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Ny læringsplanform – forandring og implementering i Målkøbing 

Kommune 

Af Pernille Hansen og Søren Hornskov 

 

I denne case følger vi en skole der som mange andre har fokus på ledelse med mål og 

læringsmålstyret undervisning. Som på de fleste skoler er man i gang med at 

implementere nye ”læringsportaler”, som skal understøtte læringsmålstyret undervisning. 

Portalerne er en central brik i digitaliseringen af skolen.  

 

Implementering af Meebook - forandring og frustration  

Kommunens skoler skal anvende læringsplatformen Meebook, og i april 2016 sætter 

Målkøbing Kommune en implementeringsplan i gang. Målet for første fase er at lærere og 

pædagoger udarbejder deres årsplaner og planlægger og afvikler deres undervisnings-

forløb i Meebook. Eleverne skal ifølge planen aflevere deres opgaver i Meebook i et eller 

flere forløb fra december 2016.  

Kort tid efter implementeringsstrategien var skudt i gang valgte Målkøbing Skole imidlertid 

helt at stoppe implementeringen af Meebook.   

Anders, som er pædagogisk afdelingsleder, fortæller at projektet med implementeringen af 

Meebook blev ”sat på standby, fordi der var for mange forandringer på samme tid”. Ny 

skolereform og ny arbejdstidsaftale gjorde, at ”nogle af lærerne følte sig pressede og følte, 

at de ikke kunne følge med. Nogle af lærerne lå på et maksimum i forhold til at kunne 

magte deres undervisning”.  

Anders fortæller fortsat at kritikken af og modstanden mod Meebook handlede om dårlig 

timing, og en holdning blandt lærerne om at læringsplatformen har et ensidigt fokus på 

målsætning og målstyring. Mistillid og kontrol af lærernes arbejde var også en væsentlig 

kritik ved brug af Meebook. Lærerne mente desuden at Meebook byggede på en konstant 

statusopgørelse over for både ledelse, forældre og elever. Denne kritik fra lærernes side 

fik betydning for den efterfølgende implementeringsfase, som handlede om, at alle skolens 

lærere og pædagoger fra oktober 2017 skulle arbejde med planer for elevernes læring og 
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trivsel gennem en dialog med elever og forældre via læringsplatformen. Ledelsen skulle 

ligeledes fra oktober 2017 bruge læringsplatformen til at følge udvalgte elevers læring og 

trivsel. Ligeledes står der i implementeringsplanen at Meebook skal præsenteres på 

forældremøder, så forældrene kan se, hvordan de kan være med til at kommentere 

elevernes planer for deres læring. 

Målet var fra forvaltningens side at læringsplatformen skulle være skolens didaktiske 

platform. Den skulle indgå i alle fagprofessionelles daglige arbejde og være en del af 

skolens kultur.  

 

Ledelsens tanker om Meebook i første implementeringsfase 

Når Anders tænker over lærernes modstand og kritikken af Meebook, handler modstanden 

udover store indholdsmæssige forandringer også om ledelsesteamets formidling og 

implementeringsstrategi af Meebook. Der var gang i flere overordnede forandringer, og 

tiden var ikke til implementering af en ny læringsplatform. De store krav om digitalisering 

betød at tempoet blev for hurtigt.  

Anders giver udtryk for at en afgørende problemstilling var at ledelsesteamet overså 

vigtigheden af dialogen med medarbejderne. Dialogen om Meebook burde have handlet 

om mulighederne, bekymringerne, læringssynet og dannelseselementet i 

læringsplatformen. Det var samtidig vigtigt at få drøftet om der med denne læringsplatform 

er kommet nye værdier i spil og et andet syn på, hvad der skaber kvalitet i undervisningen.  

Den pædagogiske afdelingsleder fortæller at han mest har været i dialog med 

forvaltningen. Det har betydet at lærerne mangler indblik i ledelsesteamets overvejelser, 

holdninger og begrundelser for at bruge Meebook. Når Anders ser tilbage har ledelsens 

loyalitet været rettet mod forvaltningen og ikke mod lærerne.  

Anders er opmærksom på faren ved at der bliver ”for stor afstand mellem ledelsen og 

lærerne”. Han fortæller at ”mange af forandringerne opleves som en indsnævring af den 

didaktiske frihed”, og siger: ”Vi har ikke fået talt med medarbejderne om – Hvad tænker I? 

Hvor er vi på vej hen nu?– Hvad gør vi nu?”. ”Vi fik desværre ikke [i første fase] talt 

sammen med lærerne om de udfordringer, de har”.  
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Anders giver udtryk for at han ønskede, at de som ledelsesteam var gået anderledes til 

værks med implementeringen af Meebook. ”Jeg ville simpelthen have gjort sådan at 

lærerne havde mulighed for at hjælpe hinanden og sparre med hinanden”. 

 

Ny implementeringsproces. Forandring eller gentagelse? 

I december 2016 afholdt skolen et møde for lærerne hvor implementeringsprocessen 

skulle sættes i gang igen. Den havde været sat på pause siden april. 

Indledningsvis fortæller Anders medarbejderne at ”Vi griber det an på en anden måde nu, 

så der er tid til, at vi kan tale sammen med hinanden, for det tror jeg er vigtigt. (…) Vi skal 

sige: Hvordan kan Meebook passe ind i vores skole? Det er os der styrer Meebook…” 

Ledelsesteamet havde inviteret en konsulent som selv var lærer på én af naboskolerne til 

at komme og forklare om Meebook. 

Anders indleder og siger: ”Nu går I en tur, og når I møder en kollega, fortæller I tre af jeres 

mål for i dag. I dag vil jeg gerne ….  Hvad er det for nogle målsætninger der er i spil”. 

Lærerne tager beskeden til sig og udfører øvelsen. 

Når alle er samlet igen fortæller Anders at ”Meebook kan optimere jeres brug af 

planlægning og afvikling og evaluering af jeres undervisningsforløb”. Det får en lærer til at 

spørge: ”Kan ledelsen se alle mine forløb?” 

Der bliver uro i lokalet og lærere og pædagoger begynder at tale sammen. Nogle 

begynder at tale om hvordan de vil sætte deres fælles forløb ind i Meebook. Andre 

begynder at tale om elevernes ejerskab til Meebook. Nogle er optaget af hvordan lege, 

billeder og sjove opgaver og læringsfællesskaber kan rummes i Meebook. Andre taler 

sammen om at de ikke har nogen anelse om, hvad Meebook er.  

To sidder og taler sammen om at de ikke kan finde overskuddet i hverdagen til at sætte sig 

ind i noget nyt igen. To lærere taler om at der ligger et læringssyn bag Meebook, som de 

ikke tror på. En lærer fra indskolingen kommer med en skeptisk kommentar, ”… at bruge 

Meebook i indskolingen og i de kreative fag giver ingen mening, det skaber jo ikke 

kvalitet”. 
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Anders fortsætter ” I er selv administratorer for jeres hold og til jul kan forældrene komme 

ind”. Det får lærerne til at reagere. Hvorfor kan forældrene komme ind allerede til jul? 

Hvorfor kan de hele tiden sidde og se med? 

Anders minder lærerne om at de jo tidligere har været i gang med indførelsen af Meebook, 

men dengang uden held. Anders giver udtryk for at det sidste gang var for stor en 

mundfuld – de var ikke parate. Men nu er der skabt struktur og dialog omkring MeeBook. 

Det er tid til at prøve igen.  

Anders fortæller at lærerne denne gang kun skal sætte Meebook i gang på deres hold i 

matematik, dansk og engelsk, Der skal tre forløb i gang. Konsulenten tager over. Han 

synes der er nogle rigtig gode ting ved Meebook. ” ….det gode er at man bliver meget 

tydelig som lærer” . Han fortsætter: ”Hvis I ikke har mål på jeres forløb, så kan I ikke få 

jeres børn til at evaluere det(…) For at jeg kan reflektere over et mål – skal der være et 

mål.”  

Konsulenten fortæller at arbejdet med læringsplatformen kræver, at lærerne følger op med 

individuelle elevsamtaler. Flere af lærerne begynder at tale om at arbejdet med Meebook 

tager alt for meget af deres tid. En lærer rækker fingeren i vejret og siger: ”Vi har da ikke 

tid og mulighed for at gennemføre samtaler med hver enkelt elev – Meebook tager jo al 

vores tid”, ”Meebook tager mere end det giver”. En lærer siger: ”Jeg underviser når jeg er 

samme med børnene, så hvornår skal jeg tale med den enkelte”. En lærer rækker fingeren 

i vejret og siger: ”Vi har da ikke tid og mulighed for at gennemføre samtaler med hver 

enkelt elev – hvad skal de andre elever så lave imens? ” 

Anders minder om at denne tænkning er noget skolerne forpligter sig på. En lærer griner 

og siger: ”Vi lader som om vi ikke har læst Bekendtgørelsen”.  

Efter denne introduktion af Meebook skal lærerne i gang med arbejdet i forhold til deres 

konkrete klasser. Nogle skal i gang med at finde ud af hvad Meebook er og oprette deres 

forskellige klasser i systemet, mens andre lærere er godt i gang og grebet af deres forløb. 

De fortsætter deres arbejde i Meebook.   
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Ny justering af implementeringsprocessen - en forudsætning for forankring i 

praksis 

Da vi møder Anders igen et par måneder efter mødet med lærerne fortæller han, at skolen 

også efter anden implementeringsrunde måtte sætte tempoet ned. Målkøbing Skole var 

nødt til at gå ”deres egne skridt” i forhold til hvor deres medarbejdere var i processen. 

Omtrent samtidig ændrer forvaltningen også på implementeringsstrategien. 

I marts 2017 valgte forvaltningen efter reaktioner fra flere skoler at ændre på kravet om 

hvor hurtigt det skulle gå med implementeringen af Meebook. Der kom også ændringer af 

hvad Meebook skulle bruges til. I den reviderede implementeringsstrategi valgte 

forvaltningen en opblødning i forhold til elevplaner. Nu har man åbnet for at man i 

Meebook eksempelvis kan arbejde med elevplaner på flere forskellige måder. Der er altså 

ikke kun én måde at udarbejde elevplaner på. Nu kan den enkelte lærer udarbejde 

elevplaner i Meebook i forhold til, hvad han eller hun mener giver mening. 


