Rapport fra et læringsforløb i Hedeland:

Fremtidens Skole er hårdt arbejde
– men det engagerer
Fremtidens Skole handler om at lære ved at udforske, idéudvikle og
komme med løsningsforslag på virkelige problemer i omverdenen.
Dermed er fremtidens skole også ofte hårdt arbejde: Det foregår
ikke bare i et klasseværelse, men kræver en udadvendt og opsøgende indsats og dermed energi og engagement af eleverne.
Det beviste 7.A og B på Hedehusene Skole også til fulde, da de
i februar indledte et større projektarbejde med udfordringen:
Hvordan kan vi udvikle Hedeland Naturpark?
Hedeland er et 15 kvadratkilometer stort natur- og fritidsområde
på tværs af Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner, som
driver området sammen i selskabet I/S Hedeland.
Opgaven var at komme med kvalificerede forslag til, hvordan Hedeland kan udvikles yderligere med faciliteter, der taler til forskellige
målgrupper - og også at beregne, hvad det vil kræve at gennemføre og
evt. drive de foreslåede faciliteter/aktiviteter.

Ud at køre, ud at gå, op på cyklen – og frem med
målerudstyr, droner og excelark
Gennem et seks uger langt forløb har 7.-klasserne i bogstavelig forstand marcheret op og
ned ad bakker og dale i Hedeland, de har med guide cyklet de 15 kvadratkilometer
igennem for både at få overblik over det samlede område og nærmere kendskab til eksisterende faciliteter, de har foretaget opmålinger med traditionelle målerhjul for at beregne størrelsesforhold, og de har fotograferet og
filmet med droner for at dokumentere egnede steder til nye faciliteter.
I samme periode har de besøgt natur- og fritidsområder
i andre kommuner og fået præsenteret idéerne
bag indretning, faciliteter og aktivitetsmuligheder i disse: To så forskellige anlæg
som Lynghøjsøerne i tidligere grusgrave uden for Roskilde og Fælledparken i København.
Men borgerne skulle naturligvis
også høres: Derfor gik 7. klasserne på ”jagt” efter interviewpersoner
på bymidtens gader og pladser, og
de stemte dørklokker i store områder i
Hedehusene og Fløng. Rigtig mange imødekommende borgere tog sig tid til at udfylde
elevernes spørgeskemaer om borgernes aktuelle
kendskab til og brug af Hedeland og om deres ønsker og
idéer til fremtidige aktiviteter i området.

Fra idé til produkt: Konkretiser, beregn, byg…
Sideløbende med hele denne undersøgende fase begyndte eleverne at idéudvikle forskellige projekter, som kunne indfri nogle
af de potentialer og ønsker, som tegnede sig i forløbet - også
båret af elevernes egen idéer og ønsker til Hedeland.
Og i læringsforløbets sidste uger konkretiserede de så i
grupper de udvalgte projekter: Her tegnede, modellerede, byggede, 3D-tegnede og 3D-printede eleverne modeller af de foreslåede nyanlæg - alt fra kombinerede aktivitets- og udsigtstårne til overnatnings- og spisesteder,
nye typer legepladser, hundeparker udstyret med hundevenligt legetøj/aktivitetsudstyr, og meget mere.
Samtidig forsøgte eleverne at skitsere de forventede processer og udgifter frem mod realisering af de nye faciliteter
og det samme mht. drift - herunder også at forholde sig til de
kommende målgrupper.
Og som endnu et element producerede eleverne informations- og markedsføringsmateriale for de nye faciliteter i form af hjemmesider og/eller brochurer.

Syretesten: Når idéen møder virkeligheden (kunden)
Afslutningsvist lavede eleverne en samlet præsentation af alle projekterne, og den store kulmination var, da direktøren for I/S Hedeland, Tina Vesth, kom til
en særlig præsentation af ca. 10 repræsentativt udvalgte projekter.
Her fik eleverne konkret respons på deres projektidéer og blev
konstruktivt udfordret på de undersøgelser og overvejelser,
der lå bag hvert projekt.
”Jeg er imponeret - kvaliteten har været høj, og eleverne har i høj grad ramt ’bulls eye’ i forhold til de ønsker,
der er for Hedelands udvikling i interessentkommunerne. Det er også godt, at der er tænkt business
cases ind - Hedeland skal jo drives med indtægter”,
sagde direktør Tina Vesth efter runden med elevernes projekter
”Eleverne har tænkt hele vejen rundt, og jeg vil lade
mig inspirere af idéerne”, tilføjede Tina Vesth, der som
eksempel nævnte, at et forslag om klatrehytter kan videreudvikles til en nytænkning af kommende shelters.
Interessen for 7. klassernes arbejde med Hedeland stoppede
imidlertid ikke her: Efterfølgende inviterede borgmester Michael
Ziegler sin partifælle, justitsminister Søren Pape, på besøg for at opleve
Fremtidens Skole i praksis - her præsenterede en gruppe elever også nogle af projekterne.
Og senest stillede nogle af eleverne igen op, da Høje-Taastrup Kommune holdt pressearrangement om netop Hedelands udvikling og demonstrerede droneflyvning m.m. for deltagerne.

Projektbaserede læringsforløb og faglige mål
7. klassernes Hedelandsarbejde er således et godt eksempel på,
hvordan arbejdet med autentiske og innovative læringsforløb
i Fremtidens Skole, kan gribes an:
Der er taget udgangspunkt i en udfordring i elevernes
nærområde, der er en autentisk aftager af ”produkterne”, som også er indstillet på at medvirke til kvalificeret evaluering af disse, og læringsforløbet har givet
gode muligheder for at lære ved at bruge fagene og
deres metoder tværfagligt.
I dette forløb har især matematik og dansk været i
spil, da det var disse to fag, der som udgangspunkt
blev formuleret konkrete faglige mål for, fortæller Jørgen Kjær Jensen, som er matematiklærer i 7.a.
“Det autentiske læringsforløbs
styrke er flerstrenget: Det er
en styrke, at elevernes motivation og engagement for at
lære bliver større, når de kan se,
hvad deres indsats skal bruges til – ’vi regner ikke for at
regne, men for at finde ud af, om vores idé kan blive virkelighed’. Det er også en styrke, at rigtig mange elever
udtrykker stor glæde alene ved, at undervisningsdagen er radikalt anderledes end den traditionelle klasserums-undervisning: Det bliver sjovere at gå i skole
– og på arbejde”, siger Jørgen Kjær Jensen.
Han påpeger også, at fra lærerside kræver de autentiske læringsforløb en helt ny og tidskrævende forberedelse i forhold til at finde udfordringer, som kan matche de faglige mål på tværs af (alle) fag
og klassetrinnets formåen, og med
at finde samarbejdspartnere i det
omgivende (lokal-)samfund, som
vil indgå i et samarbejde, hvor de
leverer input til både problemformulering, undersøgelsesfase og evaluering.
Og endelig er der praktiske/tekniske udfordringer i skematilrettelæggelse for både klasser og lærere osv. – men det bliver
man bedre og bedre til, efterhånden som der høstes erfaringer
med processen.
Så 7.A og B og deres lærere har ikke kastet sig ud i tværfaglige læringsforløb centreret om løsningen af virkelige problemer for
sidste gang.
Læs evt. mere om fremtidens skole på www.htk.dk/21

