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Praksisforbedrende læringssamtaler  

Uanset om man er underviser på en SOSU-skole, lærer, sygeplejerske, eller pædagog i en børne-

have indeholder det professionelle arbejdsliv en lang række mere eller mindre organiserede lærings-

samtaler. Måske bruger vi ikke begrebet ”læringssamtale”, men vi taler om det som feedback, faglig 

sparring eller udviklingsdialoger. Det kan være samtaler mellem leder og medarbejder, mellem kol-

leger eller mellem elev og vejleder - eller det kan være læringssamtaler i mindre grupper. Det afgø-

rende i denne sammenhæng er, at samtalen er knyttet til praksissituationer og sigter mod at udvikle 

og forbedre den konkrete praksis.  

I min forskning har jeg udviklet nedenstående model over fire forskellige typer af læringssamtaler. 

De fire typer af læringssamtaler er: ”rådgivning”, ”fejlretning”, ”monitorering” og ”udforskning”. 

 

 

 

 

Hvordan skal man forstå modellen? 

Modellen er konstrueret som en tabel med fire felter. Den lodrette akse i modellen afspejler hvilken 

karakter af faglig styring (autonomi eller heteronomi), der er på spil i den konkrete læringssamtale. 

Faglig autonomi betyder, at man som fagperson i høj grad selv bestemmer hvordan arbejdsopgaven 
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skal udføres. Det er altså fagpersonens egne faglige normer og værdier, der afgør kriterierne for god 

praksis. Høj grad af faglig autonomi indebærer derfor, at den enkelte er kompetent til at tage både 

fagligt-, etisk- og moralsk ansvar. Faglig heteronomi kan forklares som det modsatte af faglig auto-

nomi. Det vil sige, at normer og værdier for faglig kvalitet bestemmes eller styres ”udefra”. Dette 

”udefra” kan være regler, procedurer eller organisatoriske værdier, man som fagperson forventes at 

følge for at levere den bedst mulige kvalitet i arbejdet. Der kan også være tale om forskningsbaseret 

viden, som sætter en ny retning for hvordan man bør udøve sin praksis. Min pointe er, at enhver læ-

ringssamtale knyttet til praksisudøvelse understøtter faglig styring i form af enten autonomi eller 

heteronomi.   

Modellens vandrette akse viser om samtalen er karakteriseret ved simpel – eller kompleks problem-

løsning. Simple problemer er kendetegnet ved at være relativt lette at ”få hold om” og der findes 

med stor sandsynlighed et gyldigt svar på hvordan vi bedst løser problemet. Simple problemer kan, 

populært sagt, løses med ”et greb i værktøjskassen”, eller det vil være umiddelbart let for os at til-

egne os den viden eller færdighed, der skal til for at løse problemet. 

Komplekse problemer er derimod anderledes svære at få hold om. Her findes ingen opskrift på 

hvordan man bedst løser problemet. Kompleks problemløsning indebærer derfor, at vi må prøve os 

frem for at opnå nye erfaringer. Når vi har med komplekse problemer at gøre, kan det betyde, at vi 

som en del af løsningen må ændre på nogle af de overbevisninger, der hidtil har været styrende for 

vores faglige handlinger.  

Modellen illustrerer således hvordan de fire typer af læringssamtaler hver for sig, er karakteriseret 

ved forskellige former for faglig styring og problemforståelse.  

”Rådgivning” er, som modellen viser, karakteriseret ved simpel problemløsning og faglig autonomi. 

Det betyder at læringssamtalen tager afsæt i et problem fra praksis, der er relativt let både at identi-

ficere og håndtere. Samtidig understøtter eller bekræfter ”rådgivning” den professionelles faglig au-

tonomi, fordi det er fagpersonen selv, der definerer behovet for rådgivning og selv afgør (med afsæt 

i egne faglige normer), hvorvidt hun vil tage rådet til sig og ændre på sin praksis.  

”Fejlretning” er også karakteriseret ved simpel problemløsning, men i modsætning til ”rådgivning” 

er der her tale om faglig heteronomi. Det betyder, at det er ”udefra” bestemte faglige standarder og 

værdier for god opgaveløsning, der vil være styrende for fagligheden i den konkrete praksissitua-

tion. ”Fejlretning” vil typisk finde sted når en medarbejder eller en kollega ikke opfylder de gæl-

dende standarder og værdier for god praksis, der er defineret, og derfor må anvises andre løsninger.  
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”Monitorering” er karakteriseret ved faglig heteronomi og kompleks problemløsning. Der er altså, 

lige som ved ”fejlretning”, tale om at fagligheden styres ”udefra”. Forskellen på ”fejlretning” og 

”monitorering” er problemets komplekse karakter. Fordi ”monitorering” er baseret på kompleks 

problemløsning, gives der i denne type læringssamtale ingen konkrete anvisninger på hvordan prak-

sis bør forbedres. Samtalen ansporer i stedet til, at den professionelle får erfaringer med at afprøve 

og evaluere nye tilgange i sin praksis. Læringssamtaler i form af ”monitorering” vil typisk fore-

komme som en række af samtaler, hvor samtalepartnerne følger op på (monitorerer) resultaterne af 

de ændrede handlinger. 

”Udforskning” er, som den sidste af de fire samtaletyper, karakteriseret ved kompleks problemløs-

ning og faglig autonomi. Der er tale om faglig autonomi, fordi formålet med denne type lærings-

samtale er at opbygge fagpersonens professionelle dømmekraft. Fordi læringssamtaler i form af 

”udforskning” er baseret på kompleks problemløsning, er målet ikke at finde frem til en konkret løs-

ning. Intentionen er i stedet at udforske forskellige forståelser og mulige løsninger på problemet, der 

kan bidrage til at forbedre praksis. 

 

Hvordan kan modellen bruges: 

Rigtig mange arbejdspladser lægger store kræfter i at implementere læringssamtaler. Det er der også 

god grund til, for vi ved at eksempelvis feedback-samtaler er et vigtigt redskab til at fremme både 

læring og trivsel i en organisation. Når vi tænker på de læringssamtaler vi indgår i som på vores ar-

bejde, vil de fire idealtyper: ”rådgivning”, ”fejlretning”, ”monitorering” og ”udforskning” sikkert 

være genkendelige for de fleste læsere. Udfordringen er dog, at vi ikke altid er opmærksomme på, 

eller bevidste om, hvilken type af samtale, der er behov for i den konkrete situation. Det kan også 

være, at vi tror, vi er i gang med ”udforskning”, men samtalen er måske i højere grad karakteriseret 

ved ”rådgivning”. Måske har den ene samtalepartner en forventning om, at den samtale man skal i 

gang med er ”rådgivning”, men den anden part mener, at det der er behov for, er ”fejlretning”. Sce-

narierne kan være mange. Konsekvensen kan være at læringssamtalen mister sin værdi fordi vi fru-

streres over formen eller vi bliver usikre på formålet og mister tillid til samtalepartneren.  

 

Modellen med de fire læringssamtaler kan bruges til at planlægge, analysere og vurdere lærings-

samtaler og dermed skabe øget bevidsthed omkring karakteren og formålet med den konkrete læ-

ringssamtale. Samtidig kan modellen bruges som et redskab til at afklare gensidige forventninger 

forud for samtalen, og efterfølgende evaluere hvorvidt samtalens karakter svarede til det aftalte eller 
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til det, der viste sig at være behov for i situationen. Det kan være, at vi godt er klar over, at proble-

met, som samtalen drejer sig om, er et komplekst problem, men bliver enige om at ”udforskning” i 

den konkrete situation vil være uhensigtsmæssig og vi former i stedet samtalen som ”rådgivning”.   

Det skal understreges, at modellen ikke er normativ. Der betyder, at der som udgangspunkt ikke er 

en type af læringssamtale, der er bedre end en anden. Den gode type af læringssamtale, er den læ-

ringssamtale hvor karakteren af samtalen passer til situationen. Min pointe er, at når vi bliver bevid-

ste om læringssamtalens karaktertræk, har vi for det første mulighed for at vurdere om samtalen 

svarer til det, der er formålet med samtalen. For det andet har i mulighed for at ændre på vores 

handlinger og dermed forme samtalen efter behovet. Det er også vigtigt at understrege, at der er tale 

om en teoretisk model, dermed sagt, at læringssamtaler naturligvis er langt mere mudrede og mod-

sætningsfyldte i virkeligheden, og man vil opleve samtaler, der bevæger sig rundt mellem de fire 

typer.  

 

Hvordan er modellen er blevet til? 

Modellen er udviklet i forbindelse med aktionsforskningsprojektet: Pædagogisk ledelse – hvad er 

meningen? I projektet undersøgte vi implementeringen af den form for læringssamtale, der finder 

sted når leder observerer undervisning og efterfølgende giver underviser feedback. Når jeg skriver 

”vi” er det fordi aktionsforskning handler om at forske gennem eksperimenterende handlinger, som 

man som forsker undersøger sammen med de mennesker, der deltager i handlingerne. Aktionsforsk-

ning er endvidere kendetegnet ved både at bidrage til udvikling i den lokale organisation hvor forsk-

ningen foregår, og skabe ny videnskabelig viden. Det centrale metodiske greb i projektet var iscene-

sættelse og facilitering af en række ”dialogmøder” mellem skolens ledere og undervisere. Det orga-

nisatoriske formål med dialogmøderne var at etablere et rum hvor undervisere og ledere kunne tale 

ligeværdigt sammen om deres erfaringer og tanker med ”observationer og feedback”. Det videnska-

belige formål med dialogmøderne var at producere de data, som jeg blandt andet har brugt til at op-

bygge modellen over fire typer af læringssamtaler. Modellen er således en afspejling af de forskel-

lige måder hvorpå ”observationer og feedback” under implementeringen blev praktiseret på Ran-

ders Social- og Sundhedsskole.  


