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Med afsæt i formål

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede 

eleverne til deltagelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre. Skolens virke skal 

derfor være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati.



Aktuelle krav under opblødning

• Uddannelse og skole 
skal være et sikkert, 
stærkt og 
forudsigeligt projekt.

• Formål: Effektiv 
produktion af på 
forhånd definerede 
læringsresultater.



Udfordringer

• Skole og uddannelse involverer 
altid risiko – fordi det ikke handler 
om at fylde en spand, men om at 
tænde et bål (Biesta, 2014).

• Læreprocesser er ikke en 
interaktion mellem robotter, men 
mellem mennesker.
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Learning

Systems

Praksisfællesskaber i organisationer

“…Communities of practice are everywhere. We all belong to
communities of practice. At home, at work, at school, in our hobbies
– we belong to several communities of practice at any given time.
And the communities of practice to which we belong change over
the course of our lives” (Wenger, 1998, p. 6).

CoP’s

Organisation

Person



TEMA-modellen for læring i praksis 
(kompasset)

• Opgaver og 
projekter der 

udvikler

• Kulturer der 
fostrer 
læring

• Formel 
træning og 

uddannelse

• Relationer 
og netværk

Adgang Træning

ErfaringerMiljø

Umiddelbar

Mellemlang

Lang

Horisont:

Efter (Bersins 4E-model for L&D)



Et eksempel – mandag d. 10. 
sep. 2018 på en skole i Aarhus
■ Lene: Hvad gjorde I tidligere?

■ L: Vi arbejder sammen som gruppe fremfor, at det er mig, der træffer en 
beslutning. Det er anderledes for mig: vi er fælles om det.

■ R: Det, at der er en retning. Vi har sagt ja til noget bestemt. Ja til en 
pædagogik. Rammen er sat, og det frigiver tid og rum til at gøre 
indholdet rigtigt godt.

■ P: Vi skal tænke anerkendende. Der er meget, der ikke skal diskuteres. 
Det frigiver til det, der skal diskuteres. Og hvis det ikke giver mening, kan 
det diskuteres.

■ R: Når noget ikke virker, drøfter vi det i teamet. Det er ikke mig, der skal 
kigge indad i noget. Her har jeg et sparringsrum på en anden måde. Her 
er vi der på samme tid.

■ Lene: Det er et pædagogisk fælles udviklingsrum

■ M: Vi har et fælles sprog at tale om tingene i. Vi har smidt noget 
blufærdighed, når vi tillader at kigge på og tale om hinandens praksis. 
Det har gjort mig til en dygtigere lærer. Man bliver dygtig af at undervise i 
en Nest klasse.



Samarbejdende professionalisme
(Hargreaves & O’Connor, 2019)

■ Kollektiv autonomi

■ Kollektiv effektivitet

■ Kollektiv udforskning

■ Kollektivt ansvar

■ Kollektivt initiativ

■ Gensidig dialog

■ Fælles arbejde

■ Fælles mening og formål

■ Inddrage/samarbejde med elever

■ ”Stor” tænkning for alle



Læringskultur i praksis – ledelse som 

rammesætter

„Jeg tror, at det handler meget om de rammer, man skaber. At der er 

den tryghed, der skal til, for at folk føler, at det er o.k. at stille 

spørgsmål og få forklaret tingene på det niveau, som man nu en 

gang er på. Vi gør meget ud af, at man skal kunne stille spørgsmål 

uden at føle sig dum“.



Den dobbelte tillid - ansvar og pligt!

“Din tillid til os og 

derigennem vores tillid 

til, 

at vi kunne lære noget 

af dig”



Mintzberg, 2018: Udviklende fællesskaber



Klassikere i Kvadrat
• Vi vil gerne lave klassikere. Det er meget bedre end hele tiden 

at skifte ud. Præcis som vi gerne vil have vores medarbejdere 

til at værdsætte klassikere og at følge os, når vi opfinder nye 

klassikere. Derfor forpligter vi os over for vores medarbejdere 

i en form for gensidig aftale, hvor de giver den fuld gas, mens 

vi forpligter os på at give dem den bedste oplæring. Det er en 

form for frihed under ansvar. 

• Hos os er det ikke bare sælgerne og designerne, der skal 

forstå vores kultur – det skal alle vores medarbejdere. Mange 

virksomheder har kun værdierne stående på væggen, vi har 

været vedholdende og har satset på kontinuitet. 

– Mads Nygård, SVP, Kvadrat



Diversitet og deltagelse 

Kunder?

Strategi



Menneskelige organisationer

• Vi skal bygge organisationer, der er designet til
mennesker.

• Organisationerne skal være tilgivende, 
gennemsigtige, udviklingsorienterede og 
ansvarlige.

• Det skal ikke være ‘op eller ud’ kulturer, men 
steder, hvor vi siger: “Vi kan alle lykkes, hvis vi 
er sammen om opgaven” (https://joshbersin.com/2015/01/why-

people-management-is-replacing-talent-management/)



Tak for jeres opmærksomhed!
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