reflekterer over det, de har lært på grundforløbet, når
hun møder dem ude på praktikpladsen, og hun konkluderer, at læringen så egentlig forgår i praktikken. Læreren forholder sig ikke direkte her til, hvordan hun forstår progression, men den foregår i praksis. Og den forståelse understøttes af en af de andre læreres blik for, hvordan man kan se
elevens progression:
Lærer KK: Hvis vi har alt det, vi har uden om - i vores samtaler med eleverne, i vores
kostskolearbejde, når vi er på studietur og så videre – alt det uden om, det giver et
rigtig godt billede af, om eleven har en progression (Bilag2, s. #25)
KK henviser til, at lærerne på Bygholm ofte er sammen med eleverne i andre situationer end i de
formelle læringsrum. Og her er der gode muligheder for, at læreren kan se elevens progression.
Lærer KK refererer til elevernes personlige kompetencer i dette udsagn. Det er ikke elevernes
landbrugsfaglige kompetencer, der kommer til udtryk i kostskolearbejdet eller i samtaler med eleverne i dagligdagen eller på studieture. Det er elevernes personlige udvikling, KK ser progression i.
En anden lærer giver også udtryk for, at progression ikke kun er noget kognitivt, men at det også
har noget at gøre med, hvad eleven kan i praksis.
Lærer SD: Så for mig er progression også, at så kan man egentlig vise, at man kan det,
som man har vist på skrift (Bilag2, s. #52)

SD fortæller om, at progression ikke kun er, at eleven kan gengive noget viden på skrift, men at
progressionen er, når eleven kan vise, at han også kan gøre det i praksis, som han kan forklare på
skrift.
Af ovenstående kan lærernes forståelse af progression, som noget man kan se hos eleven i praksis,
kobles med lærernes forståelse af progression, som noget der måske kan opdeles i, og i hvert fald
handler om både elevens faglige og personlige kompetencer. Jeg spørger på et tidspunkt lærerne,
om der er forskel på at forstå progression i faglige kompetencer og i elevens personlige kompetencer. Det nikker lærerne til (Bilag2, s. #53), og en af dem uddyber:
Lærer ER: individets progression som helhed besår af mange forskellige delelementer
(Bilag2, s. #54).
Nogle af jer berører her den personlige udvikling. Ja, det er én progression. En faglig
udvikling indenfor forståelse af dynamikken i vom og fordøjelse er en anden. Så der
kan sagtens være udvikling nogle steder, og nogen andre steder kan der ikke (Bilag2,
s. #55)
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Lærer ER giver udtryk for, at progression kan dele op og både kan være i elevens faglige viden eller
forståelse og kan være i elevens personlige udvikling.
I figur 1, der er vist i afsnit 4.4, har jeg opstillet evalueringsperspektivet på progression i relation til
viden, færdigheder og kompetencer overfor læringsperspektivet med en praksis-deltagelsesorienteret tilgang. Jeg har dér konkluderet, at ud fra begge de to perspektiver kan progression forstås
som en udvikling af komplekse anvendelsesorienterede kompetencer, hvor det ikke giver mening
at se på elevens progression i faglige og personlige kompetencer hver for sig.
Den forståelse af progression kan jeg ikke genfinde tydeligt i lærernes udsagn. Jeg finder, at lærerne har en forståelse af progression, som en udvikling af elevens praktiske kompetencer, handlekompetencer og personlige udvikling. Og den progression kommer til udtryk i praksis. Men jeg finder også at lærerne har en forståelse af progression, som fagfaglige kompetencer, der kan adskilles fra og ses på en anden måde end de personlige kompetencer.
6.2.4 Opsamling og delkonklusion: Hvordan kan man forstå progression?
Nogle af lærerne på Bygholm forstår progression som en udvikling af det faglige stof gennem deres fag eller gennem uddannelsen. Denne forståelse er opsummeret med nogle karakteristiske udsagn, der ses i tabel 6 her nedenfor. Denne forståelse er der ikke enighed om blandt lærerne, og
det fremgår ikke af bekendtgørelsen for landbrugsuddannelsen, at der er en progression gennem
uddannelsen i de faglige emner i sig selv. I litteraturen fremhæves denne forståelse af progression
som kendetegnende for naturvidenskabelige fag.
Hovedvægten i lærernes forståelse af progression ligger i en blanding af de forskellige kognitive
tilgange til begrebet, som er opsummeret i figur 1 i afsnit 4.4. Lærerne forstår i høj grad progression som en udvikling, der kan beskrives med taksonomiske mål. Både lærerne og bekendtgørelsen anvender Blooms kognitive taksonomi. Lærerne forstår progression, som en udvikling, der hviler på et fagligt fundament af viden. Her ovenpå udvikles elevens kompetencer på de øvrige taksonomiske kategorier. De kan enten udvikles i ikke-faste rækkefølger eller ved alle sammen være i
spil samtidig og hele tiden, og hvor kompleksiteten, i det eleverne anvender viden til, stiger. Det
betyder, at der også er forståelse af, at der er en progression i viden-omfang eller -dybde. Samme
forståelse kan genfindes i bekendtgørelsen til landbrugsuddannelsen, hvor man kan se, at de faglige emner gentages på alle skoleforløb.
Lærerne bruger pyramiden som billede på progression, men taler også om, at fundamentet af viden hele tiden udbygges. Hvis progressionen kan illustreres med en pyramide, så kan billedet suppleres med, at der snor sig en spiral af viden omkring den. Tilsammen viser dette, at der samtidig
med progression i opbygning og udvidelse af viden, også er progression i elevens anvendelse af
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viden, som kan beskrives med forskellige taksonomiske kategorier. I forhold til det teoretiske udgangspunkt i figur 1, så kan lærernes forståelse af progression beskrives med en samling af spiralen og Blooms kognitive taksonomi med alle kategorier i spil på alle niveauer af uddannelsen. Særligt er opbygning af faglig viden med på alle niveauer igennem spiralen. I tabel 6 her nedenfor er
der opsummeret nogle karakteristiske udsagn, der sammenfatter denne forståelse af progression.
I bekendtgørelsen til landbrugsuddannelsen ligger en forståelse knyttet til de praksisrettede læringsmål, hvor der er en progression i elevens evne til at indgå i erhvervets praksis og i højere og
højere grad at tage ansvar for arbejdsopgaver i praksis.
Men i lærernes forståelse af progression fremstår det praksis- og deltagelsesorienterede perspektiv ikke tydeligt. I tabel 6 er opsummeret nogle karakteristiske udsagn, der viser, hvordan lærerne
forstår elevens læring i praksis. Men der er ikke en klar kobling til, hvordan lærerne forstår progressionen i elevens læring. Dette fund står i modsætning til mit udgangspunkt om, at det perspektiv netop er en del af erhvervsuddannelsernes pædagogiske og didaktiske grundlag. Jeg havde
forventet, at jeg i lærernes forståelse af progression kunne genfinde nogle af de forståelser der er
præsenteret i opsamlingen på figur 1 som ”Viden, færdigheder og kompetencer” eller ”Præstationsstandarter”. Men her udfordrer empirien teorien.
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Tabel 6: Karakteristiske forståelser af progression i lærergruppen. Egen tilvirkning, hvor # henviser til Bilag 2

Progression i det faglige stof

Progression i taksonomiske
mål

Progression i praksis

Fagene har nogle grundelementer, der skal være på
plads, før man kan gå videre i
læring

Taksonomien kan beskrives
som en pyramide med et fast
fundament af viden og grundlæggende færdigheder, og med
en top med komplekse handlinger

I praktikken reflekterer eleven over det, der er arbejdet
med på skolen. Læring sker i
praktikken

#37 - #40

#51

#38, #40
Fagområder har en progression Fagområder arbejder med
i fagligt stof fra skoleforløb til
samme faglige emner på alle
skoleforløb
trin i uddannelsen, men eleverne gør noget forskelligt med
#41 - #42
det på hvert trin
#43

Progression i elevens personlige udvikling ser vi ikke i
undervisningen. Den bliver
tydelig i samtaler og samvær
med eleven uden for undervisningen
#52

Eleven vender tilbage til fundamentet efterhånden som man
stiger i taksonomiske mål i toppen af pyramiden
#44, #45
Eleven behøver ikke følge de
taksonomiske mål i en bestemt
rækkefølge #45 - #51

6.3 Operationalisering af begrebet progression
Mit andet analyseblik tager udgangspunkt i problemformuleringens spørgsmål om, hvordan begrebet progression kan operationaliseres. Som nævnt i afsnit 2.4.1 er mit udgangspunkt for operationaliseringen en vinkel på, hvad lærerne ser efter, når de arbejder med progressionen.
Dette analyseblik undersøger de udsagn, der er kategoriseret med koden ”vurdering” i datamaterialet på Bilag 2. Jeg finder, at udsagnene fordeler sig i to grupper. I Bilag 2 er de udsagn, hvor lærerne kommer med konkrete eksempler på, hvordan de vurderer progression overstreget med
grønt. I tabel 7 her nedenfor er udsagnene samlet i venstre kolonne. Lærerne kommer også med
udsagn om, hvorfor der kan være vanskeligt at vurdere elevens progression, eller hvad der kræves
for at læreren kan vurdere progressionen. I bilag 2 er udsagnene overstreget med gult, og i tabel 7
er de samlet i højre kolonne.
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Tabel 7 viser en oversigt over lærernes konkrete bud på, hvordan elevens progression kan ses eller
kan komme til udtryk. Overfor de konkrete tegn er vist forhold, som lærerne mener, påvirker muligheden for at vurdere elevens progression.
Tabel 7: Tabellen viser lærerudsagn om dels konkrete tegn på progression, dels forhold der udfordrer lærernes mulighed for at vurdere elevens progression. Egen tilvirkning på baggrund af Bilag 2, kode ”vurdering”.

Konkrete tegn på progression

Forhold, der påvirker mulighed for at vurdere
progression

Eleverne kommer til at kunne noget forskelligt

Eleverne følges ikke ad i progressionen

Eleverne begynder at bruge fagsproget
Eleverne kan løse opgaver med stigende sværhedsgrad

Der er progression fra skoleforløb til skoleforløb, men det er svært for læreren at se, hvis
ikke læreren følger eleven fra forløb til forløb
Læreren skal følge eleven over lang tid for at
se progression

Resultatet/produktet er bedre end sidste gang, Små trin i udvikling er svære at se – det er letnår man sammenligner
tere at sammenligne et start- og et slutpunkt
Eleverne bliver mere sikre på sig selv i forhold
til at arbejde med nyt stof

Progression bliver synlig for læreren, når eleven bliver klar over sig egen progression

Personlig udvikling kan måles ved at se på og
snakke med eleven om hans handlinger

Personlige kompetencer er vanskelige at måle
Evaluering af personlig udvikling kræver at eleven selv er klar over sin progression

I højre kolonne er samlet de mest konkrete bud på, hvordan progression kan operationaliseres.
Jeg finder meget få eksempler på, at lærerne kan forklare, hvad de ser efter hos eleven, når de skal
vurdere tegn på progression. Men der er en lærer, som giver et konkret eksempel på, hvordan hun
ser tegn på progression hos eleverne:
Lærer LKM: Jeg kan se, at de begynder og bruge nogen af de termer, som jeg også
prøver at indprente dem. (Bilag2, s. #56)

Lærer LKM ser elevernes øgende anvendelse af faglige begreber som et tegn på progression. Jeg
tolker eksemplet som en kognitiv tilgang til progression, hvor læreren ser efter, hvordan eleven
formulerer sig faglige viden.
En anden lærer forklarer, hvordan hun prøver at få tegn på elevens progression, ved at lade eleven
løse stadigt sværere opgaver:
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Lærer ASM: Det er jo noget med nogle opgaver og sådan, der stiger i sværhedsgrad
og så løser de dem, eller …
Interviewer LI: Og hvordan ved du og eleven så, om der faktisk er progression?
ASM: Jeg har ikke lige nogen konkret, nej, det ved jeg ikke lige hvordan, det… (Bilag2,
s. #58)
ASM giver eleverne opgaver med stigende sværhedsgrad. Det kunne knytte sig til både en kognitiv
forståelse af progression og til en praksis-deltagelsesorienteret tilgang. Men ASM kan ikke på
dette tidspunkt i samtalen formulere, hvad det præcist er, hun skal se efter, hvis hun skal kunne
vurdere elevens progression.
Der er én lærer, som kommer med et bud på, hvordan man kan få greb om progression i elevens
personlige udvikling:
Lærer ER: Så man kan godt finde nogle måder at måle det [elevens personlige udvikling] på, men som KST siger, det tager altså lidt tid.
Interviewer LI: Så det du kunne måle på dér, det var nogle handlinger, altså det er noget, eleverne gør?
Lærer ER: Ja, det er handlinger, men jeg spørger jo selvfølgelig også ind til, hvad er
det, der er sket her på det kognitive plan. Og der er nogle tanker og nogle ting, der
sker anderledes […]. Så på den måde kan jeg sådan måleagtigt se, at der faktisk også
er sket noget personlig udvikling (Bilag2, s. #56).
Lærer ER mener, at når han har samtaler med eleverne, så kan han dels arbejde med elevens personlige udvikling ved at aftale nogle nye handlinger med dem, de skal gøre. Og han kan også få et
blik for elevens progression i samtalen med eleven efterfølgende ved at lærer og eleven reflekter
over elevens handlinger.
Men det overordnede billede af, hvordan lærerne mener, de kan vurdere elevens progression, er,
at de faktisk har svært ved det. Det kommer til udtryk ved de meninger, der er samlet i tabel 7 i
højre kolonne. Udsagnene drejer sig mest om vurdering af elevernes personlige kompetencer,
men lærerne mener også, at det er svært at vurdere elevens progression i faglig viden, fordi progressionen foregår over lang tid – måske over flere skoleperioder – og læreren ser måske ikke eleven i hele det forløb.
En af lærerne bringer en pointe på banen, som måske giver en forklaring og peger på et udviklingspotentiale:
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Lærer KK: Nu er vi ude i og vurdere, hvor er det, der sker en progression? Er det i forhold til de målepinde, der er i de faglige fag, eller i forhold til de kompetencemål, der
også gælder for uddannelsen. Og jeg tror måske at, vi har her på stedet fokuseret rigtig meget på målepinde i de enkelte fag, hvor vi måske kunne have gavn af at fokusere mere på kompetencemålene i uddannelsen, som er bredere og som kræver, at vi
har det der indblik i, hvad der sker i alle de andre fag også. Men vi har nok tendens til
at fokusere på målepindene i eget fag (Bilag2, s. #60).
KK mener, at lærerne på Bygholm tænker på progression i forhold til specifikke faglige læringsmål
og ikke til de mere overordnede kompetencemål, som også gælder for uddannelsen. Den pointe
understøtter min konklusion om, at progressionsforståelsen på Bygholm i høj grad er baseret på
en kognitiv tilgang knyttet til Blooms taksonomi.
KK peger på, at lærerne på Bygholm kunne have gavn af at se efter tegn på progression i forhold til
uddannelsens kompetencemål. KK tænker, at kompetencemålene går på tværs af de fag, lærerne
ellers opdeler undervisning og evaluering i. Han kan dog heller ikke pege på, hvordan man konkret
kan se tegn på progression i komplekse kompetencer.
Denne problemstilling med at lærerne finder det svært at vurdere og se progression i komplekse
kompetencer støttes af SFI’s undersøgelse, hvor det også fremhæves i litteraturen, at det er vanskeligt at vurdere progression i tværgående kompetencer blandt andet fordi, der ikke er enighed
om, hvilke elementer, der indgår i begrebet (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, &
Smith, 2016, s. 30).
Jens Dolin har også undersøgt, hvordan progression i kompetencer på folkeskole- og gymnasieområdet kan operationaliseres (Dolin, 2016). Dolin fremhæver, at en progressionsforståelse med en
kognitiv tilgang baseret på Blooms taksonomi eller SOLO-taksonomien ikke egner sig til at vurdere
elevens progression i forhold til komplekse faglige kompetencer (Dolin, 2016, s. 75). Det er måske
netop kernen i, at lærerne på Bygholm har svært ved at operationalisere kompetencebegrebet. I
sin undersøgelse finder Dolin, at det dels er meget tidskrævende, dels at der er en tendens til, at
operationaliseringen fører til, at den komplekse kompetence bliver opsplittet i nogle instrumentelle delfærdigheder, som det er lettere at opstille evalueringskriterier for (Dolin, 2016, s. 85).
Dette svarer til de fund SFI refererer til, hvor komplekse kompetencer nedbrydes i dele, der kan
evalueres i forhold til en taksonomi (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016,
s. 34). Nogle involverede lærere peger på, at forsøget på at operationalisere progression i kompetencer fører til en stram målstyring af undervisningen, som går ud over almendannelsen (Dolin,
2016, s. 83).
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Erfaringerne fra Dolins undersøgelse peger på behovet for at arbejde med at operationalisere progression og især se på tværgående og komplekse kompetencer uden at opsplitte disse kompetencer i for simple mål.
6.3.1 Opsamling og diskussion af operationalisering af begrebet progression
Jeg undrede mig som udgangspunkt over, at lærernes progressionsforståelse ikke i højere grad tager udgangspunkt i en praksis-deltagerorienteret tilgang. I analysen af, hvordan lærerne operationaliserer progression er jeg blevet bekræftet i, at den kognitive tilgang til progression styrer lærernes opfattelser af, hvad man kan se efter, når man skal vurdere elevens progression. Lærerne peger hovedsageligt på brug af fagligt sprog og viden og løsning af sværere opgaver, som tegn på
progression. Men det er svært for lærerne at blive meget konkrete og specifikke på, hvad de vil se
efter hos eleven, når de skal vurdere progression for eksempel i forhold til Blooms taksonomi. De
personlige og mere komplekse kompetencer har lærerne ikke rigtigt nogle bud på, hvordan de ser
hos eleven over kort tid og med præcise definitioner af, hvad de skal se efter.
Da jeg ikke kan operationalisere begrebet progression ud fra det empiriske materiale, vender jeg
tilbage til min redegørelse for teori om progressionsforståelse i kapitel 4. I den litteratur, jeg har
inddraget dér, findes en række eksempler på, hvor eller hvordan i forhold til elevens læring, man
skal se efter tegn på progression. I tabel 8 her nedenfor har jeg samlet eksemplerne på, hvordan
progression mere eller mindre eksplicit formuleret kan ses hos eleven eller hvilke tegn, man kan
forestille sig at se efter.
I teorien operationaliseres begrebet progression, som det ses i kolonne 3 i tabel 8. Nogle af eksemplerne er ret konkrete, som for eksempel at eleven kan anvende fagets teori eller kan anvende IT.
Andre eksempler er lidt mere generelle eksempler på elevens arbejdsmetoder eller personlige udvikling, som skal konkretiseret yderligere, for præcist at definere, hvordan man for eksempel ser at
en elev bliver bedre og bedre til at samarbejde eller bedre og bedre til at løse problemer.
Jeg må konkludere, at jeg på baggrund af mit datamateriale ikke kan beskrive en operationalisering af progression ud fra de progressionsforståelser, jeg har fundet mest fremherskende på Bygholm. Lærerne har et billede af, at der er en progression hos eleven over tid, men de har svært ved
at operationalisere begrebet sådan, at de kan formulere, hvilke konkrete tegn på progression, de
kan arbejde ud fra, når de skal vurdere progressionen. Mine data kan ikke udfordre teorien, og
teorien giver ikke i sig selv en tydelig operationalisering af begrebet.
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Tabel 8: Operationalisering af progressionsforståelser. Teoretiske tilgange til progression og eksempler på, hvad læreren kan se efter, for at se elevens progression. Betegnelserne for progressionsforståelser henviser til gennemgang af teori i Kapitel 4. Egen tilvirkning.

1: Perspektiv

3: Hvad ser man efter?

2: Progressionsforståelse
Spiral (afsnit 4.1.1)

Tegn på progression
Måden eleven arbejder på
Dybere vidensforståelse
Bedre overblik
Udvikler sig personligt

Læringsperspektiv

Trappe (afsnit 4.1.1)

Anvende fagets teori
Arbejde selvstændigt

Praksis-deltagelsesorienteret (afsnit 4.1.2)

Aktiv deltagelse i praksis

Viden, færdighed og kompetencer (afsnit 4.2.2)

Anvende IT

Selvstændigt kunne erhvervets metoder
Forholde sig kritisk
Samarbejde

Evalueringsperspektiv

Løse problemer
Affektive kompetencer
(afsnit 4.3.2)

Elevens trivsel

Denne konklusion gør mig nysgerrig på, hvilke erfaringer og overvejelser, der så findes hos lærerne
i forhold til de forskellige former for formativ evaluering, som de arbejder med. For selv om der
ikke er en tydelig operationalisering af begrebet ud fra en bevidst progressionsforståelse, så har
lærerne selv en opfattelse af, at de arbejder med elevens progression, og de har nogle tanker om,
hvordan man kan gøre det i den daglige undervisningspraksis.
Jeg arbejder derfor videre med at undersøge, hvordan lærerne arbejder med progression i praksis
med et særligt blik for operationaliseringen af progressionsforståelsen.

6.4 Hvordan kan lærerne arbejde med progressionen i praksis?
Mit tredje analyseblik tager udgangspunkt i problemformulerings spørgsmål om, hvordan lærerne
kan indsamle og anvende viden om elevens progression. I forhold til konklusionen i forrige afsnit
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er jeg særligt nysgerrig efter, hvad lærerne mener, de forskellige metoder, de anvender eller kender, præcist kan bruges til i forhold til at få viden om elevens progression. Lærernes meninger om,
hvordan og hvorfor forskellige formative evalueringsmetoder kan bruges i forskellige sammenhænge, kan være en vej til også at operationalisere progressionsforståelsen.
Først kigger jeg på de 3 kategorier, jeg har med fra teorien i kapitel 4: portefolio, feedback og test.
Jeg undersøger, om der er et mønster i, hvordan lærerne anvender disse metoder. I den første
kodning af data tilføjede jeg nogle ekstra kategorier (sociale forhold, motivation, planlægning og
belønning). Herudfra undersøger jeg, hvad lærerne siger om rammer og planlægning i forhold til,
hvad der skal til, for at vi kan arbejde med progression.
6.4.1. Portefolio og feedback
Der er kun ét sted i interviewet, hvor en af lærerne snakker om portefolio som et værktøj til at arbejde med elevens progression. Læreren peger på, at portefolioen skal kobles sammen med en eller anden form for feedback-samtale mellem lærer og elev, for at portefolioen kan bruges til at understøtte eller synliggøre elevens progression:
Lærer KK: For min skyld kan eleverne samle alle de ting, de har lyst til [i en portefolio], men hvis ikke de kan give en feedback til mig på - eller jeg kan give dem en feedback på, om det giver mening, at de har de her ting med, så viser det ikke noget om
progression, at de samler nogle ting ud fra en liste, jeg giver dem (Bilag2, s. #57)
Lærer KK refererer her til et eksempel på portefolio-arbejde, hvor eleverne samler nogle ting med
relation til undervisningen. Hvis portefolio-arbejdet skal give viden om elevens progression, så skal
lærer og/eller elev kunne formulere, hvorfor det netop er disse ting, der skal samles som dokumentation.
Det synspunkt støttes i litteraturen, hvor portefolioen er beskrevet som et kommunikativt værktøj
til at samle elevens arbejde med det formål at gøre elevens progression synlig (Qvortrup &
Keiding, 2017, s. 6). Det afgørende ved portefolioen er, at den skaber grundlag for refleksion hos
både lærer og elev, ved at elevens produkter kan sammenlignes over tid. Det betyder, at produkterne skal være knyttet til nogle læringsmål, som lærer og elev kan kommunikere omkring og sammenligne i forhold til produktet (Qvortrup & Keiding, 2017, s. 9). Her støtter litteraturen således
lærerens forståelse af, at portefolioen kan have værdi som værktøj til at få viden om elevens progression, hvis den bruges som et udgangspunkt for kommunikation om målopfyldelse og derefter
refleksion over elevens progression. Progressionen ses ved at sammenligne produkter eller resultater og forholde sig til spørgsmål som ”hvad kunne eleven før, og hvad kan eleven nu”. Progressionen gælder ikke kun for vidensmål, idet lærer og elev også kan kommunikere og reflektere over,
hvordan eleven har ændret adfærd i forbindelse med de aktiviteter, der har ført til produkterne i
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portefolioen. På den måde kan portefolioen også afspejle progression i for eksempel elevens selvstændighed (Qvortrup & Keiding, 2017, s. 8).
Lærerne fremhæver, at feedback er en vigtig metode til at arbejde med elevens progression:
Lærer KK: Den feedback, der ligger – og [bliver] uddybet med mundtlige tilbagemeldinger, den er vigtig for mig som underviser, og jeg oplever også, at den er ekstrem
vigtig for eleven (Bilag2, s. #59).
En anden lærer tænker dog, at feedback vil kræve meget af hans forberedelsestid:
Lærer KST: Jeg tænker, at det kunne være fedt at give dem en mundtlig personlig tilbagemelding, men hvis det er indenfor forberedelsesfaktoren med 24-30 stykker,
altså… (Bilag2, s. #60)
De to lærere her er enige om, at feedback er en god metode til at arbejde med elevens progression, men den ene lærer er bekymret for, om han har tid til at arbejde med feedback, når der er
kort forberedelsestid og mange elever.
Samtalen i interviewet kommer ikke til at handle om, hvordan lærerne arbejder med feedback. Nyere litteratur om feedback tager udgangspunkt i en feedbackmodel udviklet af John Hattie og Helen Timperly (Hattie & Timperly, 2007). Her arbejdes med tre centrale spørgsmål: Hvor er jeg på
vej hen (feed-up), Hvor er jeg nu/hvordan klarer jeg mig (feedback) og Hvad er næste skridt/Hvordan kommer jeg videre (feed forward). I praksis arbejder man med feedbacken på tre niveauer:
opgaven, processen i opgaveløsningen og selvreguleringen/tilgangen til opgaven. Både på gymnasieområdet (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017a) og på erhvervsuddannelsesområdet (Jakobsen,
Lausch, & Sørensen, 2016) er Hattie og Timperlys metode grundlaget for at arbejde med feedback
som en integreret del af undervisningen. Forfatterne til bogen om feedback på erhvervsuddannelserne fremhæver, at grundlaget for at arbejde med feedback er, at læreren har omsat bekendtgørelsens kompetencemål til konkrete og handlingsrettede mål med klare kriterier for målopfyldelse
(Jakobsen, Lausch, & Sørensen, 2016, s. 26-27). De fremhæver også, at denne operationalisering
kan beskrives på to niveauer – arbejds- og læreprocessen og produkt-resultatniveau. Men forfatterne kommer ikke med nogle eksempler på, hvordan kompetencemål fra erhvervsuddannelsesområdet kan operationaliseres.
I interviewet er lærerne som nævnt ikke konkrete i forhold til, hvordan de arbejder med feedback
som en del af undervisningen, men de taler om, hvordan lærerne arbejder med en fælles feedback
til eleverne:
Lærer SD: Jeg synes også, det er vigtigt med den samtale som ligger 1-2 gange i løbet
af forløbet […]. Vi har fokusmøder, hvor man [fra de andre lærere] får en ide om,
hvordan går det med den enkelte elev. Så har man har selv sin egen ide om elevens
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individuelle progression både personligt og fagligt. Eleven skal jo også selv forholde
sig til, hvor det går […]. Den synes jeg er ret vigtig til, at de også selv bliver bekendt
med deres egen progression i forløbet (Bilag2, s. #58).
Lærer SD refererer til feedback, som samtaler mellem lærer og elev et par gange i løbet af et skoleforløb, hvor eleven får en samlet tilbagemelding fra lærerne på sin faglige og personlige progression. Det er ikke klart her, hvordan progressionen er operationaliseret, men SD peger, at lærerne
forholder sig til både elevens personlige og faglige udvikling.
En anden lærer kommer også med et eksempel på, at lærerne taler sammen om elevernes progression:
Lærer ASM: Jeg synes jo [elevens] personlige progression, den snakker vi om hver dag
mellem 12 og 12.30 eller 12.45 – jeg synes faktisk, vi snakker rigtig meget om, hvordan vi synes vores elever de rykker sig på den ene eller anden måde. Vi er så måske
ikke så gode til at gi’ det ud til eleverne.
Lærer KST: Og det er heller ikke en struktureret måde at arbejde på (Bilag2, s. #19)
Lærer ASM fortæller, hvordan lærerne i middagspausen snakker om, hvordan de ser elevens progression. Heller ikke her er operationaliseringen klar, men det kunne tyde på, at lærerne implicit
har nogle ideer om, hvad de ser efter, når eleven ”rykker sig”. Måske har lærerne faktisk operationaliseret begrebet personlig progression, uden at det står klart for dem, at det er dét, de har gjort
– og det kommer i hvert fald ikke frem i datamaterialet i denne undersøgelse.
ASM peger også på, at den viden lærerne har om elevens progression måske ikke altid bliver brugt
til at give feedback til eleven. Lærer KST kommenterer, at snakken i middagspausen ikke er en
struktureret måde og arbejde på, og han peger dermed på en mulig årsag til, at lærernes viden om
elevens progression ikke bruges til feedback til eleven.
På den ene side peger lærerne på, at de har et formelt forum – fokusmøderne – hvor de i fællesskab forbereder den feedback, der skal gives til den enkelte elev. På den anden side tyder det også
på, at lærerne har viden om elevernes progression, som ikke bliver brugt systematisk til feedback
til eleven. Og i begge situationer er lærernes operationalisering af begrebet progression uklar og
ikke eksplicit udtrykt.
Denne iagttagelse peger tilbage til problembaggrunden: Vi ved fra forskningen, at elevens læring
og progression bedst understøttes, når lærerne arbejder som et professionelt læringsfællesskab.
Vi ved også, at formativ feedback til eleven på baggrund af data om elevens læring er væsentligt
for elevens progression. Fra interviewet med lærerne kan jeg også se, at lærerne forsøger at arbejde ud fra ovenstående.
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En af de grundlæggende ideer i et professionelt læringsfællesskab er, at lærerne i fællesskab kan
svare på spørgsmål som: ”Hvordan kan vi vide, at eleverne lærer noget?” og ”Hvilke kriterier vil vi
opstille, for at vurdere kvaliteten af elevens arbejde?” (DuFour & Marzano, 2016, s. 30). DuFour og
Marzano fremhæver også som en grundlæggende ide, at lærerne skal have evidens for eleverne
læring i form af data om målopfyldelse (2016, s. 31).
Lærerne på Bygholm tænker feedback som en metode til at gøre eleven bevidst om sin progression. Men det er tydeligt, at lærerne har brug for at gøre operationaliseringen af progression eksplicit ved at kunne svare på de grundlæggende spørgsmål skitseret ovenfor.
6.4.2 Test
Flere gang i løbet af interviewet taler lærerne om tests, som en metode til at få greb om elevens
progression.
Lærer ER: For at kunne forholde sig til udvikling, så er du nødt til at have et eller andet vi kan måle. Så en før og en eftertest er jo godt her (Bilag2, s. #61)

Lærer ER mener, at elevens progression kan måles med en før- og eftertest. Men lærerne peger
på, at man ikke altid kan indfange elevens progression med en simpel test, som nedenstående
samtale viser:
Lærer AFU: [Jeg har oplevet] at de scorede uendeligt højt på før-testen
Lærer KST: Jamen er det ikke fordi, de skrev ”det kan jeg godt”, ”det kan jeg godt”?
Lærer AFU: Ja, det skrev de ud for det hele. Så gav vi dem opgaverne. Så var vi i tvivl
om, om det var de samme [elever]. Og så gik bølgerne så højt, at vi smed eftertesten
ud.
Lærer SD: Men det var en før-test på deres egen…
Lærer AFU: Egen mestringsforventning
Lærer ER: Det var ikke en færdighedstest
Interviewer LI: Så før-test i færdighedstest, der er det, du siger…
Lærer ER: Det er et godt værktøj
Lærer AFU: Ja, det er det simpleste. Det kan bare være lidt tungere i forhold til nogle
problemstillinger. Så er det en kompliceret før-test vi er ude i
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Lærer ER: Ja, jo mere avanceret og jo mere upchonked det bliver, det man skal forhold sig til, jo sværere et det at teste. Altså jo mere abstrakt, jo sværere er det at teste (Bilag2, s. #3)
Lærerne drøfter her, hvorfor før- og efter-test ikke altid er et velegnet værktøj til at følge elevens
progression, og de kommer frem til, at metoden er god til at teste færdigheder, men ikke velegnet
til at teste mere komplekse kompetencer. Lærernes erfaring understøttes af fundene i litteraturen, hvor det fremhæves at før- og eftertest kan bruges til at fortælle om elevens opfylder faglige
læringsmål (afsnit 4.2.4).
I forhold til at teste mere komplekse kompetencer fandt jeg i litteraturen bud på, at disse kompetencer skal nedbrydes i mindre dele for eksempel ”tænke, handle og leve”, som så kan måles med
forskellige metoder, der for eksempel kan være tests eller tjeklister, selv-vurdering og -refleksion,
logbøger eller portefolio (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen, Rasmussen, & Smith, 2016, s. 32)
6.4.4. Forhold der påvirker arbejdet med progression i praksis
I slutningen af interviewet kom en af lærerne med en overraskende pointe, som jeg ikke selv
havde tænkt på:
Lærer KST: Vi mangler måske også i virkeligheden et fornuftigt belønningssystem for
progression […] Hvis vi nu forestiller os en [elev, der tænker], ”jeg kan sgu alt det, jeg
skal kunne om de her 20 uger allerede - hvis jeg giver alt for meget udtryk for det, så
får jeg bare ekstra bøvl, for så kommer de med noget ekstra til mig. Nu lader jeg som
ingenting og så går jeg op til eksamen og så får jeg det der 12-tal” (Bilag2, s. #33)
Hvis der var et belønningssystem – det kunne godt betale sig at flytte sig undervejs,
selv om jeg egentlig er [dygtig allerede]…, men det har vi jo ikke (Bilag2, s. #34)
Lærer KST peger på, at det, vi måler eleverne på, er slutresultatet til eksamen, og ikke den progression eller læring der har været undervejs. Og hvis ikke eleven bliver belønnet for progression, så
”gider” han måske ikke at gøre en indsats for at blive dygtigere.
Pointen er i tråd med lærernes observation af, at opmærksomhed på elevernes progression er en
motivationsfaktor for eleven:
Lærer KST: Altså jeg tænker motivation er meget meget vigtigere end alle de der tekniske tilgange til, hvad der kommer først og sidst
Lærer ER: Så du siger, at motivation er udgangspunkt for progression
Lærer KST: Ja, det tænker jeg
Lærer ER: Ja
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Lærer KST: Og progression er også motiverende, hvis eleven opdager det – bliver
gjort opmærksom på det (Bilag2, s. #13)
Lærer KST peger først på, at progression styres af motivation i højere grad end af det faglige stof
eller en taksonomi. Og på den anden side er dét at opleve sin progression også motiverende for
eleven. Lærerne peger i interviewet i øvrigt på, at en forudsætning for elevens progression derfor
er, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i noget eleven kan knytte an til (Bilag2, s.
#11). Samtidig skal eleven opleve, at der er en anerkendelse eller belønning af ”at flytte sig” i modsætning til at kun at belønne resultater (Bilag2, s. #14). Disse synspunkter understøttes af motivationsforskningen, som peger på, at elevens motivation fremmes af, at eleven oplever at kunne det,
man skal kunne, og at der er en mening og et formål med det, man skal lære (Ågård, 2016, s. 69).
Lærerne kommer i samtalen også ind på rammerne for at arbejde med elevens progression:
Lærer KST: Det er rigtigt, det du siger [om at læreren skal have en god relation til eleven for at kunne arbejde med elevens progression], men for søren, den der relation,
den kan jeg ikke [have] i alle de sammenhænge, jeg indgår i. Så hvis det du siger, er
supercentralt, så skal vi tænke vores organisering anderledes.
Det var måske klogere at have nogle grupper [af lærere] omkring nogle elever. Det du
siger, giver så bare mening i den sammenhæng. Men det udfordrer os: Om [den lærer], der så nødvendigvis står der, den dag, kan det skarpe ned på vidensniveauet?
Hvor er det vigtigst, man arbejder? (Bilag2, s. #18)
Lærer KST referer til, at han møder så mange elever, at han ikke kan have en god relation til dem
alle. Hvis relationen er en forudsætning for at arbejde med elevens progression, så skal vi tænke
organiseringen af lærerne anderledes på Bygholm. Så skal der være en fast gruppe af lærere omkring en gruppe af elever. I dag er det i høj grad sådan, at det altid er en fagligt specialiseret lærer,
der underviser i de enkelte emner. Heraf følger, at lærerne nogle gange kun møder eleverne kortvarigt, og til gengæld møder eleverne altid en lærer, der er meget fagligt dygtig inden for feltet.
Lærer KST stiller spørgsmålstegn ved om det er hensigts, hvis det er elevens progression, der er i
centrum. Konsekvensen af at lade lærerne tage en større del af undervisningen med den enkelte
gruppe af elever, er at det så ikke altid vil være den faglige specialist, der underviser. KST stiller
spørgsmålstegn ved, om det er afgørende.
I 2008 fandt Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, at den lærer, der bedst kan øge elevens læring besidder tre kompetencer, nemlig relationskompetence, klasseledelseskompetence og
det at have faglig viden indenfor faget, der undervises i (Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning, 2008). At læreren er faglig specialist er ikke afgørende for, om eleverne læ-
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rer. Og i 2015 fremhæver John Hattie på baggrund af sin forskning, at den afgørende forskel på lærere, der er bedst til at øge elevernes dybdelæring ikke er den viden, lærere har om pensum i faget
(Hattie, 2015, s. 55). Det handler i højere grad om, at lærerne kan koble nyt fagligt stof til elevernes forhåndsviden, om de kan relatere det faglige stof til andre fag og emner og tilpasse undervisningen efter elevernes behov. Og så kan de dygtigste lærere skabe et godt læringsmiljø, de kan arbejde med feedback, og de har en tro på, at alle eleverne kan gøre læringsmæssige fremskridt
(Hattie, 2015, s. 56-57). På denne måde understøtter den forskningsbaserede viden, vi har i dag,
lærer KST’s tanke om, at vi på Bygholm måske med fordel kan se på organiseringen af lærerne, sådan at lærerne i højere grad organiseres om en gruppe af elever, som de skaber gode relationer til
og som de i fællesskab tager ansvar for. Også selv om det så ikke altid vil være det faglige specialist, der underviser i de enkelte emner.
KST’s tanker om, hvordan lærerne kan få bedre muligheder for at arbejde med elevrelationer passer godt ind i den udvikling, ledelsen er ved at sætte i gang på Bygholm. Som beskrevet deltager
Bygholm i Undervisningsministeriets projekt Ledelsesudvikling i praksis (LIP). Skolens projekt i
dette regi er at udvikle lærernes samarbejde med professionelle læringsfællesskaber som forbillede. Derfor inddrages lærersamarbejde som professionelt læringsfællesskab som et udgangspunkt for i det følgende at arbejde med elevens progression. Her præsenteres en skitse til, hvordan udviklingsarbejdet på Bygholm vil tage form, når vi skal arbejde med elevens progression ud
fra en operationaliseret progressionsforståelse.
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7. Udvikling af arbejdet med elevens progression
I det følgende præsenteres kort en skitse til et udviklingsforløb med de foreløbige overvejelser om
metoder og ledelsesmæssige implikationer.
Udviklingsarbejdet skal adressere de to hovedspørgsmål, jeg har samlet op gennem analyse og diskussion af både teori og empiri: Hvordan operationaliserer vi progression i komplekse kompetencer? Og hvordan får vi viden om elevens progression i den konkrete undervisning?
Som nævnt tidligere er aktionslæring introduceret som en metode til at arbejde med udvikling i
LIP-projektet, og derfor skitseres dette udviklingsforløbet som et aktionslæringsforløb.

7.1. Operationalisering og måling af komplekse kompetencer
Komplekse kompetencer, som det er vanskeligt at operationalisere kan f.eks. være bekendtgørelsens formulering om, at eleven skal kunne tage ansvar for en arbejdsopgave. Det kan være eksemplerne, jeg fandt i teorien, som peger på elevens evne til selvstændigt arbejde, til at samarbejde
eller til at udvikle sine arbejdsmetoder (tabel 8). Lærerne kender til både før- og eftertest, portefolio og feedback som metoder, men de har brug for en metode, der også har indbygget, at målet og
progressionen operationaliseres. Det ligger i Hattie og Timperly’s feedback-model, men samtidig
er lærerne på Bygholm også optagede af, at feedback ikke må tage meget undervisningstid, for
skoleforløbene er korte og pressede.
”Small measures” er en ny måde at arbejde med feedback til eleverne på for eksempel deres deltagelse i undervisningen eller på processen i gruppearbejdet (Qvortrup A. , 2016, s. 34). Metoden
blev præsenteret på den tidligere omtalte temadag med undervisningsministeriets læringskonsulenter om brug af elevnære data.
Metoden består i, at eleven udfylder et lille skema med 6-8 spørgsmål. Disse spørgsmål er operationaliseringen af målene, eleven skal opfylde. Da metoden er udviklet til feedback på arbejdsprocesser, kan operationaliseringen også være en beskrive af ønskværdig adfærd eller formulering af
den ønskede standart for opgaveløsningen. Operationaliseringen skal være knyttet til erfaringseller forskningsbaseret viden om forudsætningerne for læring. Det vil sige, at læreren kan hente
hjælp i litteratur og i egne eller kollegaers erfaring om, hvilke arbejdsmetoder, processer eller
elevadfærd, der giver læring for den enkelte. Det virker som en brugbar vej ind i en operationalisering, der ellers kan være svær at konkretisere.
Small measures er et feedback-værktøj, hvor feedbacken sker ved elevens udfyldelse af skemaet
(Qvortrup A. , 2016, s. 35), fordi spørgsmålene i skemaet angiver målene. Elevens besvarelse er en
form for egen-feedback – en feed-up, hvor eleven selv vurderer, om målene er opfyldt. Værktøjet
kan også bruges til feed forward i en samtale med elever om, hvordan de kan agere fremadrettet
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Dette værktøj introduceres i udviklingsforløbet som en metode til dels at arbejde med operationalisering en nogle af de komplekse kompetencer. Det imødekommer også behovet for at forholde
sig til, hvordan lærere kan få tid til at arbejde med feedback til mange elever samtidig. Værktøjet
kan også fungere i relativt korte forløb, idet spørgsmålene kan dreje sig om f.eks. afgrænsede opgaver eller projektforløb (Qvortrup A. , 2016, s. 38).

7.2 Aktionslæringsforløb
Aktionslæring, i den form der arbejdes med i LIP-projektet, er inspireret af Kurt Lewin og Reginald
Revans’ tanker om, hvordan læring kan ske gennem handling i praksis (LIP-projekt-team, 2018, s.
#Aktionslæring i praksis). Den grundlæggende tanke i metoden er, at praktikeren i udgangspunktet
har et problem eller et udviklingsønske, der ikke kan håndteres med den eksisterende formelle viden (Frimann, Willert, & Stegeager, 2017, s. 99). Derfor må praktikeren undersøgende og eksperimenterende arbejde i sin praksis med problemstillingen for at komme frem til handlinger, der kan
afhjælpe problemet eller skabe udvikling. Det særlige ved Revans tilgang til aktionslæring er, at
dette undersøgelses- og udviklingsarbejde tænkes ind i en gruppestruktur, hvor ligesindede praktikere i fællesskab reflekterer og inspirerer ny handlemuligheder frem (Frimann, Willert, &
Stegeager, 2017, s. 100). Arbejdet med aktionslæring er cyklisk igennem de faser, der er illustreret
på figur 2.

Figur 2: Aktionslæringsprocessen inspireret af Revans. Kilde: (Frimann, Willert, & Stegeager, 2017, s. 100)
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På figur 2 ses det, at man starter med at definere udviklingsønsket. Herefter afsøges, hvilke muligheder, der kunne være, for arbejde med problemstillingen. På den baggrund planlægges en aktion
eller handling og den gennemføres. Aktionen evalueres og i fællesskab i gruppen reflekteres og
analyseret udkommet som grundlag for at se på nye muligheder for justering eller udvikling.
7.1.1 Aktionslæringsforløb på Bygholm
I figur 3 er skitseret, hvordan aktionslæringsforløbet på Bygholm kan komme til at se ud.

Figur 3: Skitse til aktionslæringsforløb på Bygholm. Baseret på (LIP-projekt-team, 2018). Egen tilvirkning.
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De observationer, jeg har gjort igennem interviewet med lærerne, og den viden, der er produceret
i dette speciale, bringes i spil ved, at jeg skriver et vidensnotat til lærerne som oplæg til fælles
drøftelse af problemstilling, udgangspunkt og udviklingsønske. Small measures introduceres som
et muligt værktøj, men i processen med at brede viden og data ud i lærergruppen, kan der også
vise sig andre muligheder, som det kan være relevant, at nogle lærere arbejder videre med. Hvis
der skal arbejdes med small measures, skal der også i planlægningsfasen trækkes viden ind for at
kunne opstille konkrete mål i skemaerne til eleverne. Processen med at udvikle gode skemaer er i
sig selv en cyklisk proces, hvor skemaet løbende afprøves, analyseres og revideres (Qvortrup A. ,
2016, s. 37). På Bygholm arbejder lærerne med kollegial supervision som en del af LIP-projektet.
Denne metode til at observere og efterfølgende samtale om undervisning og elevers læring vil understøtte de trin i aktionslæringsforløbet, hvor lærerne skal evaluere aktionen og reflektere over.
Samtalen i kollegial supervision har netop det mål, at den lærer, der er fokusperson i samtaler får
mulighed for at reflektere over sin handlinger i undervisningen og derfra definere nye handlemuligheder ( (Andersen & Bager, 2013, s. 436), (Ipsen, 2017)).

7.3. Implikationer for ledelse
At arbejde som et kollegialt fællesskab er også en cyklisk proces (Qvortrup L. , 2016, s. 16), på
samme måde som aktionslæringsforløbet, hvor lærere i fællesskab undersøger og forbedrer praksis. Sammentænkning af de to udviklingsområder understøtter hinanden, og for mig som pædagogisk leder er der nogle fælles opmærksomhedspunkter. Hargreaves og Fullan peger på, at et professionelt læringsfællesskab skal have et klar fokusområde at arbejde med (Hargreaves & Fullan,
2016, s. 162). Udgangspunktet for aktionslæring er, at den enkelte deltager har et læringsbehov og
-ønske (Frimann, Willert, & Stegeager, 2017, s. 99). Derfor skal lærerne være med til at fastsætte
fokusområdet, og det skal være fleksibelt, så det kan tilpasses den enkelte lærer eller gruppe af
lærere. På baggrund af interviewet med lærerne finder jeg det sandsynligt, at lærerne deler min
opfattelse af det overordnede udviklingsbehov. Et fælles fokus på progression kan være med til at
give lærergrupperne noget konkret at arbejde med i processen med at udvikle sig til et professionelt læringsfællesskab. Fokusområdet skal være fleksibelt, og derfor er jeg opmærksom på, at de
muligheder, lærerne skal arbejde med og de aktioner, der sættes i værk, ikke skal være de samme
for alle. Som beskrevet ovenfor i skitsen til aktionslæringsforløbet, så kan der vise sig andre muligheder end small measures, som det vil give mening, at en gruppe lærere arbejder med.
Min ledelsesrolle bliver en kombination af at delegere ledelse til lærergrupperne og at være en facilitator. Professionelle læringsfællesskaber udvikles bedst, hvis lederen uddelegerer noget ansvar
til lærergrupperne (Qvortrup L. , 2016, s. 63). Jeg skal ikke som leder sidde ved bordenden og be-
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slutte og planlægge aktioner i lærernes undervisning. Det skal de selv. Men jeg har en facilitatorrolle, hvor jeg skal støtte lærerne i arbejdet med metoderne aktionslæring og kollegial supervision,
hvor samtalerne følger fastlagte spørge-mønstre (LIP-projekt-team, 2018). Jeg påtager mig også at
sørge for, at lærerne for eksempel har tid til at mødes og at de har mulighed for at observere hinanden. Jeg ved fra en tidligere undersøgelse, at det har stor betydning for lærerne, at ledelsen sørger for sådanne rammer (Ipsen, 2017, s. 11).
Jeg er meget opmærksom på, at man som leder ikke kan tvinge en samarbejdskultur frem og at
professionelle læringsfællesskaber ikke er målet (Hargreaves & Fullan, 2016, s. 195). At arbejde
med aktionslæring som metode til udvikling er heller ikke målet i sig selv. Det er blot metoder til
udvikling af undervisning, så eleverne øger deres læring. I forhold til udvikling og understøttelse af
god samarbejdskultur på Bygholm er jeg optaget af min ledelsesrolle i forhold til at opbygge tillid,
idet vi ved fra forskningen, at tillid er afgørende for at udvikle skolen og undervisningen (Davy &
Ågård, 2017, s. 135-137). Det handler både om tillid mellem leder og lærer og lærerne imellem. Ud
over at inddrage lærerne i beslutninger, som jeg har skitseret ovenfor, så har jeg blandt andet fokus på at komme tæt på lærernes praksis ved at tale med dem om og besøge dem i deres undervisning. Nogle gange er det for at give formel feedback og andre gange har det en mere uformel
karakter. Jeg har min daglige gang og mit kontor på lærerværelset og spiser altid frokost med lærerne. Disse ting til sammen er med til at understøtte opbygningen af tillid og relationskapacitet
(Davy & Ågård, 2017, s. 141). Når vi går i gang med aktionslæringsforløb, hvor en hovedpointe er,
at vi eksperimenterer i undervisningen, så er der også en mulighed for, at eksperimentet nogle
gange ikke får det udfald, vi havde håbet på. Det er derfor tillid og god samarbejdskultur er helt
central: Der er nødt til at være en kultur på skolen, hvor det er en del af hverdagen, at man kan
tale om og lære af fejl og usikkerhed.
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8. Konklusion
Progressionsforståelsen hos lærerne på Bygholm er hovedsageligt en kognitiv tilgang til begrebet
og kan illustreres med en spiral, der viser, at kategorierne fra Blooms kognitive taksonomi er i spil
hele tiden eller i skiftende rækkefølge. Spiralen hviler på et fundament af faglig viden, og den faglige viden snor sig med spiralen hele vejen i udviklingen. Fagenes emner gå igen igennem uddannelsen, men eleven kan efterhånden arbejde med mere og mere komplekse problemstillinger i relation til emnerne. Dette empiriske fund støttes af teorien, hvor læringsperspektivet og evalueringsperspektivet på progression kan kobles sammen til en forståelse af progression som en spiral,
hvor taksonomiske kategorier beskriver, hvordan spiralen vokser i bredde og dybde. Denne forståelse genfindes også i de praktiske eksempler i litteraturen på, hvordan man kan arbejde med progression.
I modsætning til hvad jeg forventede i udgangspunktet, tager lærernes progressionsforståelse ikke
afsæt i et praksis- og deltagelsesorienteret perspektiv. I bekendtgørelsen til landbrugsuddannelsen
beskriver de praksisrelaterede læringsmål en progression i elevens evne til at indgå i erhvervets
praksis og i højere og højere grad at tage ansvar for arbejdsopgaver. Men lærernes progressionsforståelse knytter sig ikke til begreber som ”viden, færdigheder og kompetence” eller til erhvervsuddannelsernes præstationsstandarter.
Det kunne være et gavnligt blik at have, fordi det er vanskeligt at operationalisere begrebet progression i forhold til komplekse kompetencer, især ud fra den kognitiv spiral-taksonomi inspirerede forståelse, jeg har fundet hos lærerne. Jeg kan ikke på baggrund af analysen eller den anvendte teori operationalisere begrebet progression.
Og der er et behov for at få operationaliseret begrebet, idet lærernes mulighed for at få viden om
og arbejde med elevens progression i undervisningen er tæt koblet til, at lærer og elev ved præcist, hvor og efter hvad man skal se, når man skal have tegn på elevens progression.
Lærerne på Bygholm kender til de metoder, der også fremhæves i litteraturen – feedback, portefolio og tests, og de forsøger at arbejder som et professionelt læringsfællesskab, men de mangler
den tydelige operationalisering af begrebet progression, for at kunne få den fulde værdi af at arbejde med de formative evalueringsmetoder. Det er de komplekse kompetencer, der er størst behov for at få operationaliseret.
En metode til at arbejde med elevens progression samtidig med at begrebet progression operationaliseres er et aktionslæringsforløb, hvor lærer og elev for eksempel arbejder med metoden
”small measures” som formativt evalueringsværktøj. I aktionslæringsforløbet arbejder lærerne
også med at udvikle sig som et professionelt læringsfællesskab, der udvikler og evaluerer metoder
og operationaliserer begrebet progression som en del af deres daglige praksis.
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For mig som pædagogisk leder bliver fokus på at dele viden og inddrage lærerne i at udpege fokusområder til aktionslæringsforløbet. Min rolle i forhold til aktionslæringsforløb og udviklings af professionelle læringsfællesskaber bliver en facilitatorrolle, samtidig med at jeg har fokus på at udvikle organisationens relationskapacitet ved blandt andet at være tæt på lærernes praksis og understøtte en skolekultur, hvor vi værdsætter at lære af fejl og erfaringer.
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9. Perspektiver
En del af den fortsatte kommunikative validering af dette speciale ligger i at diskutere det vidensnotat med lærerne, jeg skriver til aktionslæringsforløbet. Mine fortolkninger og konklusioner kan
diskuteres, måske præciseres eller justeres. Kvale og Brinkmann peger på, at ”sandheden er noget
der forhandles i en lokal kontekst” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282), så i det perspektiv er begrebsafklaring og operationalisering af progression ikke afsluttet med dette speciale.
Tvært i mod. Jeg er overrasket over, at lærerne tænker meget kognitivt om progression og ikke tager et særligt praksis-deltagelsesorienteret perspektiv. Og så alligevel ikke – for det hænger måske
sammen med den faglige tradition på landbrugsskolerne og med lærernes akademiske tilgang til
det faglige felt, som er præget af deres egen uddannelse på Landbohøjskolen/Universitetet. Det er
min påstand, at der er en stærk fagfaglig kultur på landbrugsskolerne, hvor lærerne i høj grad ser
sig selv som hørende til fagligt fællesskab med lærere inden for samme snævre faglige felt, f.eks.
plantedyrkning eller kvægavl. I undervisningen har faglig viden høj prioritet. Det har været med til
at udvikle landbruget i Danmark, at uddannelse og erhverv er meget vidensbaseret. Men det giver
nogle udfordringer, når vi møder krav om at kunne evaluere helheder, og at eleverne skal erhverve komplekse kompetencer og ikke ”bare” have højt specialiseret faglig viden og færdigheder.
Så den første diskussion jeg kunne tænke mig at tage videre herfra er med lærerne på Bygholm. Vi
skriver, at skolens pædagogiske og didaktiske grundlag tager udgangspunkt i praksiskobling og helhedsorientering. Men det er faktisk ikke det, lærerne ser efter, når de skal beskrive elevens progression. Så på den ene side ønsker vi at kunne evaluere elevens komplekse kompetencer, men
vores briller er farvet af et fagfagligt videns-glas. Måske skal vi have nye briller? Vi skal arbejde videre med at definere og operationalisere progression, og måske skal det pædagogiske og didaktiske grundlag justeres?
Jeg tænkte i udgangspunktet, at landbrugsuddannelsen er som mange andre erhvervsuddannelser. Men måske er de faglige traditioner noget anderledes på en håndværkeruddannelse, hvor i
hvert fald en del af lærerne selv er uddannet håndværkere, der måske har et mere praksis-deltagelsesorienteres blik på progression. Så den anden diskussion, jeg synes det kunne være interessant at have, er med andre erhvervsuddannelser – for eksempel med de pædagogiske ledere. Vi
kunne nok lære noget af hinanden, hvis jeg har ret i, at landbrugsskolerne har et stærkt fagfagligt
fokus og håndværksuddannelserne måske har et mere helheds- og praksisorienteret perspektiv på
progression. Måske kunne begrebsafklaring og operationalisering komme til at stå tydeligere på
hele erhvervsskoleområdet – selv om den måske ikke er én og samme ting alle steder. Når det er
et så centralt begreb i vores fælles hoved- og grundfagsbekendtgørelse vil det være interessant og
relevant for alle lærere og pædagogiske ledere at blive klogere på, hvis vi skal leve op til målet om
at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
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