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Dette er eksempler på problemstillinger i aktionslæringsforløb, som understøtter læreres/
pædagogers samarbejde omkring undervisningen. Formålet med aktionslæring er, at læ-
rere/pædagoger samarbejder om at udvikle undervisningspraksisser, der styrker elevernes 
læring og deltagelsesmuligheder.  

Understøtte skolelederens arbejde med den nye skolereform, herunder: Målstyret un-
dervisning, inklusion, undervisningsmiljø, klasseledelse med mere
Kvalificere lærernes arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervis-
ningen (Skolereformen, 2.6)
Kvalificere pædagogernes arbejde i undervisningen gennem kreative, sociale og vari-
erende arbejdsformer, som understøtter elevernes læring
Skabe mulighed for mere læring, og at eleverne kan være aktive medspillere, forstå og 
aktivt arbejde med læringsmålene
På længere sigte skabe grobund for lærere og pædagogers fortsatte arbejde med at kva-
lificere praksis gennem brug af metoden i teamsamarbejdet

Aktionslæring drejer sig om at udvikle den pædagogiske praksis ved at fokusere på, eksperi-
mentere med, observere og reflektere over konkrete situationer i hverdagen. Omdrejnings-
punktet i aktionslæringsforløb er således at skabe praksisnær viden om - og erfaring med at 
udvikle den daglige praksis. 

Aktionslæring
*

Hvordan organiseres undervisnin-
gen, så alle elever er fysiske aktive 

hver dag? 

*
Hvordan evalueres elevernes ud-

bytte af undervisningen?

*
Hvordan skabes der bedre mulighe-
der for at inddrage pædagogernes 

kompetencer i undervisningen?

*
Hvordan arbejdes der med at præ-
cisere læringsmål, så de understøt-

ter elevernes læring?

Aktionslæring KAN: 

Aktionslæring ER: 

+

+



Målet med aktionslæring er at kvalificere praksis og kvalificere den enkeltes og teamets 
refleksioner over praksis, eksempelvis med spørgsmål som:  Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvad 
virker? Hvornår er der tegn på læring? Meningen med disse refleksioner er at skabe mere 
lærerig undervisning. 

Nedenstående er et eksempel på et aktionslæringsforløb, hvor der tages afsæt i den nye 
skolereform med fokus på bevægelse, som en integreret del af hverdagen.

1. Indledende samtale
Der indkredses et fokus som teamet gerne vil udvikle og eksperimentere med i deres 
praksis. Eksempel på udvalgt problemstilling: Hvordan kan vi i 9. klasse arbejde med 
variation i vores arbejdsformer, så eleverne er fysiske aktive i forhold til det faglige indhold?

2. Iværksættelse af aktioner
Der aftales og igangsættes konkrete eksperimenter i praksis. Hypotesen er, at variation 
og kropsliggørelse er med til at motivere, sikre og forankre læring. Et eksempel på en 
aktion baggrund af ovenstående problemstilling: Undervisningen skal være præget af 
skift mellem fysiske aktiviteter og teori. Den fysiske aktivitet skal have et fagligt indhold. På 
baggrund af dette udvikler og afprøver lærerne forskellige læringsaktiviteter.

3. Observationer af aktioner
Konsulenten samt en eller flere kolleger observerer den gennemførte aktion ud fra 
valgte fokuspunkter: – Ser eleverne ud til at profitere af variation i arbejdsformer? – Er 
fagligheden til stede samtidig med fysisk aktivitet? – Hvilke tegn ser vi på refleksion og 
læring?

4. Didaktisk samtale
Konsulenten faciliterer halvanden times didaktisk samtale, hvor fokus er at analysere og 
reflektere over den gennemførte aktion i relation til problemstillingen. Den didaktiske 
samtale fører både til videndeling og ny inspiration til videreudvikling af praksis.

5. Afsluttende samtale 
Efter teamet har haft 4-5 aktioner og didaktiske samtaler, afrundes forløbet i en 
samtale mellem ledelsen og teamet, som konsulenten rammesætter. Her videndeles 
didaktiske pointer og fremtidige fokusområder italesættes.

Vi kan understøtte jeres arbejde med den nye folkeskolereform. Vi kan facilitere en kvalita-
tiv didaktisk samtale, give nye strategier for at lære at lære, sætte nye blikke på praksis og 
give forskellige teoretiske input afhængig af problemstilling. 

HVAD KAN VI 
i Ledelse og Organisation /KLEO 

med aktionslæring?

Et aktionslæringsforløb 

består af 5 faser. 
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Viceskoleleder: 
”Aktionslæring sætter fokus på didaktikken og kan hjælpe lærere og pædagoger til at udvikle en 
mere inkluderende og differentierende undervisning. 
Den hjælper endvidere til at se muligheder frem for begrænsninger og giver mulighed for, ud fra 
opmærksomhedspunkter, at kvalificere undervisningen og elevernes læring”. 

Lærere: 
”Aktionslæring påvirker min undervisning på den måde, at jeg prøver at arbejde videre ud fra 
de fokuspunkter, vi har taget op under forløbet. Desuden anvender jeg de andres idéer, så der 
samtidig bliver tale om en form for vidensdeling”. 

”Aktionslæring er, når man bliver observeret af en kollega og en udefrakommende ud fra forud-
bestemte fokuspunkter. Aktionslæring giver større selverkendelse vedr. ens undervisning, når der 
bliver sat ord på det, man gør.” 

Pædagog: 
”Aktionslæring er for mig et værktøj til at afprøve andre arbejdsmetoder end dem jeg er vant til 
at bruge. Det er et værktøj, der lynhurtigt kan forstærke samarbejde blandt kollegaer, hvor fo-
kus er på det, der virker. Se og bruge hinandens stærke sider. Og ikke mindst lære sine kollegaer 
bedre at kende”.

Elev: 
”Lærerne er meget mere kreative, når du (konsulenten) er her”.

Er du interesseret i eller har yderligere spørgsmål til et aktionslæringsforløb, så kontakt:

Lene Daugaard
Programleder,  
Ledelse og Organisation/KLEO
lda@ucc.dk
41 89 83 65

Vores KUNDER siger

KONTAKT

+

+

*
I Ledelse og Organisation/KLEO er vi op-
daterede omkring den nyeste forskning og 
viden på skoleområdet, og kan sætte den i 
spil i jeres praksis. 


