
LÆRINGSDAG 1.1

STÆRKERE
LÆRINGSFÆLLESSKABER OG
EFFEKTFULDE SKOLER



PROGRAM FOR DAGEN

 9.00: Velkomst og program for dagen og kort tjek-ind-øvelse

 10.00: Professionalitet & læringsfællesskaber – fælles viden og forståelse

 10.50: Teamundersøgelse af SLF-samarbejdskultur på egen skole

 12.00: Frokost

 12.45: Professionelle læringsfællesskaber og ledelse af læring

 13.40: Indledende arbejde med opstilling af udviklingstrappe 

 14.40: Opsamling på dagen, næste skridt og evaluering

 15.00: Tak for i dag



VELKOMST OG PROGRAM 
FOR DAGEN



 DISTRIKTSOPDELT 

 FUNKTIONSOPDELT

 DET SAMLEDE FORLØB OG TEMAER - DECENTRALT 

 JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR MÅLGRUPPE

 LOKALE LEDERE

 RESSOURCEPERSONER

 1

1.2 A

 2

 2  3

 3  4

 4  5

 5

 ”The Big Why” 
og PLF

 Roller, positioner 
og forandringsledelse

 Datainformeret 
praksisudvikling

 Feedback, observation 
og pædagogisk udvikling

 Vores stærkere
 læringsfællesskaber

 Effektfulde skoler  Ressourceperson i  
skoler

 Realisering af 
PLF læringskultur

 Datainformeret 
læringssamtale

 Skoleudvikling og 
implementering

- Dagtilbud 

 Den styrkede 
læreplan - fortsat

 Fagligt fyrtårn
i dagtilbud

 Samarbejde om 
børns læring

 Pædagogisk 
 dokumentation

 Fra aktivitet til 
læringsmiljø

 1

2.1 A 3.1 A

 APR  MAJ

- Skole

- FU

1.1 B

1.1 C

1.1 A

2.1 B

2.1 C

3.1 B

3.1 C

4.1 A

4.1 B

4.1 C

5.1 B

5.1 A

5.1 C

 Den styrkede 
læreplan

 Omsætning af 
FU-planen

 Ressourceperson i  fritids-
tilbud og ungdomsskole

 Datainformeret 
læringssamtale

 Realisering af 
PLF læringskultur

 Fra aktivitet til 
læringsmiljø

- Fællesfunktioner

 Aktionslæring, prøvehandlinger, praksiserfaringer, udvikling af stærkere professionelle læringsfællesskaber FÆLLES TILGANG

1.1 D 2.1 D 3.1 D 4.1 D 5.1 D



OVERBLIK OVER LÆRINGSDAG 1 OG 1.1

Fælles 
forståelse 
blandt 
deltagerne af 
Børn og Unges 
vision for 
arbejdet med 
Stærkere 
Læringsfælles-
skaber. 

Drøftelser og 
undersøgelse 
af egen skoles 
status for SLF.

 Lokale 
drøftelser og 
udførsel af 
statusunder-
søgelse i egen 
organisation, 
herunder 
indkredsning af 
mulige SLF 
udviklings-
områder i 
samarbejde 
med ledelsen.

Tekstlæsning: 
en tekst pr. 
undervisningsg
ang.

 Stærkere 
læringsfælles-
skaber og 
effektfulde 
skoler. 

 Teamkultur og 
forsknings-
informeret 
didaktik. 

 Arbejde med 
SLF udviklings-
trappe

Arbejde på egen 
skole med 
skolens SLF-
udviklingsområde 
samt opstilling af 
udviklingstrappe 
for udvikling og 
implementering 
af Stærkere 
læringsfællesskab
er i samarbejde 
med ledelsen.

Tekstlæsning

 LÆRINGSDAG 1  MELLEM 1 OG 1.1  LÆRINGSDAG 1.1  MELLEM 1.1 OG 2



OVERBLIK OVER LÆRINGSDAG 2 OG 2.1

Viden om og 
arbejde med 
roller, 
funktioner, 
positioner og 
forandrings-
ledelse.

Faciliterende 
processer og 
dialog-
værktøjer. 

Udarbejde 
funktions-
beskrivelse i 
samarbejde 
med ledelsen.

Tekstlæsning

 Deltagerene 
erhverver sig 
dialogiske/faci-
literende
kompetencer til 
arbejdet med 
at udvikle 
professionelle 
læringsfælles-
skaber samt 
kompetencer til 
praksisunder-
søgelser. 

 Planlægning af 
praksisunder-
søgelse
(feltarbejde). 

 Færdigplanlægge 
og gennemføre 
praksisunder-
søgelse
(feltarbejde) i 
samarbejde med 
ledelse eller 
supporteret af 
ledelse.

Tekstlæsning

 LÆRINGSDAG 2  MELLEM 2 OG 2.1  LÆRINGSDAG 2.1  MELLEM 2.1 OG 3



DAGENS FORMÅL OG UDBYTTE

• Ressourcepersonerne identificerer skolens 
udviklingsmuligheder i forhold til Stærkere 
læringsfællesskaber, og arbejder med at undersøge 
teamkulturen ift. at sætte elevernes læring i centrum 

• Forståelse af rollen som ressourceperson ift. at 
inddrage og anvende forskningsinformeret viden om 
didaktik og læringsledelse i et kollaborativt
teamsamarbejde

• Viden om den forskningsmæssige baggrund for 
arbejdet med professionelle læringsfællesskaber og 
værdien heraf – herunder at omsætte og anvende 
viden



Tegn: 

Tegn: 

Tegn:

Læringsdag 1.1

Ud-
viklings-
område

Frem-
tids-

billedet

Status-
under-
søgelse

OPGAVEN FRA SIDST

 Samarbejde mellem ledelse og SLF-
ressourcepersoner

1. Arbejde videre med 
statusundersøgelsen herunder 
drøftelse af fundament

2. Skitsere fremtidsbilledet:
 Sådan vil vi gerne, at vores praksis ser ud 

om 3 år…

3. Indkredsning af udviklingsområde: 
 Dette vil vi gerne fokusere på som skolens     

udviklingsområde…

 Hvordan ser det ud, når vi er langt med 
dette område:

 Forstyrrelser

 Viden

 Refleksioner



TJEK IND OG PRÆSENTATION

Navn? 

Skole?

Funktion?

Erfaringer med rollen som ressourceperson?

Min skoles første skridt mod Stærkere Læringsfællesskaber 
– mit/vores udviklingsområde?



HVORFOR STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER PÅ VORES 
SKOLE?

Vores kolleger spørger:

”Hvorfor det her med Stærkere Læringsfællesskaber?” 
”Hvad er det for noget?”
”Hvad er SLF-ressourcepersonsrollen?”

-Hvad svarer vi? 

5 min: 

Skolevis

Skriftliggørelse

5 min:

Dobbeltcirkel

Giv og stjæl 

3 min: 

Skolevis

Tilføjelser  



VI STARTER IGEN KL.  10.00



PROFESSIONALITET & 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 
– FÆLLES VIDEN OG 
FORSTÅELSE



ERFARINGER MED UDVIKLING AF PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER

https://www.eva.dk/grundskole/professione
lle-laeringsfaellesskaber-taettere-paa-
undervisningen



FOKUS PÅ LÆRING



PROFESSIONALITET & LÆRINGSFÆLLESSKABER – FÆLLES 
VIDEN OG FORSTÅELSE

Normativ 
(filosofisk) 

baseret 
pædagogik

Videnskabelig 
empirisk 
baseret 

pædagogik

 Skoleforskning



SKOLEFORSKNINGENS AFSÆT

 "Skolen lider under utilstrækkelig viden 
om, hvordan forskellige typer af 
undervisning påvirker forskellige 
elevers læring. Der findes til gengæld 
mange forskellige holdninger til, 
hvordan man bedst når ind til børnene 
med undervisning. Holdninger vel at 
mærke. Ikke viden. Om dette eller hint 
virker er ofte ikke noget man ved, men 
derimod noget man tror eller synes”. 

 Fremtidens folkeskole - én af verdens 
bedste. Anbefalinger - 360 graders 
eftersyn af Folkeskolen, Skolestyrelsen 
2010 s. 18



SKOLEFORSKNINGENS AFSÆT

 "Skolen lider under utilstrækkelig viden 
om, hvordan forskellige typer af 
undervisning påvirker forskellige 
elevers læring. Der findes til gengæld 
mange forskellige holdninger til, 
hvordan man bedst når ind til børnene 
med undervisning. Holdninger vel at 
mærke. Ikke viden. Om dette eller hint 
virker er ofte ikke noget man ved, men 
derimod noget man tror eller synes”. 

 Fremtidens folkeskole - én af verdens 
bedste. Anbefalinger - 360 graders 
eftersyn af Folkeskolen, Skolestyrelsen 
2010 s. 18

 Derpå bliver 
uddannelsesforskningen 
meget optaget af at 
undersøge, hvad der 
virker og hvad der evidens 
for, der virker



EVIDENS

”Hvad der lige nu er den bedst tilgængelige viden”

Evidensinformeret praksis handler om ”at tage udgangspunkt i den 
bedst mulige viden om , hvilke indsatser og interventioner, der hhv. 
virker eller ikke virker”. 

Dyssegaard. C. B. (2017): Hvad ved vi virker? I: P. F. Laursen & H. J. Kristensen (red). Didaktikhåndbogen, teori og temaer (2017) kap. 17. 
Hans Reitzels Forlag



EVIDENSSTIGEN, FORTOLKET

- Systematiske oversigter, metastudier (fx Hattie)

- Lodtrækningsforsøg (deles ved lodtrækning, testes før og efter, sammenlignes, evt blinded, 
randomiseret)

- Matchet benchmarking, kontrol med sammenlignelig gruppe (institution A med inst. B)

- Sammenligningsstudier (beskrivelser af indsats og effekt, måles over tid, fx LP-undersøgelse)

- Ekspertholdninger, udtalelser 

- Casestudier, anekdoter, historier, cases



FOKUS PÅ LÆRING – DEN EMPIRISKE VENDING

o Hvadharstørst betydningfor eleverneslæring?

o Hvaderdet vi ønsker,eleverneskal lære?

o Hvordankanvivide,om voreselever lærernoget?

o Hvadvilvigøre,nåreleverneikke lærer?



UDFORDRINGER TIL DEN EMPIRISKE 
UDDANNELSESFORSKNING OG OVERVEJELSER TIL DEN 
GLOBALE UDDANNELSESFORSKNING

• Hvad virker, når noget virker?

• Hvad vil det sige at virke?

• Hvem skal afgøre det?

• Fra empiriske funderede resultater til ønskværdig didaktik?

• Fra generelle og abstrakte begreber til en specifik kontekst, et barn, 
en situation og i det hele taget et komplekst praksisfelt?



DET HELT CENTRALE SPØRGSMÅL, VI (OG 
UDDANNELSESFORSKNINGEN) FORSØGER AT SVARE PÅ?

Hvad er god undervisning
5 min: 

2 og 2 
Skriftliggøres

Plenum



UDDANNELSESFORSKNINGEN OM ”GOD UNDERVISNING”

• Etik og Effekt

• (Næsten) alt virker, men noget virker bedre end noget andet 

• Forskning peger på, at nogle fundamentale kvaliteter i fx undervisningen kan skabe 
effekt, men hvis konkrete udmøntninger kan være mangfoldige og afhænge af en 
lang række konkrete omstændigheder og med rum for fortolkning

• Fagdidaktisk neutrale og gældende for alle klassetrin 

• Den professionelle (lærer/pædagog) er helt afgørende for elevens/barnets læring



Rød tråd og struktur

Brug tiden på læring

Giv eleverne lyst til at deltage

Aktiver dét eleverne ved i forvejen

Sæt ord på, hvad eleverne skal lære og 
hvorfor

Variér metoderne

Tag individuelle hensyn

Træn – igen og igen og målrettet

Fysiske rammer

Sig hvad du forventer

 H. MEYERS 10 KENDETEGN PÅ GOD UNDERVISNING 



 https://www.eva.dk/grundsko
le/undervisning-set-
elevernes-oejne



TEAMUNDERSØGELSE AF 
SLF-SAMARBEJDSKULTUR 
PÅ EGEN SKOLE



PROCES – FRA UDDANNELSESFORSKNING TIL LOKAL PRAKSIS 

Status og prioritering 

1. Hvordan er vores eksisterende teamkultur ifht at sætte elevernes 
læring i centrum og inddrage forskningsinformeret viden om 
læring? Er vi enige på skolen om, hvad god undervisning er? 

2. Hvilke forskningsbud på god undervisning er vigtigst at fokusere 
på hjemme hos os i vores skoles teams? 

Hvordan inddrages og anvendes forskningsinformeret viden 
om didaktik og læringsledelse i et kollaborativt
teamsamarbejde?

3. Hvordan kan vi som ressourcepersoner bringe viden om god 
undervisning i spil i udviklingen af stærkere læringsfællesskaber? 

4. Hvordan ser en idéskitse ud for, hvor hvordan vi udvikler en 
forskningsinformeret praksis hjemme hos os?  

15 min: Skolevis -
spg. 1+2 

5 min: Skolevis 
Brainstorm - spg. 3

10 min: På tværs -
spg. 3 

30 min: Skolevis –
spg. 4

Opsamling



VI STARTER IGEN KL.  12.45



PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 
OG LEDELSE AF 
PROFESSIONEL LÆRING



HØJTPRÆSTERENDE SKOLEKULTURER SOM  PROFESSIONELLE
LÆRINGSFÆLESSKABER

 3
1

 Kollektiv ansvarlighed - de professionelle arbejder sammen  (om elevernes
læring) vores elever på tværs af fag

 Professionel viden udvikles og forstærkeshele
 tiden gennem undersøgelse af elevernes læring

 Tydelige forventninger og rammer for læring –mødes om noget
 betydningsfuldt med afsæt i data

 Samarbejde om fx fælles planlægning, undervisning, observation,  feedback,
målsætning og evaluering – deprivatisering af praksis, fælles  tilgange ogstøtte



 Læringsramme for teamsamarbejdet: Fælles engagement i
elevernes læring og hinandens  undervisning

 Datainformerede læringssamtaler: Undersøgende og 
reflekterende til skole- og læringsdata – udvikling af
ny viden og nye beslutninger ift. elevernes læring 
(stille udfordrendespørgsmål)

 Regelmæssig fokuseret observation og feedback: Indsamling 
af data (elevernes læring og undervisning)  efterfulgt af
refleksion, feedback evt. opstilling nye mål – kollektiv læring

 Fokus på elevernes læringsprogression: Veldokumenteret
viden om den enkelte elevs og klasse  læring og trivsel (fx.
Target students, data walls).

HVORDAN PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER?



AT ANVENDE LÆRINGSCIRKLEN SOM SYSTEMATIK

 Hvad vil vi gerne øve os på/hvad har vi 
brug for at udvikle på? 

 Hvilken data? Hvilke udfordringer? 
Hvilket fokus? Hvordan udvælges?

 Fælles eller individuelt 
øvebane/udviklingsfokus?  

 Fast eller fleksibel struktur? 



AT VÆLGE FOKUS I TEAMET – OPPEFRA/NEDEFRA/FRA DATA? 

Didaktisk fokus

• Feedback
• Klasserumsdialog
• Overgange
• Undersøgelses-

orienteret 
læringskultur

• Synlig læring
• …

Socialt fokus

• Deltagelse
• Samarbejde
• Autonomi
• Gruppearbejde
• Elev-lærerrelation
• …

Fagligt fokus

• Sprogbaseret 
undervisning

• Forståelsesniveauer
• Aktivering af 

forforståelse
• Elevinvolvering  ifht. 

fagets læringsmål
• …

Vi vil gerne lære om …… så vi har fokus på….



EKSEMPEL PÅ LÆRINGSCIRKEL SOM DAGSORDEN 

1. Data

(10 min)

2. Refleksion

(15 min)

3. Beslutning

(10 min)

4. Handling

(5 min) 

5. Evaluering

(5 min)

Hvilken data er indsamlet? Type, validitet, sammenhæng? 
Hvordan analyser vi data? 
Hvad viser data? 
Hvad tyder disse data på? 

Hvordan virker det, vi gør? 
Hvordan kan vi udfordre vores antagelser?
Hvad hvis vi…?
Hvilken erfaring, viden og teori kan vi trække på? 

Hvad afprøver vi? 
Hvilke mål, prøvehandlinger, succeskriterier, dataindsamling beslutter vi os for?

Hvem gør nu hvad, hvornår – og hvornår og hvordan følger vi op?

Hvordan gik mødet set i forhold til de fem søjler? Hvad skal vi (ikke) tage med os i 
til næste gang?



REFLEKSION OVER EGEN PRAKSIS OG UDVIKLINGSOMRÅDE

Hvad kendetegner jeres nuværende læringskultur? 

 Hvad gør vi nu, der 
fungerer godt? 

 Hvilke udfordringer har 
vi i nuværende praksis?

 Muligheder for udvikling 
af ny praksis?



VI STARTER IGEN KL: 13.40 



ARBEJDE MED 
OPSTILLING AF 
UDVIKLINGSTRAPPE 



UDVIKLINGSTRAPPE

Formål: 

At konkretisere visioner for stærkere læringsfællesskaber i realistiske udviklingstrin 

At understøtte fokus på udvikling af stærkere læringsfællesskaber 

At gøre erfaringer med taksonomisk målopstilling som eksempel på, hvordan man kan 
have fokus på læringsprogression



UDVIKLINGSTRAPPEN
- BRUG AF TAKSONOMIER I SAMARBEJDET

Når vi bruger kriterier/rubrics/taksonomier til at 
beskrive mål og tegn kan taksonomien opbygges 
med forskellige udgangspunkter, fx:

- fra lavt til højt læringsniveau
- fra få til mange deltaljer
- fra nemme til svære handlingsverber
- fra simpelt til komplekst indhold
- fra høj til lav stilladseringsgrad
- fra lav til høj grad af systematik 

 Mere af det 
samme

 Mindre 
støtte

 Større 
abstraktions-
niveau



HVIS UDVIKLINGSOMRÅDET FX VAR GYSERGENREN



UDVIKLINGSTRAPPE – EKSEMPEL 

Søjle Værdien Niveau 1
-i gang 

Niveau 2
-langt

Niveau 3
-meget langt

Reflekterende 
dialoger

2 Vi har formuleret 
teamnormer og 
har definerede
og accepterede
roller

Vi har en 
dagsorden, hvor 
vi prioriterer tid 
til reflekterende 
dialoger. 

Vi har forberedte 
møder 

Vi har aftalt 
relevant data
Observationer/
cases

Vi har en 
systematiseret 
data- og 
refleksionsproce
s i vores team

Der er en øget 
oplevelse af at vi 
sammen flytter 
og forbedrer 
elevernes læring

 Udviklingsområde: Vi har bedre teammøder, hvor vi har reflekterende dialoger





FRA UDVIKLINGSTRAPPE TIL INDSATSER  - EKSEMPEL

Bedre teammøder med reflekterende dialoger 
Hvilke øvebaner? 

Indsats 1: Drøftelse og udarbejdelse af teamnormer (Opfølgning?)

Indsats 2: Udvikling og afprøvning af dagsordenskabelon  ?

Indsats 3: 

Indsats 4:



Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, med 
hvad? 

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, med 
hvad? 

Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, med 
hvad? 



INDLEDENDE ARBEJDE MED OPSTILLING AF 
UDVIKLINGSTRAPPE

 Udarbejdelse af skitse for kulturudvikling 

 mod stærkere læringsfællesskaber

 



REDIGERBAR UDVIKLINGSTRAPPE

SLF Udviklingstrappe
Vores udviklingsområde: 

Søjle Værdien fra 
statusundersøgelsen 
(spindet)

Niveau 1 – i gang Niveau 2 - langt Niveau 3 – meget langt

Fælles værdier og visioner

Fokus på børn og unges læring og udvikling

Samarbejde

Reflekterende dialoger

Styrke den pædagogiske dømmekraft 



FREM TIL LÆRINGSDAG 2.0 – AUG/UGE 35 2019

Videre arbejde med udviklingstrappen - fra skitse til plan 

• Opstilling af udviklingstrappe for udvikling af stærkere læringsfællesskaber ud fra 
vurdering af egen skole jf. de 5 SLF søjler. Dette i samarbejde med 
skoleledelsen. Ressourcepersoner og skoleledelse udarbejder udviklingstrin for alle 
fem SLF søjler med mål i tre niveauer for teamsamarbejdet på skolen

• Drøftelse, undersøgelse og udarbejdelse af udviklingstrin i dialog med eget 
ledelsesteam med henblik på visualisering og prioritering af udvikling 
for skolens teamsamarbejde – hvilke handlinger? Herunder planlægning af 
workshop

• Samt læsning af tekst til læringsdag 2.0
Hvem, hvad, 
hvordan, 
hvornår, med 
hvad? 



OPSAMLING PÅ DAGEN OG AFTALER 

• Hvor har dagen bragt os hen?

• Hvad tager vi med os hjem?

• Hvordan griber vi arbejdet med 
udviklingstrappen an frem til næste 
læringsdag? – Kalenderaftaler?

• Hvilke aftaler går vi herfra med?

 Dagens indhold:

 Forskningsinformeret didaktik i 
teamsamarbejdet – bud på god 
undervisning

 Teamkultur og ledelse af 
professionel læring; læringscirkel 
og systematik

 Udviklingstrappe – udvikling af 
stærkere læringsfællesskaber på 
egen skole



EVALUERING AF DAGEN

AHA! Dét var nyt 
for mig, og det vil 
jeg bruge til….

YES! Den her 
måde at arbejde på 
har jeg været rigtig 
glad for….

TAK! Det her har 
givet mig nye 
indsigter, og jeg vil 
anvende det på 
denne måde….

OBS! Dét vil jeg 
gerne have mere af 
fremadrettet….


