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Introduktion til udvikling af en mere 
lærende skolekultur med aktionslæring 
som metode
Fagdate på Læringsfestivalen 2021



Agenda og tjek ind

 Hvordan skaber vi en lærende kultur 
på skolen?

 Aktionslæring som metode

 Spørgsmål og dialog…
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Den lærende organisation

Skolekulturens betydning for aktionslæring
Kulturen i en organisation handler om de spilleregler og værdier 
der – bevidst eller ubevidst – styrer adfærden, både hos de 
professionelle og eleverne. Det at have en læringskultur betyder, 
at der er fokus på at skabe læring for alle, og at både successer og 
fejl fejres som gode muligheder for udvikling

Definerende skolekultur Undersøgende skolekultur
Bevidsthed om eget blik og dermed egen position i henholdsvis 
en definerende eller undersøgende skolekultur kan danne 
baggrund for yderligere undersøgelser af, hvorfor og hvornår man 
indtager en given position, og om der skal og kan ændres på 
måden, mans er på og handler i praksis på.

Vigtigheden af forskellige blikke på praksis
Skolekultur og aktionslæring  Blinde vinkler og tavs viden

Vi gør (og 
tænker), 
som vi 
plejer

Vi får, som vi 
plejer



Definerende skolekultur Undersøgende skolekultur

Måde at iagttage på
Førsteordensiagttagelser
Iagttagelser af eleven synes objektive

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

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

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

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

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

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

Syn på læring/ didaktik
Dynamisk indstilling til intelligens og udvikling
Deltagelsesmetafor
Viden skabes/udvikles – konstruktivistisk
Dialog i undervisningen
Formativ evaluering
Lærere udvikler og kollaborerer
Nysgerrighed/ eksperimenterende

Slide 
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Professionelt læringsfællesskab

Double-loop-analyse

Refleksion

Nye handlemuligheder

Øget læring og 
trivsel

Slide 
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Vi gør (og 
tænker), 
som vi 
plejer

Vi får, som 
vi plejer



Planlæg

Professionel læringscyklus

Reflekter

Observer

Udfør

Individuelt

Kollektivt

Skriftligt

(Fastholdt)

Videndel
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Svaret er handling - Aktion

06.06.2017Slide 9

Læring

Aktion

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

• Kan ofte være 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.



Aktionslæringens fem faser

1. Formulere problemstilling - lokalisere et afgrænset område som I 
kunne tænke jer at ændre og udvikle

2. Iværksætte aktioner

3. Observere iværksatte aktioner

4. Didaktisk samtale – I fællesskab at sætte ord på praksis

5. Bearbejdning af erfaringer



Formulering af problemstilling – Skema til handleplan

Fokuspunkt Hypotese Aktion(er) Observation

Hvad kigger vi efter 

(Tegn)
Hvilke 

praksissituationer 
er interessante? 
Giv en pejling på 

hvad der skal 
fokuseres på.

Hvad er dine 
antagelser? Hvad 
er din foreløbige 

forklaring på 
situationen?

Hvilke tiltag/ 
eksperimenter kan vi helt 

konkret sætte i gang?

Hvad skal der helt 
konkret fokuseres 

på under 
observationen?



Den didaktiske samtale – reflekterende og lærende samtale

1. Del 1. Interview: underviserens intentioner og oplevelser i centrum – de der har observeret supplerer med 
deres iagttagelser. (Der sættes ord på selvfølgeligheder, normer og værdier, der ofte tages for givet eller 
måske ikke er bevidste. Alle deltagerne bliver inddraget i samtalen, konstruktive tilbagemeldinger.)

2. Del 2. Tager fat på en problemstilling eller iagttagelse fra samtalen. Der er ikke længere udelukkende spot på 
den observerede aktion, samtalen drejer sig nu om alle lærerne i teamet og de erfaringer de har gjort sig med 
aktionerne /problemstillingen. Der bruges tid på at tale om hvad den næste aktion kunne være, og man 
inddrager evt. litteratur der kan sætte praksis ind i en ny sammenhæng.

3. Del 3. Opsamling hvor lærerne fortæller om hvad de tager med sig fra den didaktiske samtale. Praktiske 
forhold: hvem underviser og observerer næste gang.
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Udfordringer og opmærksomhedspunkter i 
den didaktiske samtale

 At skelne mellem beskrivelse og fortolkning
Da samtalen er rettet mod observationer fra aktionen, vil beskrivelser som 
udgangspunkt gå forud for fortolkninger. 

 Fokus på aktionen – ikke på læreren/ pædagogen
Men da det er den pågældende lærers intentioner med og gennemførelse af 
undervisningen, der danner udgangspunkt for samtalen, så er det ekstra vigtigt at 
fokus er på undervisningen i forhold til problemstillingen.

Gælder især lærere: Vi ved fra forskningen, at lærere anskuer lærergerningen og i 
særdeleshed det at undervise som en meget personlig sag, hvor den enkelte lærers 
personlighed har afgørende indflydelse på, hvordan undervisningen forløber.

Derfor kan det at tale om hinandens undervisning meget let blive ømtåleligt og 
sårbart, og det kræver stor gensidig respekt og forståelse for hinanden.

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



Hvad er vigtigt for at aktionslæring lykkes?

 En motivation for at eksperimentere med praksis

 At kunne se behovet for udvikling af praksis

 Tør forlade eksisterende opfattelser af, hvad der kendetegner god 

pædagogisk praksis.

 Villighed til at indgå i refleksive processer med kollegerne.

 Mod til at forholde sig nysgerrigt, kritisk og refleksivt til 

eksperimenterne.

 At holde fokus på den konkrete aktion og forundring i refleksionsfasen.

 Opbakning fra ledelsen

 Opbakning fra kollegerne
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Hvilke dilemmaer og udfordringer ser I i arbejdet med 

aktionslæring?

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

 Hvor er du, dit team og din skole i forhold til, hvad der 
karakteriserer en lærende organisation 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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