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Der er gennem flere år skrevet en del om professionelle læringsfællesskaber (PLF) for lærere og pædago-

ger, og hvilket positivt udbytte det kan have for elevernes trivsel og læring, når lærere og pædagoger lykkes 

med at samarbejde i PLF. Men kan PLF også fungere som en værdifuld samarbejdsform for ledere? 

Det tog LIP-teamet sammen med en række uddannelsesledere- og chefer fat på under forrige temawork-

shop i september på henholdsvis ZBC i Roskilde og Tradium i Hobro. 

 

 

Velkommen til en kollektiv, undersøgende 

samarbejdskultur 

PLF for ledere er ikke ligeså velafprøvet som PLF 

for lærere, men flere skoler er så småt begyndt at 

gøre sig erfaringer med samarbejdsformen – også 

blandt ledere. Det sker bl.a. i forbindelse med de-

res deltagelse i Ledelsesudvikling I Praksis (LIP). 

Her peger ledere på, at det giver god mening, at 

ledelsen åbner ledelsesrummet op parallelt med, 

at man beder lærerne om at åbne undervisnings-

rummet op. 

Med nogle justeringer kan grundprincipperne for 

PLF for lærere relativt let overføres til PLF for le-

dere (se figur 1). Grundlæggende handler det om 

at udvikle en kollektiv, undersøgende samarbejds-

kultur, der holder blikket rettet mod de rigtige op-

gaver. Det vil sige at prioritere de opgaver, der er 

vigtigst for at skabe trivsel og læring hos eleverne 

gennem arbejdet med lærerne. 

At udvikle en kollektiv, undersøgende samar-

bejdskultur som PLF er ikke noget, der sker nat-

ten over. Det kræver en ihærdig og tålmodig ind-

sats, som ifølge forskningen kan tage op til 5-6 år 

at etablere. De fem grundprincipper for PLF er et 

godt sted at starte, hvis ledere ønsker at arbejde 

som PLF.  
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Professionelle læringsfællesskaber kan gøre 
det mindre koldt og ensomt på toppen 

 

5 grundprincipper for professionelle  

læringsfællesskaber for ledere 

1. Fælles værdier og visioner for skolen, undervisnin-

gen og ledelsesarbejdet 

2. Fokus på elevernes læring gennem arbejdet med 

lærerne 

3. Brug af data: Systematisk undersøgelse af under-

visningen og elevernes udvikling 

4. Kollektivt ansvar for skolens udvikling og elevernes 

læring 

5. Fælles kompetenceudvikling for lederteamet 

Figur 1: 5 grundprincipper for PLF for ledere – redigeret af Dorte Ågård 
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Disse grundprincipper er tidligere udfoldet i Vi-

densnotat #3 om professionelle læringsfællesska-

ber for lærere og ledere af Dorte Ågård. 

For at man i sin ledelsesgruppe kan arbejde kon-

struktivt med de fem grundprincipper, er der sær-

ligt tre forudsætninger, som kulturen i ledelses-

gruppen bør være præget af: 

             1 Gensidig tillid 

             2 Resultatkultur med fokus på læring 

             3 En ”vi”-kultur. 

 

Gensidig tillid 

 

PLF er en samarbejdsform, der er præget af en 

læringsorienteret kultur fremfor en familiekultur el-

ler funktionalitetskultur, som i mange tilfælde er 

det, der præger teams i dag (Tingleff Nielsen, 

2012).  

I praksis betyder opbygningen af en læringskultur, 

at lederne imellem får skabt et trygt rum med 

plads til konstruktiv kritik og sparring og en indstil-

ling til, at man vil spilles bedre som leder. En så-

dan læringskultur kræver en moden ledelses-

gruppe præget af gensidig tillid, hvor man tør vise 

sin sårbarhed, idet man deler de udfordringer, 

man som leder står overfor, og som man har brug 

for sparring på. 

 

I praksis betyder opbyg-

ningen af en læringskultur, at le-

derne imellem får skabt et trygt 

rum med plads til konstruktiv kri-

tik og sparring og en indstilling 

til, at man gerne vil spilles bedre 

som leder. 
 

Lad os tage et eksempel, hvor læringskulturen i 

PLF fordrer gensidig tillid.  

Mange ledere omtaler tit udfordringer med deres 

mødekultur. Alt for tit går man fra et møde med 

mindre energi, end da man kom til mødet, og må-

ske har man oplevelsen af, at tiden ikke bruges 

effektivt. Sådan burde det ikke være. For at undgå 

det, skal man i sin ledelsesgruppe stille skarpt på, 

hvordan man får møderne til at skabe værdi. 

Værdi for ens egne og kollegaers ledelsesopga-

ver, og ikke mindst værdi for elevernes trivsel og 

læring – som er hele omdrejningspunktet for PLF. 

I PLF er fokus på at opbygge en læringskultur. 

Den adskiller sig som sagt fra de to tidligere domi-

nerende kulturer familiekulturen og funktionalitets-

kulturen. Kendetegnene for begge disse kulturer 

er, at de ikke berører kvaliteten i undervisningen 

eller udfordrende og konfliktfyldte emner.  

Hvis man vil opbygge en læringskultur, hvor man 

som leder kan gå til møder og få faglige indspark 

på ens ledelse – fx på baggrund af observationer 

lederkollegaer imellem – kræver det en gensidig 

tillid i ledelsesgruppen. Mødedagsordenen vil 

straks gå tættere på ens egen ledelse og på kolle-

gaernes ledelse. Det skal man være parat til. Til 

gengæld hører vi fra de skoler, der netop har fo-

kus på dette i LIP, at de går fra deres møder med 

mere energi, end da de kom. 

 

Resultatkultur med fokus på læring 

 

Driftsopgaver er den helt store tidsrøver for 

mange ledere i dag. Det viser den foreløbige eva-

luering i LIP. Det skaber et pres på de mange an-

dre ledelsesopgaver, som ledere også gerne vil 

bruge deres tid på, fx pædagogisk ledelse.  

Hvis man som leder oplever en efterspørgsel efter 

eller selv efterspørger en bedre prioritering af ens 

ledelsesopgaver, kan PLF være en god forudsæt-

ning for dette. Med PLF får man sat retning på 

ens ledelsesopgaver og skabt et fælles ”vi” blandt 

ledere. Med det fælles ”vi” kan ledere hjælpe hin-

anden med at legitimere, at man fx bruger sin tid 

på pædagogisk ledelse og observation af under-

visningen. For jf. grundprincipperne for PLF, er 

rettesnoren, at ledere skal prioritere de opgaver, 

der er vigtigst for at skabe trivsel og læring hos 

eleverne.  
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Det handler med andre ord om at skabe en resul-

tatorienteret kultur, hvor ledere spørger sig selv 

og hinanden: Hvordan bidrager den her priorite-

ring til elevernes trivsel og læring?  

Med den seneste erhvervsskolereform er fokus på 

kvalitet i undervisningen skærpet. Det er ledere og 

lærere, der skal levere den kvalitet, og som måles 

på den. Derfor er det afgørende, at både lærere 

og ledere får skabt et læringsrum, hvor der kan re-

flekteres over kvaliteten og ens daglige praksis.  

Formålet med PLF som samarbejdsform er at un-

derstøtte ledere i at være nysgerrige og undersø-

gende over for hinandens måder at løse opgaver 

på. Bygger ens tilgang fx på data? Og hvis ikke, 

kan det underbygges med data, hvis man oplever, 

at det fungerer godt? Det er nødvendigt at have 

denne undersøgende tilgang som leder – både 

over for lærerne og blandt ledelsen – for dagligt at 

kunne tage stilling til, om den måde, man løser 

opgaven på, er den bedste og mest rigtige. 

Mange ledere opfatter sig selv som meget relatio-

nelle i deres ledelsesstil og opsøger sparring på 

forskellige opgaver hos ledelseskollegaer. Den fo-

reløbige evaluering i LIP viser imidlertid, at flere 

ledere alligevel oplever, at tiden er knap til reflek-

sion over egen ledelsespraksis. 

Derudover melder flere ledere, at deres organisa-

tion ikke prioriterer en fælles ledelsesrefleksion og 

systematiske samtaler om ledelsespraksis. Det 

vidner om, at det lige nu er svært for ledere ude 

på skolerne dels at systematisere samtaler med 

institutionens ledere om deres ledelsespraksis, 

dels at skabe tid til, at lederne kan reflektere over 

egen ledelsespraksis. 

I LIP afprøver skolerne aktionslæring som metode 

til at skabe det rum, hvor der reflekteres over 

egen og øvrige lederes ledelsespraksis. Aktions-

læring spiller godt sammen med PLF, fordi meto-

den er med til at systematisere samtalen og skabe 

en erfarings- og læringsbaseret tilgang til innova-

tion. 

Men det kræver en anden tænkning og et brud 

med tidligere vaner. Og så kræver det et stærkere 

fokus på at skabe en ”vi”-kultur i ledelsen. 

                                                                                                         Vi”Vi-kulturen 

 

Skal ledere samarbejde som PLF, skal de udvikle 

en kollektiv, undersøgende samarbejdskultur. 

Som leder i PLF forpligter man sig til at arbejde 

med fælles værdier og vision. Man arbejder ud fra 

et kollektivt ansvar for fællesskabet og med mål-

sætninger, som styrker elevernes trivsel og læ-

ring. Og så har man et fælles ansvar for at gøre 

hinanden bedre – at lære af hinanden og løfte hin-

anden. Der er i høj grad tale om et fokus på en 

”vi-kultur” fremfor den individuelle ledelseskultur.  

Men hvordan overgår man til en ”vi-kultur”, når 

man er vant til – som mange ledere er – at klare 

skærene selv? 

Til en start må vi tage opgøret med opfattelsen af 

den heroiske leder, der som supermand/-kvinde 

på ægte heltemanér oplever at skulle løse alle ud-

fordringer på egen hånd. Som leder behøver man 

ikke at stå alene om at finde løsninger til de 

mange komplekse udfordringer, der konstant op-

står.  

Udtrykket ”der er koldt og ensomt på toppen” op-

lever mange ledere i deres dagligdag. Det faglige 

og professionelle fællesskab, man kan have kolle-

gaer imellem, mangler mange ledere.  

Udtrykket ”der er koldt og 

ensomt på toppen” ople-

ver mange ledere i deres 

dagligdag. Det faglige og profes-

sionelle fællesskab, man kan 

have kollegaer imellem, mangler 

mange ledere. 

Ledere kan komme med mange forskellige faglig-

heder og erfaringer i bagagen, der kan gøre det 

svært at arbejde i samme retning. Derfor er et af 

grundprincipperne i PLF også den fælles kompe-

tenceudvikling. Med en fælles kompetenceudvik-

ling, som fx lederes deltagelse i LIP, får man i sit 

ledelsesteam skabt et fælles sprog og begreber 

om de komplekse opgaver, man står overfor. Det 

styrker ”vi-kulturen” i ledelsesteamet. 
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Der er mange fine ord og begreber i det her. I vir-

keligheden handler det om at rykke sammen i 

bussen. Det er vigtigt, at ledere kan udvikle sig 

sammen, og det er vigtigt, at de kan uddanne sig 

sammen.  

Det rum kan ledelsesteamet være med til at skabe 

med tålmodighed, vedholdenhed og tillid til hinan-

den. 

 

 

Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mailadresse. Den overordnede 

projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i projektorganisationen. 

 

 


