
1 

Udviklingsværktøj - organisering 

4 
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen 



 

 

 

 

 

Udviklingsværktøj – organisering 
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen 
Som beskrevet i ”Vidensnotat: Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab” er det at bringe 
lærere sammen i et team ikke i sig selv nogen garanti for udvikling og læring. Det kræver en 
indsats at organisere samt lede og facilitere læringsfællesskaber. I dette udviklingsværktøj peger 
vi indledningsvist på forskellige strategier, der kan lægges til grund, når man skal sammensætte 
et læringsfællesskab. Herefter ser vi med afsæt i de fre ledelsestyper vi introducerede i 
vidensnotatet på, hvordan arbejdet i et læringsfællesskab kan faciliteres, og vi foreslår værktøjer, 
som kan bruges til at understøtte dem. 

Strategier for at sammensætte et læringsfællesskab 
Et indledende spørgsmål i forhold til organiseringen af læringsfællesskaber er, hvordan vi bedst kan 
sammensætte fællesskaberne. Her kan der vælges mellem fere strategier. Robinson (2014) foreslår, 
at prioritere en teamstruktur, der afspejler at fokus er på eleverne og deres læring. 
Hargreaves og Fullan (2016) taler om læringsfællesskaber en teamstruktur, der 

 afspejler at fokus er på
eleverne og deres læring 

som en anledning til at etablere samarbejder mellem mere
og mindre erfarne lærere. Endelig kan man vælge at 
tage afsæt i allerede etablerede eller nye faglige 
fællesskaber (Timperley, 2018 [2011]; Krogh et al., 2019). 

Når læringsfællesskaberne er sammensat, og arbejdet skal faciliteres, foreslår vi at man i sin 
facilitering med fordel kan orientere sig mod fre typer af ledelse: retningsskabende ledelse, 
kollaborativ ledelse, pædagogisk ledelse og distribueret ledelse (Siraj-Blatchford & Hallet 2014; 
Elverkilde 2019). I det følgende sætter vi fokus på de fre typer ledelse og udpeger fokuspunkter 
for hver af dem mhp. at vise, hvordan rollen som facilitator for et læringsfællesskab kan gribes an. 

Facilitering vha. retningsskabende ledelse 
Retningsskabende ledelse peger på, at facilitatoren skal sikre, fastholde fokus på

den undersøgende
tilgang 

at arbejdet i læringsfællesskaberne gennemløber de fem faser, 
vi præsenterede i ”Undersøgelsesværktøj - Generelt”. Formålet 
hermed er at fastholde fokus på den undersøgende tilgang. 
Facilitatoren må også bidrage til at balancere fællesskabets 
funktionalitetskultur. Det vil i denne sammenhæng handle om fx at tage hånd om den praktiske 
organisering og at koordinere opgaver. Begge dele er vigtige forudsætninger for det udviklings- og 
læringsorienterede arbejde. Den retningsskabende ledelse retter sig også mod at sikre, at der er tid 
til arbejdet og at fastlægge møder samt udarbejde dagsordener. 

Fokuspunkter 

• Sikre systematikken i den 
undersøgelsesbaserede tilgang 

• Strukturere læringsfællesskabets 
arbejde 

• Planlægge møder 

• Udarbejde dagsorden for møderne 

• Følge op på møderne 
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Facilitering vha. kollaborativ ledelse 
I forhold til den kollaborative ledelse må facilitator orientere sig mod fællesskabet og understøtte 
faglig dialog. Dette kræver bl.a., at relevant information deles i fællesskabet, og at der gives 
plads til at diskutere og overveje mulige alternativer inden der tages en beslutning (Høegh, 2018). 
Facilitator kan også sætte fokus på, hvorvidt læringsfællesskabet har adgang til tilstrækkelig 

viden i forhold til det fokusområde de udvælger. Det kan være støtte i forhold til 
at inddrage andre 
former for viden 
end lærernes 
erfaringsviden 

viden om fag, elever eller didaktik ligesom det kan være 
viden om samarbejde, dataindsamling og -behandling. Her 
kan facilitator bidrage til at aflare, hvilken viden hhv. 
fællesskabet har, og hvilken viden, der må bringes ind udefra 
(Timperley (2018 [2011] ). Erfaringer fra projekt SUN1 kan 
bruges til at fremhæve, at læringsfællesskaber har behov 
for støtte i forhold til at inddrage andre former for viden end 

lærernes erfarings-viden (Krogh et al., 2019), fx (fag)didaktisk viden og uddannelsesvidenskabelig 
viden (jf. ”Udviklingsværktøj – data”). Men det kollaborative perspektiv på facilitatorrollen handler 
også om at støtte læringsfællesskabet til at acceptere og håndtere de udfordringer og uenigheder, 
der opstår i samarbejdet (Høegh, 2018). 

Fokuspunkter 

• Facilitere en faglig dialog, med plads 
til udfordringer og uenigheder 

• Facilitere en faglig dialog, hvor der 
diskuteres alternativer inden en 
beslutning tages 

• Skabe balance i brugen af 
erfaringsviden, fagdidaktisk viden og 
uddannelsesforskning 

• Sikre adgangen til ”Timely data” 

• Etablere forum for deling af viden og 
notater 
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1Projekt SUN (Skolebaseret Udvikling i Naturfag) var et treårigt (2014-2017), skolebaseret 
udviklingsprojekt rettet mod stx-gymnasiets naturfaglige lærere. I projektet gjorde lærere fra 7 
gymnasieskolers naturfaglige faggrupper erfaringer med at samarbejde i professionelle 
læringsfællesskaber.



 

 

 

 

 

Facilitering vha. pædagogisk ledelse 
Det er som facilitator også relevant at orientere sig mod pædagogisk ledelse, dvs. at tilbyde 
støtte mhp. at fællesskabet får etableret et samarbejde baseret på gensidig respekt og på tillid. 
Her kan man som facilitator bidrage til en undersøgende dialog, fx ved at formulere åbne 
spørgsmål. Høegh (2018) foreslår, at hvis fællesskaber i en dialogisk undersøgelse får 
mulighed for at tænke højt sammen, kan dette balancen mellem den

enkelte lærers ideer 
og interesser og
arbejdet i 
læringsfællesskabet. 

bidrage til at alle i fællesskabet tildeles autoritet. Det kan 
samtidig give mulighed for at alle deltagere udvikler 
engagement og ejerskab. Pædagogisk ledelse handler 
også om at tage ansvar for at tematisere balancen mellem 
den enkelte lærers ideer og interesser og arbejdet i 
læringsfællesskabet. Timperley (2018 [2011] ) fremhæver, 
at lærere, der oplever at deres personlige teorier om eller 
perspektiver på fagdidaktik bliver overset eller i værste fald nedgjort, sandsynligvis, vil gøre 
modstand (s. 133). Her må man som facilitator være opmærksom på, om konkurrerende læringssyn, 
faglige opfattelser eller teorier, udløser modstand i læringsfællesskabet. 

Fokuspunkter 

• Sikre at læringsfællesskabets arbejde 
refekteres på fere niveauer 

• Stille åbne spørgsmål 

• Give alle autoritet 

• Fastholde alle bidrag i forhold til deres 
kontekst og funktion 

• Fordre engagement og ejverskab 

Endelig vil vi pege på, at pædagogisk ledelse kan handle om at facilitere og strukturere 
refeksioner over arbejdet i læringsfællesskabet. Det er særligt relevant, når fællesskabet er 
igennem et forløb med de fem faser – se vidensnotatet. Facilitator kan med fordel tage ansvar for 
at fællesskabet evaluerer alle niveauer i deres arbejde. Her kan facilitator hente hjælp i denne 
spørgeramme (se fgur 1). Når man følger spørgerammen, så sikres det samtidig, at man får spurgt 
ind til såvel opgaveniveau som procesniveau og reguleringsniveau. 
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Refeksionsniveau Fokus Spørgsmål 

Opgaveniveau 

Proceniveau 

Reguleringsniveau 

Forståelse af 
opgaven: 

Løsning af opgaven: 

Arbejdet med 
opgaven: 

Vidensarbejdet knyttet 
til opgaven: 

Mulige resultater af 
alternative delmål og 
aktiviteter: 

Facilitering og styring 
af arbejdet: 

Engagement: 

Motivation: 

Hvilket delmål satte vi os? 

Hvilke aktiviteter valgte vi at igangsætte? 

Hvordan er arbejdet med vores delmål gået? 
Hvordan er arbejdet med vores aktiviteter/ 
interventioner gået? 

Hvilke vidensformer tog vi udgangspunkt i? 
Hvad begrundede vores valg af delmål/ 
aktiviteter? 
Hvordan passede den samlede mængde af 
delmål og aktiviteter vi havde i spil? 

Hvad var der sket, hvis vi havde trufet et andet 
valg? 

Hvad gjorde vi for at holde processen i gang 
og i fokus? 

Hvordan var vores og elevernes engagement 
ift. det valgte delmål og de valgte aktiviteter? 

Hvordan var vores og elevernes motivation for 
det valgte delmål og de valgte aktiviteter? 

Figur 1: Spørgeramme for refleksioner over arbejdet  i læringsfællesskaber (Hattie & Timperley, 2007).
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Facilitering vha. distribueret ledelse 
Endelig vil vi pege på, at det er relevant for facilitatorer af læringsfællesskaber at inddrage 
perspektiver, der genkendes fra ideer om distribueret ledelse. Det handler om at sikre, at der 
tages et fælles ansvar, hvor alle løfter en del af opgaven. Dette kan facilitatoren gøre ved at gribe og 
støtte op om de initiativer, der bringes op af lærere i fællesskabet. Samtidig er det vigtigt at 

forventningsafstemme, 
hvad rollen som 
facilitator kan 
forventes at bidrage 
med til det enkelte 
læringsfællesskab 

afstemme forventninger til læringsfællesskabets arbejde, 
herunder til balancen mellem facilitatorens arbejde og
den enkelte deltagers. Erfaringer fra projekt SUN 
viser at det er vigtigt at forventningsafstemme, hvad 
rollen som facilitator kan forventes at bidrage med 
til det enkelte læringsfællesskab. Det er især vigtigt 
når/hvis facilitatoren samtidig er kollega med 
deltagerne i læringsfællesskabet. Her kan der nemlig 
opstå det SUN-projektet kaldte for et legitimitetsproblem 

(Krogh et al., 2019). På et overordnet niveau kan man sige, at arbejdet for facilitatoren ift. den 
distribuerede ledelse handler om at drive forandringsprocesser frem indefra læringsfællesskabets 
kollektive organisering. 

Fokuspunkter 

• Støtte op om lærernes initiativer og 
fokuseringer 

• Adressere konkurrende fagsyn 

• Afstemme forventninger til 
læringsfællesskabets arbejde 

• Diskutere de enkelte deltageres bidrag 
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