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Hvem er jeg?

Uddannelsesbaggrund:

 Master i procesledelse og 
organisatorisk forandring. 
Aalborg Universitet, 2020

 Pædagogisk diplomuddannelse i 
Specialpædagogik, UCC, 2014.

 Folkeskolelærer, Blaagaard
Statsseminarium, 2002
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Særlige kompetencer i forhold til skoleudvikling:

Samarbejdskulturer: Teamsamarbejde & udvikling af professionelle 
læringsfællesskaber

Kollegial sparring – observation & feedback (Aktionslæring)

Procesfacilitering

Børns forskellige læringsforudsætninger

Almen- og specialpædagogik

Inkluderende læringsmiljøer

Motivation og mestringserfaringerLine Maxen 
Mail: lima@pha.dk
Mobil: 72481949

mailto:lima@pha.dk


Agenda
• Kendetegn ved professionelle læringsfælleskaber i dagtilbud
• Definerende kultur Undersøgende kultur
• Udvikling af samarbejdskultur
• Funktionalitetslogik  Familiekultur
• Læringens paradoks
• Refleksion og dialog



De fem søjler 
Professionelle læringsfællesskaber
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Tre store ideer:

1. Fokus på læring

2. Samarbejdskultur

3. Orientering mod data

Efter DuFour og Marzano, (2015, 
s. 30)



Tjek ind

 Hvilke erfaringer har I i jeres institution med 
bevidst fokus på børns progression, trivsel, 
udvikling og læring?

 Hvordan er kulturen – Hvordan taler I om børn 
og voksnes udvikling og læring? Hvordan 
handler I?

- Hvad er svært? 
- Hvad har I succes med?
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Hvad er et professionelt læringsfællesskab?

Definition af et professionelt læringsfællesskab:

”Professionelle pædagoger,

der arbejder kollektivt og

formålsrettet med at skabe og

opretholde en læringskultur

for børn og voksne”

Sue Cherrington og Kate Thornton, (2015, s. 312), 
egen oversættelse
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Definition af et professionelt læringsfællesskab:

”En vedvarende proces, hvor
professionelle arbejder
samarbejdsorienteret i

tilbagevendende kredsløb af fælles
undersøgelser og praksisforskning med
henblik på at opnå bedre resultater for

børnenes læring og udvikling”

DuFour og Marzano, (2015, s. 30)



En fælles
tilgang til at
løse de 
opgaver
vi står over 
for

 Professionelle læringsfælleskaber 
skal ikke ses som ekstra opgaver, 
der også skal løses.

 Det er derimod en vigtig 
forudsætning for at sikre det 
faglige fundament for kvaliteten af 
dagtilbud og bl.a. arbejdet med 
den styrkede pædagogiske 
læreplan.

Stine Elverkilde, Ledelse af professionelle 
læringsfællesskaber i dagtilbud (2019)
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De fire spørgsmål – det dobbelte læringsbegreb

1. Hvad ønsker vi, at børnene skal lære?

2. Hvordan kan vi vide, at de har lært det?

3. Hvordan gør vi, hvis de ikke lærer det?

4. Hvordan kan vi berige og udvide læring for særligt dygtige børn?

8

1. Hvad ønsker vi, at VI skal lære?

2. Hvordan kan vi vide, at VI har lært det, vi ønsker?

3. Hvad vil vi gøre, hvis VI ikke har lært det, vi ønsker?

4. Hvad vil vi gøre for at videreudvikle VORES læring, når VI allerede har nået målene?



Fire kerneelementer i PLF

2. Data og dataindsamling
Data er sammen med mål omdrejningspunktet, når 
det handler om at have fokus på børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse. Data skaber grobund for 
refleksion og dialog i det professionelle 
læringsfællesskab, som igen kan smitte positivt af på 
børnene. Når vi kigger på data, kan vi på et oplyst 
grundlag diskutere og udveksle faglige synspunkter, 
som kan danne grundlag for en forbedret praksis 
fremadrettet.
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1. Målsætning og målformulering
Det er centralt i et professionelt læringsfællesskab, at 
der arbejdes på at opnå et fælles mål på baggrund af 
fælles værdier og en fælles vision. Målet er, at alle 
børn sikres øget trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Kodeordet her er fælles, idet det i et godt 
professionelt læringsfællesskab er afgørende, at man 
er fælles om at ville den samme vej og vide præcis 
hvorfor, vi alle sammen går lige netop den vej.

3. Teams og teamsamarbejde
I et professionelt læringsfællesskab må medarbejderne i de 
enkelte teams arbejde efter samme mål og samtidig 
acceptere, at man er afhængige af hinanden for at nå målet. 
Man indgår således i et forpligtende samarbejde. Et godt 
professionelt læringsfællesskab er betinget af et godt 
samarbejde, der er ligeværdigt, undersøgende og tillidsfuldt. 

4. Refleksion og feedback
Refleksion og feedback er afgørende elementer i et PLF, men 
begge dele kræver, at man tør udfordre hinandens praksis, og 
at man forholder sig kritisk til hinanden på en anerkendende, 
konstruktiv og respektfuld måde. Det kan være svært at få 
feedback på noget, man gjorde i en konkret situation, som 
måske endda var lidt udfordrende, uden at opfatte det som 
kritik – særligt hvis det bliver sagt til et møde, hvor alle ens 
kolleger kan høre det. Men hvis det bliver serveret på en 
konstruktiv og venlig måde er det faktisk en gylden mulighed 
for at gøre sin egen og kollegernes praksis endnu bedre.



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 

børnene lære 

og hvad skal 

VI lære??



Definerende institutionskultur Undersøgende institutionskultur

Måde at iagttage på
Førsteordensiagttagelser
Iagttagelser af barnet synes objektive

Sproget om barnet er virkelighedskonstaterende - Sådan er det!
Mangelsprog
Tynde fortællinger
Ekspertens stemme

Måde at iagttage på
Andenordensiagttagelser
Iagttagelser af barnet ses som mulige blikke

Sproget om barnet er virkelighedsreflekterende – sådan kunne det 
være?
Mulighedssprog
Tykke fortællinger
Elevens stemme

Forståelse af barnet
Monokausale forklaringer
Disponeringsforklaringer – at være med vanskeligheder
Biologiske og psykologiske prædispositioner
Snævert normaliseringsbegreb

Forståelse af barnet
Multikausale forklaringer
Relationsforklaringer – at være i vanskeligheder
Multiple positioner
Bredt normalitetsbegreb

Syn på læring
Statisk indstilling til intelligens og udvikling
Tilegnelsesmetafor
Viden tilegnes
Monolog
Summativ evaluering
Pædagoger informerer og koordinerer
Lukkethed/ rutinepræget

Syn på læring
Dynamisk indstilling til intelligens og udvikling
Deltagelsesmetafor
Viden skabes/udvikles – konstruktivistisk
Dialog
Formativ evaluering
Pædagoger udvikler og kollaborerer
Nysgerrighed/ eksperimenteren

Slide 
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Kulturelle logikker i teamsamarbejdet

Slide 
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Funktionalitetskultur

Slide 
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Familiekultur

Slide 
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Læringskultur

Slide 
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De tre P’er

Privat

Personlig

Professionel

Ofte opstår der 

dilemmaer, hvor den 

professionelle på den 

ene eller anden måde 

bliver udfordret i forhold 

til sit private jeg, sit 

personlige jeg og sin 

profession

Tilkoblet kommunikativ orden betyder de professionelles evne til at modtage kritik fra hinanden uden at tage denne 
kritik personligt.
Netop dette er en decideret svær og udfordrende øvelse for brancher, hvor man er vant til at arbejde med andre 
mennesker, som kommer helt tæt på ens egen person.
En faglig kritik fra kollegaer vil derfor risikere at blive modtaget som personlig kritik, simpelthen fordi det personlige 
og professionelle har en tendens til, på godt og ondt, at smelte sammen.
Tilkoblet kommunikativ orden kan eksempelvis være aktionslæring, som er et simpelt redskab, der anvendes til at 
ændre kurs eller justere en tilgang til børnene og sine aktiviteter.



De fem søjler

Et professionelt læringsfællesskab har følgende fem centrale kendetegn:

1. Fælles værdier og vision
2. Fokus på børns læring
3. Reflekterende dialoger
4. Deprivatisering af praksis
5. Samarbejde

17



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).



● Hvilke værdier og visioner deler I i teamet/børnehaven? Har alle været 
med til at formulere disse? Hvad gør I for at realisere værdierne og 
visionen?

● Sætter jeres team fokus på forbedring af børnenes læring og trivsel? 
Hvordan gør I det i praksis?

● 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?

● Kan I give eksempler på ‘kollektiv ansvarlighed’? Er der åbenhed om, 
hvad der sker på hinandens stuer? Laver I forberedelse og aktiviteter 
sammen? 

● Hvilke former for samarbejde anvender I i teamet? Hvad samarbejder 
I om, hvornår og hvordan? Er det et samarbejde, der fokuserer både 
på børns og medarbejderes læring?

Hvad gør I allerede, som ligner dét, der karakteriserer et PLF?



Hvilke dilemmaer og udfordringer ser du i  udviklingen af 
professionelle læringsfællesskaber?

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

 Hvor er du, dit team og din institution i forhold til, hvad der 
karakteriserer en lærende kultur og arbejdet med deprivatisering, 
dataindsamling, observation og reflekterende samtaler?

 Hvad har du fået lyst til at gøre nu? Og hvad er dit/ jeres første lille 
skridt?  Hvad har du brug for?

Dialog, refleksion og tjek ud



Al forandring kræver tid og tilvænning

Akavet 

Påtaget 

Mekanisk

Implementeret
Slide 
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