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PROGRAM FOR WORKSHOP

Den lærende skole
- Hvad er et professionelt læringsfællesskab?
- De fem søjler
- Læreprocesser i udviklingen af PLF

Det lærende møde
- Professionel læringscyklus
- Reflekterende og lærende samtaler
- Aktionslæring
- Facilitering



Mål for workshoppen

 At I får indblik i det, der kendetegner et professionelt 
læringsfællesskab, herunder de fem (seks) søjler. 

 At I bliver bevidste om de læreprocesser, der kendetegner et 
velfungerende professionelt læringsfællesskab og hvordan det kan 
tænkes ind i jeres allerede etablerede teams på skolen.

 At I får kendskab til og begreb om, hvad der ligger i det lærende 
møde og god mødekultur i udviklingen af PLF.

 At I bliver bevidste om jeres egen vigtige rolle som leder for en 
lærende skole samt indblik i en facilitators rolle, ansvar og funktion –
og forslag til, hvordan skolens vejledere og ressourcepersoner kan 
varetage denne opgave.
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Tjek ind

 Hvilke erfaringer har I på din skole med udvikling af praksis? 
- Hvad er svært? 
- Hvad har I succes med?

 Hvad håber du, at denne workshop kan bidrage med?
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Den lærende skole
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De syv overordnede "handlingsorienterede" 
dimensioner:
1. Udvikling og deling af en vision med fokus på alle 

elevers læring
2. At skabe og støtte livslang læring for alle 

medarbejdere
3. Fremme af teamlæring og samarbejde blandt 

personalet
4. Etablering af en kultur, innovation og udforskning
5. Etablering af indlejrede systemer til at indsamle og 

udveksle viden og læring
6. Læring med og af det ydre miljø og større 

læringssystemer
7. Modellering og fremme af lærende ledelse.

(OECD, 2016) 



Hvad kendetegner et professionelt læringsfællesskab?

”Et effektivt professionelt 
læringsfællesskab har kapaciteten til 
at fremme og opretholde alle 
professionelles læring i 
skolefællesskabet med det 
kollektive formål at øge elevernes 
læring”  (Albrechtsen, 2016)
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Hvorfor arbejde som PLF?

1. …fordi læreren må stræbe mod at udvikle praksis gennem hele sin lærergerning,

2. …og denne udvikling sker bedst i et samarbejde.

3. Det er den mest effektive måde, hvorpå lederen kan lede de professionelles læring og udvikling!
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Teamsamarbejde PLF

• Samarbejder om større faglige projekter, ofte 
over en kortere periode.

• Arbejder sammen om, hvad eleverne skal lave og 
hvad de skal lære.

• Planlægger dele af undervisningen sammen.
• Udvikling af den professionelle er en privat sag.
• Dine elever, dine resultater og dit ansvar.

• Samarbejder om elevernes læring og trivsel 
generelt set.

• Arbejder sammen om, hvad eleverne skal lære og 
hvad de professionelle skal lære.

• Planlægger og evaluerer undervisningen sammen 
ved brug af data.

• Udvikling af den professionelle er en fælles sag.
• Vores elever, vores resultater og vores ansvar.

(Heckmann og Nybo, 2018)



De kulturelle logikker i teamsamarbejdet
Familiekultur:
Der er fokus på fællesskabet uden tilstrækkeligt rum for indbyrdes faglig kritik og udvikling?

Funktionalitetskultur:
Der er fokus på den konkrete opgavevaretagelse, dvs. hvem varetager hvilke opgaver, uden at disse 
opgaver sættes i relation til lærings- og kompetencemål?

Der er brug for et opgør med de eksisterende kulturer for at nå intentionen i skolereformen. Det fordrer 
en bevægelse mod en kultur, hvor teamets fokus er på læring for både elever, pædagoger og lærere.

(Lise Tingleff Nielsen, Ph.d-afhandling, 2012)
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Folkeskolens tre primære formål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis.



Teamsamarbejdets udviklingsstadier

Professionelle læringsfællesskaber dannes over 
en længere periode og opnår ikke modenhed på 
kort sigt. Man kan naturligvis facilitere
processen gennem en aktiv og målrettet 
indsats, men ikke alt kan fremskyndes, sådan 
som man måske kunne ønske sig det. (Wheelan, 
1996)

Karakteristika ved de fire stadier:

1. Afhængighed og inklusion blandt 
medlemmerne

2. Modstand og kamp

3. Tillid og struktur i teamet.

4. Arbejde og produktivitet i teamet.
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PLF skal ledes for at fremme en udviklingskultur

 Ledere spiller en central rolle i forhold til 
arbejdet med PLF.

 Ledelsen må sørge for at fremme et fælles 
sprog og fælles tilgang til undervisning og 
læring for hele skolen

 Lederen må ikke kun strategisk, men også i 
det daglige formå at have fokus på elevernes 
læring

 Ledelsen må sikre, at der skabes refleksion 
over praksis, selv deltage i pædagogisk faglige 
diskussioner, sørge for at der gives feedback 
på undervisningen, indhente og analysere 
data, drøfte nye didaktiske tiltag og sørge for, 
at kompetenceudvikling bliver et fælles 
anliggende.

(Qvortrup, 2015) 11

Ledelsen må gå forrest og 
skal ikke kun planlægge og 
lede de professionelles 
læring og udvikling – de 
skal også selv kunne sætte 
sig i en lærende position. 
De må selv være nysgerrige 
på egen praksis, udfordre 
sig selv og opsøge feedback 
fra medarbejderne. 

Ledelsen kan med fordel 
tildele ressourcepersoner 
– fx vejledere, 
teamkoordinatorer eller 
andre - opgaven med at 
lede de professionelle 
læringsfællesskaber og 
sikre sig et konstruktivt 
dagligt samarbejde med 
dem.





Udvikling af læringskultur foregår på forskellige niveauer

PLF kan foregå på mange niveauer og på tværs af 
skolens organisationer – og sågar på tværs af 
skoler. 

Det vil være forskellige fokusområder, men uanset 
niveau har et PLF altid fokus på, hvordan elevernes 
læring og trivsel øges.
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Skole

Ledere

Ressourcepersoner

Lærere og 
pædagoger

Elevernes læring og 
trivsel

Heckmann og Nybo, 2016



De fem søjler

Et professionelt læringsfællesskab har følgende fem centrale kendetegn:

1. Fælles værdier og vision
2. Fokus på elevers læring
3. Reflekterende dialoger
4. Deprivatisering af praksis
5. Samarbejde
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Her tilføjet en ekstra søjle 
(aktionslæring) og et vigtigt 
fundament

Albrechtsen, 2016)



Fundament

 Fundamentet består af, at der er fastsat tid til at mødes. Der er overordnede rammer for, hvad der skal udvikles, og 
mødelederen har legitimitet i forhold til at styre processer og samtaler i det professionelle læringsfællesskab. 
Endelig er det også helt nødvendigt, at der er tillid og ressourcer til at være nysgerrig på at udvikle sin praksis.

• Tid (Fundamentet består af, at der er fastsat tid til at mødes). 

• Struktur (Mødelederen har legitimitet i forhold til at styre processer og samtaler i det professionelle 

læringsfællesskab).

• Rammer (Der er overordnede rammer for, hvad der skal udvikles).

• Beslutningskompetence (Pædagogisk ledelse deltager i vigtige beslutningsprocesser)

• Menneskelige ressourcer (Det er helt nødvendigt, at der er tillid og ressourcer til at 

være nysgerrig på at udvikle sin praksis).



Fælles værdier og vision

Spørgsmål til teamet:

Hvilke værdier og visioner deler I i teamet?

Har alle været med til at formulere disse?

Hvad gør I for at realisere værdierne og 

visionen?

Skolen må have en eksplicit beskrivelse af, hvilken vision med 
konkrete mål, der sigtes mod.
Derudover må de værdier, man bygger på for at realisere 
dette, også præciseres.
Skolen kan beskrive, hvad der anses for god undervisning, og 
hvilke værdier man vægter højt i forhold til læring, adfærd, 
trivsel, respekt, ambitioner mv.



Kollektiv ansvarlighed/ deprivatisering af 
undervisningspraksis
Spørgsmål til teamet:

Kan I give eksempler på ‘kollektiv ansvarlighed’?

Er der åbenhed om, hvad der sker i hinandens klasser?

Laver I forberedelse og undervisning sammen?

• Hvad er det, I vil samarbejde om?

• Hvilke informationer omkring jeres undervisning bringer I eksempelvis 

med til et teammøde?

• Bliver jeres egen undervisning overhovedet tematiseret i mødet med 

kollegaer i hverdagen, eller falder snakken på noget andet?

• Planlægger I kun undervisningen sammen, eller udvider I samarbejdet til 

også at omfatte forberedelse, selve gennemførelsen af undervisningen og 

evalueringen heraf?

• Hvor meget når I at tale om undervisning i løbet af et teammøde?
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Fokus på elevers læring & trivsel

Omdrejningspunktet i et PLF er elevernes læring og trivsel. 

Der kan samarbejdes om at opstille læringsmål og tegn på 

læring, om at synliggøre progression, om den løbende 

feedback, og om det at sikre, at alle elever udfordres på 

højere niveauer.

Spørsgmål til teamet:

• Sætter jeres team fokus på forbedring af 

elevernes læring og trivsel?

• Hvordan gør I det i praksis?



Samarbejde/ Kollaboration

Spørgsmål til teamet:

Hvilke former for samarbejde anvender I i teamet?

Hvad samarbejder I om, hvornår og hvordan?

Er det et samarbejde, der fokuserer både på elevers og læreres læring?

PLF handler grundlæggende om udvikling af samarbejde og bygger på 

den overbevisning, at det både skal foregå i og på tværs af teams, hvis 

skolen skal lykkes bedst muligt med at fremme læring og trivsel hos alle 

elever. Det handler også om at kunne tackle uenigheder, hvilket kræver 

tillid, gode samarbejdsforhold og gode samarbejdskompetencer.



Undersøgende tilgang til praksis (aktionslæring)

Spørgsmål til teamet:

 Hvilke former for undersøgelse af egen praksis foretager I i 

teamet?

 Hvordan gør I det?

 Hvordan undersøger I om noget er mere effektivt end noget 

andet?



Reflekterende dialoger og lærende samtaler

Spørgsmål til teamet:

 Hvordan og hvornår engagerer I jer i reflekterende dialoger 

og lærende samtaler?

 Hvordan forholder I jer lærende til hinanden?

 Inddrager i vidensressourcer i jeres teamsamarbejde?

I PLF arbejdes der bevidst med at skabe refleksion, som fordrer en 

kollektiv undersøgelse af den bedste praksis i teamet, hvor 

forbedringer og beslutninger baseres på teamets kollektive 

dømmekraft. Der samtales om effektiv og ineffektiv 

undervisningspraksis og om at fremme lærernes professionalisme til 

gavn for elevernes læringsudbytte. 



Fælles refleksion – tænk-par-del

 Kig på spørgsmålene til søjlerne og overvej 

og diskuter med hinanden:

 Hvordan ser det ud i jeres teams?

 Oplever I teams, som kan siges at have 

karakter af at være et PLF?

 Hvad kunne første lille skridt være i 

udvikling af PLF hos jer?

 Hvilken rolle kunne skolens 

vejledere/ ressourcepersoner have i 

udviklingen af PLF?
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Link til Dafolos
fantastiske 
hjemmeside: Nye 
veje mod 
professionelle 
læringsfællesskaber

Link til Dafolos
fantastiske 
hjemmeside: 
Det gode PLF

https://dafolo-online.dk/Redskaber.7150.aspx
http://www.dafolo-online.dk/Om-bogen.7098.aspx


Det lærende møde – lærende samtaler
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Planlæg
Undersøg, opstil mål, 

udvælg aktioner og 

planlæg med læring 

for øje

Professionel læringscyklus

Reflekter
Undersøg, 

analysér data og 

evaluér resultater 

– er målet nået?

Observer
Iagttag, indsaml 

data og følg 

læringen 

Udfør
Afprøv de 

udvalgte aktioner

Individuelt

Kollektivt

Skriftligt

(Fastholdt)

Videndel 
Hvad skal 

eleverne lære?



Fire centrale spørgsmål, der driver professionelle 
læringsfælleskaber (PLF)

De professionelle læringsfællesskaber sigter specifikt på at skabe de betingelser, der 
hjælper underviserne til at blive dygtigere til at undervise, fordi fremragende undervisning 
og høje læringsniveauer går hånd i hånd.
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1. Hvad er det vi ønsker, at eleverne skal lære?
2. Hvordan kan vi vide, om eleverne lærer noget?
3. Hvad vil vi gøre, når eleverne ikke lærer?
4. Hvordan kan vi differentiere undervisningen, så 

alle elever stimuleres bedst muligt?

(DuFour og Marzano 2011:22-23).



Svaret er handling - Aktion

06.06.2017Slide 26

Læring

Aktion

• At lære om sin egen praksis ved 
at tage udgangspunkt i konkrete 
handlinger.

• Teambaseret.

Aktions-
læring

Formål med aktionslæring

• at udvikle den pædagogiske praksis ved at 
fokusere på, eksperimentere med, observere og 
reflektere over forskellige situationer fra 
praksis. 

• at frembringe en viden som er direkte 
anvendelig for praktikerne i arbejdet med at 
udvikle og forbedre praksis.





Vejledning  Facilitering
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Ekspertvejlederen skal… Procesvejlederen skal…

Have ekspertise ifht indholdet i 
deltagernes problemstilling

Have ekspertise ifht processen med 
deltagerne

Give sin mening til kende Bidrage til at andre kan skabe ny mening

Undersøge for selv at blive klogere på 
situationen, for at kunne svare

Udforske, for at deltagerne kan blive klogere 
på, hvad de tænker

Give svar Stille spørgsmål

Undersøge problemstillingerne, så man kan 
foreslå de mest brugbare løsninger

Facilitere processen, så deltagerne selv 
udvikler ideer og løsninger

Westmark, 2012

Vejlederens rolle som facilitator

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.colourbox.dk/preview/2029076-735886-angry-fish-bullying-a-little-one-cartoon-illustration.jpg&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/vektor/angry-fisk-mobning-en-lille-en-tegneserie-illustration-vektor-2029076&h=327&w=480&tbnid=_C0xlO-N3NL_5M:&zoom=1&docid=h0qG1JIM2xdJhM&hl=da&ei=u2MIVKmyIIrMyAO6qYKQDw&tbm=isch&ved=0CEEQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=2536&page=2&start=20&ndsp=29


Procesfacilitering

Mødedeltagere oplever typisk et møde som meningsfuldt, hvis de har haft lejlighed til at bringe deres viden og 
kompetencer i spil. Det er svært, hvis møder har mere end 3-4 deltagere. 

Spørgsmålet melder sig så: hvad gør man, så det ikke er de samme hurtigtænkende deltagere, der altid får al 
taletiden? Og hvordan får man også givet de mere introverte taletid? Og hvordan beriger man refleksioner og 
diskussioner med flere perspektiver og skaber rum for dialog? Og hvordan sikrer vi os, at samtalen er konstruktiv 
og relevant? Osv.

 Involvering – alle skal på, men effektivt

 Videndelende processer med specifik 
og konstruktiv form

 Refleksive processer 
– udviklingsrettede, selvkritiske og flere perspektiver

29Ravn og Petersen, 2015)



Udretterdagsorden
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Kriterier for det gode PLF-møde
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For at kvalificere den fælles 
forståelse af rammen for det gode 
PLF-møde kan man i teamet 
udarbejde et sæt fælles kriterier, 
der beskriver, hvad der 
kendetegner teamets arbejde som 
et PLF.

Kriterierne beskriver et ideal, som 
teamet stræber mod, hvor der 
hele tiden vil være mulighed for 
yderligere udvikling.

Heckmann og Nybo, 2018)



Lynrunden: 
Hvad er jeres vigtigste læring i udviklingen af PLF 
frem til nu? 

1. Stil jer i en cirkel med ca. 10 deltagere i hver.

2. Vælg én til at være facilitator.

3. Alle får først ½ minut til at tænke selv.

4. Alle får på skift et minut til at formulere en eller to læringspointer.

5. Facilitator starter med sin egen vigtigste læring (for at demonstrere hvor kort og klart, det skal siges) og 
sørger for at holde tiden.

6. Facilitator samler kort op til sidst: ”Jeg hørte mange af jer sige X, mens et par nævnte Y. Så mon ikke, det er 
særligt X og Y, vi skal være opmærksomme på… Tænker I ikke også det? (Der nikkes måske)”.

Lynrunden, Skolens teammøder, Ib Ravn og Vibeke Petersen, side 47
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Udvikling kræver, at man overkommer udfordringer…

Hvilke tre udfordringer kan være de største og vigtigste at overkomme, for at 
implementeringen af PLF lykkes?

Udfordring 1: Manglende struktur
Strukturen er det stillads, gennem hvilket man opdager, hvad der er hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt i de 
gamle vaner, man ubevidst har opbygget i teamet. Strukturen er forudsætningen for læring i teamet.

Udfordring 2: Det tager tid!
Lærere og pædagoger, der skal lære at arbejde som et professionelt læringsfællesskab kræver tid. De enkelte søjler 
skal trænes og øves og der skal gives tid til feedback, at fejle og blive i læring. Det tager tid at lære.

Udfordring 3: Anderledes skoletradition
Professionelle læringsfællesskaber rummer begreber som data, læring og deprivatisering, og det kan umiddelbart 
udfordre danske skoleværdier som dannelse, intuition, dømmekraft og metodefrihed. 

(Tange mfl., 2019)
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Al forandring kræver tid og tilvænning

Akavet 

Påtaget 

Mekanisk

Implementeret
Slide 
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Tjek ud

 Hvad tager du med dig fra denne workshop? (Særlig pointe, viden, 
afklaring, beslutning, indblik, diskussion…)

 Hvad har du fået lyst til at gøre nu? Og hvad kunne være dit og din skoles 
første lille skridt?  
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Tak for i dag

Slide 
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