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Udviklingsværktøj – generelt 
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen 

I ”Vidensnotat: Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab” foreslår vi en model for en 
undersøgelsesbaseret tilgang til arbejdet i læringsfællesskaber, som illustrerer hvordan arbejdet 
forløber som cirkulære processer gennem fem faser, som gentager sig og dynamisk virker ind på 
hinanden. En ’runde’ forløber typisk over 3-6 måneder. I dette udviklingsværktøj gennemgår vi de 
fem faser og eksemplifcerer modellens anvendelse. 

Fem faser i læringsfællesskabers arbejdsproces 
Selvom det er en cyklisk proces (jf. fgur 2 i vidensnotatet), der bedst fanger den arbejdsproces, 
som læringsfællesskabet skal arbejde efter, har vi i det nedenstående adskilt faserne analytisk i en 
model. Når faserne her er skilt ad, er det udelukkende for at skabe en ramme for det systematiske 
arbejde inden for faserne. 

Fag 

Elev 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag (formål): Udpeg i fællesskab den udfordring i 
faget som I vil være nysgerrige og undersøgende på. 

Elev (delmål): Identifcer i fællesskab mulige årsager 
hos eleverne og opstil de overordnede mål for 
interventioner i undervisningen. 

Lærer (procesmål): Bestem jeres intervention/Beslut jer 
for hvad I vil prøve af i undervisningen - individuelt eller 
i fællesskab. 

Undervisning: Gennemfør interventionen i jeres 
undervisning. Husk indsamling af data til jeres 
evaluering - evt. med kollegial observation. 

Evaluering: Refekter individuelt og i fællesskab på 
jeres observationer fra undervisningen. 

Vi vil foreslå, at teamet arbejder systematisk Når man skal opbygge 
et læringsfællesskab og 
vænne sig til arbejdsformen,
kan det være en fordel at 
arbejde grundigt med hver af
faserne på en række møder 

med hver fase. Når man skal opbygge et 
læringsfællesskab og vænne sig til 
arbejdsformen, kan det være en fordel at 
arbejde grundigt med hver af faserne på 
en række møder. Dette for at sikre, at de 
faglige dialoger får plads, og at værdien 
iarbejdet dermed bliver tydelig for alle 
deltagerne. Når man har opbygget en vis 
erfaring medarbejdsformerne, kan man bevæge sig hurtigere igennem faserne, og man kan også 
arbejde mere dynamisk mellem og på tværs af faserne. I det følgende gennemgår vi hver af 
faserne og foreslår en række spørgsmål, som læringsfællesskabet i arbejdet med den enkelte fase 
kan tage afsæt i. 
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Fase 1: Fag 
I den første fase skal læringsfællesskabet beskæftige sig med fagets og undervisningens formål 
og ud fra en dialog herom identifcere et særligt område, de gerne vil udvikle på eller styrke. Der 
kan være tale om et område, som de erfarer at have svært ved at opfylde i undervisningen, eller 
der kan være tale om en udfordring, der erfaringsmæssigt opleves som en hindring for elevernes 
læring, trivsel eller udvikling. Det kan også være, at deltagerne ønsker at bruge fællesskabet til at 
planlægge undervisning ift. nye faglige mål. Yderligere kan det være, at en eller fere af deltagerne 
er blevet opmærksom på interessante emner i fagdidaktisk materiale eller i 
uddannelsesforskningen, som læringsfællesskabet ønsker at tænke ind ift. egen undervisning. 
Den udfordring der her peges på, formuleres som formålet for læringsfællesskabets arbejde i alle 
fem faser. I en første runde, er der ikke nødvendigvis data1 til rådighed, men ellers kan det give 
god mening, at det er data fra tidligere forløb af den cykliske proces, der bruges til at pege på 

interessante udfordringer. Det kan således være en formålet for 
læringsfællesskabets 
arbejde i alle fem faser 

fordel at inddrage tilgængelige data i denne fase, 
lade de fælles diskussioner tage afsæt i dem og
sammen overveje mulige fortolkninger af dem. 

Elev 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag Vær i fællesskab nysgerrige og undersøgende på: 

- Hvilke udfordringer kan vi identifcere ift. at opfylde 
fagets eller undervisningens formål? 

- Hvilke udfordringer oplever vi i vores 
fag/undervisning? 

- Hvilke udfordringer kan det give mening at vi arbejder 
med i fællesskab? 

- Hvilke erfaringer har vi med netop denne udfordring? 

- Hvilken viden har vi/mangler vi i forhold til at arbejde 
med udfordringen? 

- Hvad er formålet med at arbejde med netop denne 
udfordring? 

3 1Se udviklingsværktøjet ”Udviklingsværktøj – data”.



Fase 2: Elev 
I fase 2 vendes blikket mod eleverne, og læringsfællesskabet overvejer mulige årsager til den i 
fase 1 udpegede udfordring. Netop ved at gøre sådanne overvejelser med udgangspunkt i elevens 
perspektiv, bliver læringsfællesskabet opmærksomme på forhold, der kan forklare manglen på 
opfyldelse af et aspekt af fagets og undervisningens formål, og det bliver muligt at bevæge 
teamet fra overvejelser om formål til at kunne formulere relevante delmål for samarbejdet. 
Det kan være en fordel at veksle mellem forskellige refektere over forskellige 

mulige åsager, inden 
læringsfællesskabet 
lægger sig fast

former for viden – erfaringer i teamet, didaktisk viden 
og viden fra uddannelsesforskning – for ikke at blive 
låst fast i første indskyldelser, men blive forstyrret til 
at refektere over forskellige mulige årsager, inden 
læringsfællesskabet lægger sig fast på et fokus. 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag 

Elev 

Vær i fællesskab nysgerrige og undersøgende på: 

- Hvilke mulige årsager til den udpegede udfordring 
kan vi identifcere? 

- Hvilke årsager vil forskellige relevante videnskilder 
udpege? 

- Hvor plausible virker de forskellige mulige årsager? 

- Hvilken årsag vælger vi i første omgang at fokusere 
på? 

- Hvad begrunder valget? 

- Hvilke delmål kan vi på baggrund heraf udpege for 
vores arbejde? 
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Fase 3: Lærer 
I fase 3 beslutter den enkelte lærer sig for, hvilken indsats han/hun vil afprøve mhp. at nå de 
opstillede delmål. Indsatsen kan planlægges individuelt, i mindre grupper eller, hvis det giver 
mening, fælles for hele læringsfællesskabet. Om det planlægges på den ene eller anden måde, 

Indsatsen kan planlægges 
individuelt, i mindre grupper
eller, hvis det giver mening, 
fælles for hele 
læringsfællesskabet. 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag 

Elev 

er læringsfællesskabet dog altid en god ramme 
for at refektere over og kvalifcere indsatser-
ne. Også i denne fase kan det være en god ide 
at formulere procesmål i forhold til den valgte 
intervention, altså hvad vil jeg gøre hvornår? I 
procesmålene bør det overvejes, hvordan 
indsatsen kan/skal evalueres. 

Vær individuelt og i fællesskab nysgerrige 
og undersøgende på: 

- Hvilke mulige indsatser kan vi 
identifcere? 

- Hvilke forskellige relevante videnskilder 
kan inspirere til forskellige indsatser? 

- Hvilken intervention, der understøtter 
delmålene, vil jeg gennemføre, og 
hvorfor? 

- Hvad er læringsfællesskabets refeksion 
ift. den valgte intervention? 

- Hvilke procesmål er relevante i forhold 
til denne intervention og herunder for 
evaluering af den? 
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Fase 4: Undervisning 
I fase 4 iværksættes de aktiviteter der blev besluttet i fase 3. læringsfællesskabet 

danner ramme for
gennemførelsen

I denne fase kan læringsfællesskabet overveje at 
gennemføre kollegial observation, som kan give et solidt 
afsæt for evaluering i fase 5. Under alle omstændigheder 
er det vigtigt, at læringsfællesskabet danner ramme for 
gennemførelsen og er med til at sikre engagement og motivation ved at vise interesse for de 
forskellige indsatser. 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag 

Elev 

I denne fase skal du beslutte: 

- Hvad skal jeg gøre hvornår? 

- Hvordan kan jeg følge interventionen? 

- Hvad har jeg brug for, for at fastholde motivationen 
og engagementet? 

- Hvordan kan jeg bruge læringsfællesskabet? 

- Hvilke data vil være relevante at indsamle for 
interventionen? 
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Fase 5: Evaluering 
Når alle interventioner er afprøvet gennemføres en fælles evaluering, hvor erfaringer med 

indsatserne refekteres i forhold til det formål, der blevindsatserne refekteres 
i forhold til det formål, 
der blev formuleret 

formuleret i fase 1. I denne fase bør der indsamles data,
som evalueringen kan tage afsæt i. Dette sikrer, at 
evalueringen ikke kommer til at basere sig på synsninger 
eller fornemmelser.  De kan også fordre refeksioner i 

læringsfællesskabet, der peger videre mod en ny fase 1. 

Lærer 

Undervisning 

Evaluering 

Fag 

Elev 

Vær individuelt og i fællesskab nysgerrige, 
undersøgende og refekterende på: 

- Hvordan gik de enkelte interventioner? 

- Hvilke erfaringer har vi gjort os? 

- Nåede vi vores delmål? 

- Hvad kan være mulige forklaringer på at vi nåede 
målene eller ikke nåede målene? 

- Hvad betyder delmål for det samlede formål? 

- Hvad er næste skridt? 
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Eksempel 1 
Et kemi-fagligt læringsfællesskab fnder i fase 1 frem til, at alle oplever en udfordring ift. at 
opfylde fagets formål om at behandle problemstillinger i samspil med andre fag, da ingen elever viser 
interesse i samspilsforløb med kemi. I fase 2 vælger læringsfællesskabet at læse litteratur om 
fagspil og elevmotivation for at få et fælles afsæt på deres møder. arbejde med

elevernes syn
på kemifagets 
faglige værdi 

De vælger forskellige kilder og bringer dem med på et møde. 
På baggrund af den fælles refeksion over litteraturen når de frem til 
den konklusion, at en plausibel forklaring på den manglende interesse 
for samspilsforløb med kemi kan være, at eleverne ikke kan se eller 
værdsætter kemifagets faglige værdi. De bliver enige om at arbejde med 
elevernes syn på kemifagets faglige værdi som en måde at skabe interesse for det faglige samspil. 
I fase 3 overvejer og planlægger lærerne hver især aktiviteter som de kan arbejde med i deres 
undervisning mhp. at synliggøre fagets faglige værdi. I fase 4 afprøver de aktiviteterne, og i fase fem 
evaluerer de deres tiltag. I forhold til at evaluere forløbene udvikler læringsfællesskabet et elev-
survey, der undersøger elevernes oplevelse af faglig værdi. Resultatet af elev-surveyen bliver nu 
brugt til at refektere og evaluere den første runde og som afsæt for en næste runde. Processen er 
illustreret i fgur 1: 

Fag 
Udpeg udfordring 

(formål) 

Elev 
Identifcer årsag 

(delmål) 

Lærer 
Bestem intervention 

(procesmål) 

Undervisning 
Iværksæt aktivitet 

Evaluering 
Refekter 

Eleverne er ikke 
motiveredeEleverne vurderer fem items der måler 

faglig værdi: 

˜ Jeg tror, at jeg kan bruge det jeg lærer i dette fag
 i andre fag. 

˜ Jeg synes at dette fag er meget spændende. 
˜ Det jeg lærer i faget, er nyttigt for mig. 
˜ Faget interesserer mig. 
˜ Det er vigtigt for mig at forstå dette fag. 

(Qvortrup, Rasmussen & Mortensen 2018) 

AKTIVITETER 

Eleverne synes 
ikke faget giver 

værdi 

Okay, lad os i fællesskab udvikle et nyt 
undervisningsforløb med eksempler, 

på hvad det kan bruges til 

8 Figur 1: Eksempel på de fem faser i et læringsfællesskab,
der havde erfaret at deres elever ikke virkede motiverede i undervisningen.



Et geovidenskabeligt læringsfællesskab fnder i fase 1 ud af, at de oplever udfordringer med at 
opfylde fagets mål om at eleverne skal forholde sig til problemstillinger vedrørende bæredygtig 
udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre 
med anvendelse af geofaglig viden, fordi eleverne ikke melder sig på banen. De næste to møder 
bruger de på, som en del af fase 2, at søge mulige svar på hvad der fra elevens perspektiv kan 
være en barriere for at deltage i diskussioner, hvor de vil have dem til at forholde sig til de nævnte 
problemstillinger. En lærer kommer med det bud, at eleverne ikke er tilstrækkeligt forberedte – det 
kan skyldes, at de forbereder sig i bussen på vej til skole, slet ikke får læst eller måske ikke har 
forståelse for, hvad lærerne mener, når de beder dem om at læse en tekst. Læringsfællesskabet 
beslutter sig for, at evaluere deres indsatser, ved at bede elever om at besvare seks spørgsmål om 

måden de forbereder sig på. Derefter går de videre til
styrke elevernes 
forberedelsesstrategier 

fase 3, hvor hver lærer forbereder en aktivitet, der sigter 
mod at styrke elevernes forberedelsesstrategier mhp. at 
gøre dem bedre forberedte og derfor kunne byde mere 

aktivt ind i undervisningen. Lærerne afprøver deres valgte interventioner i fase 4 for i fase 5, at 
indhente elevbesvarelser på det spørgeskema lærerne i fællesskab har udformet. 
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AKTIVITETER 

Fag 
Udpeg udfordring 

(formål) 

Elev 
Identifcer årsag 

(delmål) 

lærer 
Bestem intervention 

(procesmål) 

Undervisning 
Iværksæt aktivitet 

Evaluering 
Refekter 

Eleverne er ikke 
deltagende i 

undervisningen 

Forberedelse: 
- De er ikke forberedt godt nok 
- De læser på vej i skole 
- De er ikke opmærksomme på, 
hvad det vil sige at have 
læst en tekst 

Okay, lad os i fællesskab styrke 
opmærksomheden på 
forberedelsesstrategier 

AKTIVITETER 

Eksempel 2 

Figur 2: Eksempel på de fem faser i et læringsfællesskab, 
der havde erfaret at deres elever ikke var deltagende i undervisningen..




