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Indledning 
I 2008-2010 foretog CEPRA (Videncenter for Evaluering i Praksis, UCN) 1en evaluering af, om 

anvendelse af neuropædagogik i forbindelse med en neuropædagogisk efteruddannelse kunne 

støtte og videreudvikle kvaliteten i demensomsorgen med fokus på den demensramtes 

livskvalitet. Neuropædagogisk intervention vurderes i rapporten generelt at have stor positiv 

indvirkning på livskvaliteten hos personer med demens, men evalueringen sætter også fokus på 

udfordringer i implementeringsprocessen. Den synliggør en række fremmende og hæmmende 

faktorer for om det, der er tilegnet i undervisning, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation 

(transfer). Resultaterne fra rapporten underbygger de ovenfor beskrevne udfordringer og behov i 

Morsø kommune og tydeliggør derved, at der tilsyneladende er tale om nogle mere generelle 

udfordringer forbundet med transfer og implementering af ny viden og nye arbejdsmetoder i 

forbindelse med efteruddannelsesforløb, uafhængigt af efteruddannelsens indhold. Samtidig 

understreger evalueringsrapporten også behovet for at finde løsninger på disse udfordringer.     

På ældreområdet i Morsø kommune er neuropædagogikken højt prioriteret, og kommunen har 

derfor i de sidste 4 år satset på neuropædagogisk efteruddannelse af en stor gruppe ledere og 

medarbejdere.  

Det har imidlertid vist sig, at det har været en udfordring at få implementeret denne nye viden og 

de nye arbejdsmetoder ind i hverdagen i praksisfeltet. 

Målet med projektet 

Målet er at deltagerne i udviklingsarbejdet finder redskaber til at iværksætte tiltag, der har til 

formål at fremme læring i organisationen, således at implementering af tværfaglig og ny viden kan 

finde sted.  

Strukturen i projektet 
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Udviklingsarbejdet foregik i 10 læringscirkler á 4 timer. En læringscirkel er en faciliteret proces 

under ledelse af to konsulenter fra UCN. Konsulenterne rammesætter processen og faciliterer 

deltagerne i deres refleksionsarbejde hen mod målet. 

Sideløbende med læringscirklerne blev der afholdt 6 forskningscirkler, som har til formål, at 

indsamle og bearbejde de data og den viden, der opstod i læringscirkelarbejdet. 

Alle lærings- og forskningscirkler har været afholdt i løbet af 2015. 

Deltagere i projektet  

Der var i alt 20 deltagere fra Morsø Kommune med i projektets læringscirkler. Disse deltagere var 

fra 4 forskellige institutioner: Ansgarshjemmet, Vejerslev Ældrecenter, Morsø Afklaringscenter og 

Morsø Hjemmesygepleje. Hver institution repræsenterede en gruppe med hhv. 4, 4, 4 og 8 

deltagere. I alle 4 grupper var der lagt vægt på en tværfaglig sammensætning med ledere, 

sygeplejersker og SOSU-assistenter/hjælpere. Fra UCN var der tilknyttet to proceskonsulenter og 

en dataindsamler i læringscirklerne. (Der har i processen været lidt personudskiftning i forhold til 

dataindsamleren.) 

Deltagerne i forskningscirklerne var den ansvarlige leder af udviklingsprojektet fra UCN, de to 

proceskonsulenter og dataindsamleren fra UCN, lederen fra Morsø Afklaringscenter (som også var 

deltager i læringscirklerne) samt den sygeplejefaglige leder fra Morsø Kommune. 

Tilrettelæggelse af cirkelarbejdet 

Cirkelarbejdet  blev tilrettelagt som et aktionsforskningsforløb, hvor arbejdet i cirklerne  blev fulgt 

op af fælles refleksion i forskningscirklere. Dvs at cirkeldeltagerne  foretog en fælles refleksion 

over læringsbehov. Opsamlingerne fra cirkelarbejdet blev efterfølgende  analyseret i 

forskningscirklerne, og disse refleksioner og konklusioner dannede igen afsæt for at facilitatorerne  

kunne iværksætte ny input til cirkeldeltaternes  læringsprocesser.  

I tilrettelæggelsen af cirkelarbejdet, var det vores mål, at det tværfaglige samarbejde skulle 

hjælpes på vej ved at cirkeltagerne udviklede kompetencer til at inddrage andre faglige 

perspektiver end deres eget i opgaveløsningen. Dette ønske imødekom vi ved at tage 

udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, hvis kendetegn det netop er, at deltagerne hjælpes 

til at være undersøgende på hvordan andre opfatter forskellige situationer. 

Vi inddrog i denne forbindelse elementer af mesterlære, ved hele tiden at sætte os selv i spil som 

facilitatorer der selv forsøgte at eksemplificere  den relationsorienterede pædagogiske tilgang. 

Det er en pointe i vores tilrettelæggelse, at den relationelle tilgang  kræver  at opgaveløsningen 

bliver præget af cirkulær kommunikation som et centralt element i kompetenceudviklingen for 

cirkeldeltagerne.2 

Hermed blev udgangspunkterne for den didaktiske tilrettelæggelse: 
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 Handling – tanke – refleksion 

 Emotionelt engagement som afsæt for læringen 

 Refleksion med afsæt i indhøstede arbejdspladserfaringer. 

Tilrettelæggelse af læringscirklerne 

Der var som vist ovenfor ikke nogen fast kronologi i tilrettelæggelsen fra starten, men alligevel 

præsenterer vi nedenfor den overordnede sammenhæng  i cirklerne, sådan som de udviklede sig. 

I ovenstående refleksioner  er udgangspunktet, at enhver læringsproces starter med det 

tillidsfulde læringsrum, for herefter at dreje sig om redskaber og eksperimenter med efterfølgende 

refleksioner vedrørende kontekst, kultur, organisation og fremdrift. Det ligger helt centralt i 

tilrettelæggelsen at udgangspunktet for hele den didaktiske tilrettelæggelse inddrager deltagernes 

ønsker og behov. 

I det følgende beskrives mål med og indhold i læringscirklerne og til sidst udfoldes en beskrivelse 

af det teoretiske udgangspunkt for den didaktiske tilrettelæggelse sammen med 

progressionsbeskrivelse i forløbet.  

 

 

Introduktion til læringscirkler 

Inden læringscirklernes begyndelse, valgte vi at afholde et introduktionsmøde.  

Mål:  

 Gensidig præsentation af deltagerne i læringscirklerne. 

 At deltagerne får viden om projektets tidsramme, udfordring, mål At deltagerne får en 

begyndende indsigt i hvordan der skal arbejde undervejs, herunder den inddragende 

tilgang. 

 Gensidig afstemning af forventninger til læringscirkelforløbet. 

 At deltagerne oplever en tryghed/tillid til at gå i gang med en læreproces.  

På det første møde blev der eksperimenteret med både verbale og nonverbale læreprocesser, og 

deltagerne blev gennem PowerPoint præsenteret for hvad, hvorfor, hvordan, hvornår både i 

forhold til igangsættelse af tiltag i praksis, arbejdet i læringscirklerne og følgeskabet af 

udviklingsarbejdet via forskningscirklerne. Da dette er en ret kompleks informationsmængde, 
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eksperimenterede vi med metoden ”tankebobler”, som skulle invitere ind til mere 

kropslige/æstetisk udtryksformer. Hensigten med brug af ”tankebobler” var at synliggøre, at vi 

også kommunikerer med kroppen og vi også ad den vej sender signaler til de andre. 

At arbejde med ”Tankebobler” går ud på, at proceskonsulenten lægger sin hånd på en deltagers 

skulder og siger, hvad hun tror, det ser ud som om den anden sidder og tænker, dvs. hvad ”der 

står” i den andens ”tankeboble”. Efterfølgende beder proceskonsulenten deltageren om at 

bekræfte eller afkræfte dette. 

Et eksempel: Efter mange ord og informationer i en traditionel introduktion af mange fakta, sad 

mange af deltagerne meget stille og høflige og så meget undrende ud. Proceskonsulenten lagde en 

hånd på én af deltagernes skuldre og ”læste” dennes tankeboble ved at sige: ”Jeg tænker, at det 

her projekt er ret forvirrende og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal med det”. Ved at sætte ord på 

”tankeboblen”, kunne vi synliggøre et fællesskab vedrørende denne aktuelle usikkerhed, som det 

viste sig var fælles for stort set alle deltagere. ”Tankeboblen” gav anledning til, at vi alle kom til at 

grine sammen. Dette åbnede for en tryghed og tillid, som gjorde, at det nu var mere legitimt at 

være usikker og det fungerede som en invitation til at blive undersøgende på læringscirkler i 

fællesskab.  En af begrundelserne for at fremme en fælles nysgerrighed og drøftelse var bl.a. at en 

kulturanalyse af Morsø Kommune, som var udarbejdet umiddelbart forinden, viste en tendens til 

meget individuelle forklaringer på den manglende implementering af ny viden. Samtidig lagde vi, 

som proceskonsulenter, vægt på, at deltagerne ikke gik fra mødet med en individuel oplevelse af, 

at de ikke at havde forstået hvad mødet gik ud på. Den fælles refleksion synliggjorde, at vi var 

fælles om at være usikre, fordi ingen af os før havde prøvet at arbejdet med implementering af 

viden ved hjælp af læringscirkler. ” At turde” er vigtig i al udviklingsarbejde, og derfor lagde vi på 

dette informationsmøde vægt på, at læring i læringscirkler kræver, at man tør træde ud i nye roller 

i modsætning til et traditionelt kursusforløb.  

 

Læringscirkel 1  

Refleksion med afsæt i erfaringer 
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Ved introduktionen til læringscirklerne erfarede vi, at alt var nyt og usikkert for deltagerne. Derfor 

valgte vi på den anden læringscirkel, at arbejde med kobling af den sproglige/diskursive viden og 

den følelsesmæssige/erfaringsbaserede viden.  

Mål 

 At etablere mening igennem forståelse af en overordnet samfundsmæssig sammenhæng 

ift. indførelse af et relationelt pædagogisk arbejde i en traditionel sundhedsfaglig 

kontekst, dvs. en forståelse for hvorfor det er nødvendigt at arbejde på en anderledes 

måde og med nye opgaver. 

 At deltagerne i læringscirklen blev tilbudt forskellige redskaber til iværksættelse af tiltag, 

der havde til formål at fremme læring i organisationen. 

Indhold på læringscirklen 

Vi valgte at tage udgangspunkt i SMTTE-modellen som udviklingsredskab, da mange deltagere 

kendte denne model i forvejen, da de var blevet introduceret for den på kurset i Neuropædagogik, 

og da den giver et godt overblik over væsentlige fokusområder i relation til implementering.  

På denne læringscirkel havde vi fokus på S (sammenhæng) på samfundsniveau. Vi fokuserede på, 

at der er nye samfundsmæssige krav til ældre, som i dag bor i eget hjem/på plejecentre. Ældre er i 

dag medborgere. De bor ikke på institution men i ”eget hjem”. Der er sket et rolleskifte for 

borgere i form af ret og pligt til at bestemme selv. Dette medfører også et rolleskifte for de 

professionelle medarbejdere. Vi talte om rolleskiftet med to tydelige begreber: at gå fra rollen 

som ’livstilrettelægger’ til rollen som ’livshjælper’. Dette får som konsekvens, at det bliver 

nødvendigt at inddrage et relationelt person-orienteret pædagogisk syn på arbejdet. Dette 

afspejles i øvrigt også i Morsø Kommunes kodeks og værdigrundlag i personalepolitikken, der 

lægger vægt på dynamik, hjerterum og pålidelighed. 

For at inddrage mere erfaringsbaseret viden og æstetiske udtryksformer, valgte vi at give 

deltagerne mulighed for at forstå begrebet ”relationelt pædagogisk arbejde” ved at arbejde med 

metoden ”Postkortøvelse med figur”. Mere teoretiske udsagn vedrørende relationelle 

pædagogiske udtryk, skulle her omsættes til et dramatisk formsprog. Alle var hurtige til at forme 

sjove ”dramatiske postkort”.  Deltagerne viste tydeligt med kroppen, at de havde forstået 

relationelt arbejde, i modsætning til sproglige samtaler på holdet, hvor de havde svært ved at 

sætte ord på. Metoden viste sig at være effektiv til at tydeliggøre cirkeldeltagernes erfaringer som 

kropsliggjorte og habituelle tilgange til arbejdet. 

Vi fik fra postkortøvelsen den antagelse, at der i praksis findes en kropslig viden om, hvordan man 

kan arbejde med den relationsorienterede neuropædagogik i praksis.  Vi forestillede os at mindre 

grupper, som benytter en mere æstetisk udtryksform i form af praksisfortællinger3, kan støttes i 

det verbale udtryk. Derfor valgte vi, at deltagerne i et gruppearbejde skulle have fokus på 

fortællinger om individuelle oplevelser af succesfuld implementeringen af den 
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relationsorienterede neuropædagogik i deres praksis. Ud fra dette arbejde planlagde deltagerne, 

hvilke tiltag, de ville inddrage i deres implementeringsarbejde i perioden indtil næste læringscirkel, 

hvor dette skulle fremlægges. 

 

Læringscirkel 2  

Refleksions- og planlægningsværktøjer 

På denne læringscirkel lagde vi vægt på at få deltagerne til at videndele og reflektere over læring 

og læringsstile i egen praksis. Derved blev vores tilgang ”at gå fra handling til tænkning”, forstået 

på den måde, at de tiltag, der var iværksat siden sidste læringscirkel blev bragt til refleksion. 

Mål 

 At etablere videns- og erfaringsdeling vedrørende de igangsatte tiltag i praksis  

 At skabe viden gennem dokumentation, samt refleksion over, hvordan deltagerne siden 

sidst havde arbejdet med at fremme læring i organisationen 

 At bidrage med nye værktøjer, som inspiration til at se, at læring kan foregå på mange 

forskellige måder.  

Indhold på læringscirklen 

Grupperne fremlagde og dokumenterede vha. praksisfortællinger, hvad de havde oplevet og 

erfaret ude i praksis siden sidst. De øvrige grupper opfordredes til at stille undersøgende og 

uddybende spørgsmål som et ”reflekterende team”. Ved at anvende denne metode og opfordre til 

aktiv lytning havde vi til hensigt, at fremme en anerkendende tilgang i deres praksis, som vi 

formoder er en forudsætning for at fremme en implementering. 

I en kulturel forståelse af læring tænker vi, at viden er knyttet til fortællingen, og fokus for læring 

sker i den imitation, interaktion og kommunikation deltagerne har med hinanden dels i deres 

praksis og dels i læringscirkelen. Ved at lytte til de andre gruppers tiltag, kan dette give inspiration 

til egne tiltag. Dette var en grundantagelse i tilrettelæggelsen af læringscirkel 3. 

For at øge deltagernes fokus på læring gav vi et oplæg om forskellige måder at lære på i praksis 

(læring gennem deltagelse, iagttagelse, planlægning, afprøvning af teori, evaluering) og hvilke 
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forskellige former for støtte, som kan gives i de forskellige læringsmåder. 

I den sidste time udarbejdede grupperne ideer til fortsat implementeringsarbejde i deres praksis. 

 

Læringscirkel 3  

Belønningssystemer i organisationen 

Vi havde på de to sidste læringscirkler oplevet, at de fire organisationer var meget forskellige, og 

greb implementeringen af en pædagogisk relationel tilgang forskelligt an. Gennem refleksion over 

vore data i forskningscirklen fik vi fokus på ledelsens betydning som rammesættende for tiltag der 

kræver kulturforandringer samt   belønningssystemer, som er kulturelt bestemt. Vi arbejdede ud 

fra en forståelse af, at viden ligger i kulturen og ikke i individet. 

Mål 

 At deltagerne bliver opmærksomme på belønningssystemerne på deres arbejdsplads, 

ved at de kan benævne dem. 

 At deltagerne begynder at reflektere over de belønningssystemer, der findes på deres 

arbejdsplads, ved at de stiller undrende spørgsmål. 

 At deltagerne bliver i stand til at koble ny viden til praksis ved at uddybe kulturen i deres 

praksis, dvs. S/”Sammenhæng” i SMTTE modellen. 

 At deltagerne begynder at udvide den traditionelle problemløsende tilgang med en 

anerkendende udforskning. 

Indhold i læringscirklen 

Vi startede med et oplæg, der fokuserer på SMTTE-modellens S (SAMMENHÆNG) og vi talte om 

organisationer og belønningssystemer (herunder hjernens belønningssystemer) i en organisation 

via korte teoretiske oplæg.   

Vi igangsatte refleksioner i grupperne over, hvad der i organisationen fremmer og hæmmer 

forskellige tiltag i personalegruppen. 

Der var drøftelser i grupperne om forskellen på den traditionelle omsorgstænkning og den 

relationelle pædagogiske tænkning. 

Den sidste del af mødet brugte deltagerne på at videreudvikle tiltag i deres praksis for den næste 

periode. 
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Afslutningsvist bad vi grupperne komme med input til dagsorden til næste læringscirkel i forhold til 

det, de oplevede som særligt udfordrende mht. implementering af praksis. 

 

Læringscirkel 4 – den anerkendende tilgang 

På læringscirkel 3 gav deltagerne udtryk for, at de gerne ville arbejde mere med, hvordan de dels 

gennem struktur og dels gennem en anerkendende tilgang kunne komme et skridt nærmere 

implementeringen i deres praksis. Dette blev derfor fokus på denne læringscirkel. 

Mål 

 At deltagerne erkender vigtigheden af at arbejde med målrettet strukturering samtidig 

med at der er fokus på den anerkendende tilgang. 

 At deltagerne bliver opmærksomme på, hvad det vil sige at arbejde anerkendende ud fra 

4D-modellen (AI) og selv prøver at gøre det, så de får erfaringer med tankegangen og 

arbejdsmetoden. 

Indhold i læringscirklen 

Vi indledte med at de fire grupper fortalte, hvor langt de på nuværende tidspunkt var kommet i 

processen. Herefter havde vi et lille teoretisk oplæg, hvor vi repeterede, hvor i SMTTE-modellen vi 

havde arbejdet i processen. Fokus blev nu sat på T (TILTAG) i denne model og 4D-modellen fra 

Appreciative Inquiry (Discovery – Dream – Design – Destiny) blev introduceret. 

De 4 grupper arbejdede det meste af mødet med 4D-modellen. Ud fra dette arbejde planlagde 

grupperne de næste tiltag i deres praksis. Vi samlede op ved at grupperne havde skrevet plancher 

med deres arbejde, som de præsenterede for hinanden i en kort runde. 
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Læringscirkel 5   

Praksisfortællinger 

På denne læringscirkel havde vi stadig opmærksomhed på T (tiltag) i SMTTE-modellen.  Dette var 

nødvendigt for at få fokus på den pædagogik, hvor den professionelle tager ansvar for sin del af 

relationen i en pædagogisk tænkning og derfor må reflektere over sin handling.  

Mål 

 At støtte refleksion over egen praksis  

 At fremme en ændring i beskrivelserne i journalerne, der går fra at beskrive hvilket 

arbejde, der er udført hos borgeren og hvorfor til at beskrive hvordan arbejdet skal 

udføres hos borgeren for at fremme dennes livskvalitet. 

 At finde en metode til at få oversat ”neuro-ord” i praksis  

Indhold på læringscirklen 

Vi arbejdede videre med ”siden sidst,” med metoder til at opsamle data om kultur i form af    

praksisfortællinger, fordi de bidrager medarbejdere med data om både  kontekst og relation. Vi 

repeterede hvordan der kan arbejdes med praksisfortælling.  Gav stikord til at beskrive en relation 

i en situation f.eks. i et journalsystem og hvordan kan man i praksis arbejde med at analysere en 

praksisfortælling, så den retter fokus på (neuro)pædagogik.  

I ”siden sidst” hørte vi, at der nogle steder var gang i et skift. Især der hvor der var en ”fysisk 

institution” som i praksis arbejdede med at skabe kommunikative rammer i form af nye møder, 

som kaldes ”borgermøder”, hvor en beboer på skift blev gennemgået ud fra solskinsfortællinger. 

Med læringscirkel 5’s fokus på skift fra solskinshistorier til succesfortælling skulle denne 

læringscirkel ændre på dette forhold. Vi ønskerdeat flytte fokus fra borgerens succes (dvs. 

resultat) til et fokus på den professionelles egen praksis (dvs. proces). Dvs. at cirkeldeltagerne 

flyttede fokus for refleksion fra succes hos borgeren til de situationer, hvor de selv mente, at have 

succes som professionelle. Her mente vi at der i kulturen allerede findes en viden om hvad de 

professionelle skal gøre mere af, som bryder med aktuelle vaner. Hvis kulturen med fokus på 
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succesfortællinger, hvor medarbejderen tillades heltestatus og ledelsen skaber rammer for at 

disse situationer/relationer bringes ind i fællesskabet til fælles refleksion, kan der ske en mere 

aktiv bevidst læring/udvikling. Vi tænkte, at når en medarbejder bliver anerkendt i fællesskabet, 

for at gøre noget der virker, så vil der udløses belønning i form af dopamin (belønningsystem). 

Vi arbejdede med metoden ”Ugens frække neuro-ord”. At få et fællesskab kræver, at man får et 

fælles sprog. Vi talte om hvordan deres nye borgermøder eller de faglige teams der kører i 

udegruppen kan arbejde med at løfte medarbejdernes praksisfortællinger og udlede 

begrebsforståelse af udvalgte neuro-ord, som kunne hænge i personalestuen. 

Vi var på daværende tidspunkt i processen begyndt at forstyrre den fælles professionsfaglige 

grundforståelse så meget, at nogle af læringscirkeldeltagerne følte sig meget frustrerede. Efter et 

halvt års arbejde med læringscirkler, var der nu i forandringsprocessen usikkerhed om hvad 

formålet med det hele var. Der herskede en oplevelse af, at der ikke rigtig skete noget, og der 

opstod modstand, opgivenhed og forvirring, efter at arbejdet havde været sat lidt i stå i 

sommerferieperioden. Flere gav også udtryk for, at de oplevede modstand hos kolleger i praksis. 

Der var i grupperne et ønske om, at der skulle findes en fælles forståelse for arbejdet med 

implementeringsprocessen, og grupperne foreslog, at vi inviterer den øverste sygeplejefaglige 

ledelse til næste læringscirkel.  

 

Læringscirkel 6  

Ledelsesperspektiver i implementeringsarbejdet 

På læringscirkel 6 havde vi inviteret den øverste sygeplejefaglige leder, for at få skærpet 

læringscirkeldeltagernes forståelse for projektets idé. Ved at vi som proceskonsulenter, var tro 

over for egen didaktik, hvor det er læringscirkeldeltagerne, der definerer dagsorden til møderne, 

tillod vi, at deltagerne oplevede og kropsligt mærkede frustrationerne i processen. Derved blev 

der skabt en stor motivation og et ejerskab i forhold til at finde løsninger. 

På denne læringscirkel, ønskede vi, at sætte ledelsen i fokus ved at rokke ved flg. grundantagelser, 

(inspireret af bogen Pædagogisk ledelse): 

 ”Al forandring kræver motivation som skabes ved at medarbejdere blot får en god 

forklaring” 



 

12 

 

NEJ! Vi mener at i al forandring kræver aflæring af tidligere vigtige forhold /værdier, 

hvorfor modstand nu bliver synlig. 

 ”Pædagogisk tilbud er en service bestemt af standardbeskrivelser” 

NEJ! Vi mener, at tanke og handling er to sider af samme sag. Forandring sker i samtalen, 

hvorfor vi vil bringe øverste ledelse i spil ift. lokal ledelse og medarbejdere.  

 ”Øverste ledelse skal finde en organisering” 

NEJ! Vi vil skabe rammer for, at lokal ledelse skal finde det rette design for, hvordan der 

organiseres.   

 ”Et område styres gennem en styringskæde, hvor overordnede mål konkretiseres trin for 

trin” 

NEJ! Vi mener, at Morsø kommune er en stor organisation, med løst koblede læringsrum. 

Hvert rum har sin egen meningsdannelse og råderum for initiativ. Derfor vil vi arbejde 

med en ”akvariemodel”, der går ud på, at den øverste ledelses fortæller om sin 

meningsdannelse – som fortolkes af næste ledelseslag – og som til sidst fortolkes af 

næste lag – for derefter at blive ”sendt retur” til den øverste ledelse.  

Mål 

 At synliggøre meningsdannelse i de løst koblede læringsrum.  

Indhold på læringscirklen 

Vi havde valgt, at anvende den såkaldte akvariemodel, der går ud på, at der afholdes interviews 

eller drøftelser/refleksioner i forskellige ”akvarier”/grupper, mens resten af deltagerne sidder 

udenfor akvariet og lytter og reflekterer:  

Synliggørelse af øverste ledelses meningsdannelse: Vi interviewede øverste ledelse i læringscirklen 

ift. forventninger om implementering af en relationsorienteret neuropædagogik.Vi stillede 

følgende spørgsmål: Hvor er vi nu? Hvad har vi lært indtil nu? Hvad ser du af tegn i praksis på at 

implementering er lykkedes? Hvad vil du gerne se af tegn? Hvordan kommer vi derhen? Hvad ser 

du af udfordringer? Hvad har du af gode ideer? 

Synliggørelse af lokale lederes meningsdannelse: De 4 centerledere fik mulighed for at stille 

undersøgende spørgsmål til den øverste ledelse. Dette synliggjorde meningsdannelsen hos 

centersygeplejerskerne. Efter interviewet af den øverste ledelse, fik centerlederne til opgave at 

drøfte åbent, hvad de havde hørt og hvordan de selv ville forholde sig til dette. De øvrige 

deltagere i læringscirkelgrupperne havde til opgave, at lytte og tage notater ud fra ovenstående 

spørgsmål. 

Synliggørelse af læringscirkelgruppernes meningsdannelse: Alle deltagere lyttede til drøftelserne, 

og fik herefter til opgave at drøfte, hvad de hvad de havde hørt og at bidrage med andre 

perspektiver, som f.eks. medarbejderperspektiver, brugerperspektiver, pårørendeperspektiver 

osv. På den måde skulle grupperne ”klæde deres leder på” til at gå tilbage til ”leder-akvariet” for 
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at finde de vigtigste udfordringer og gode ideer for deres egen institution og Morsø Kommune 

generelt.  

Der etableredes herefter en feedback sløjfe til øverste ledelse, hvor en repræsentant fra hver 

læringscirkel drøftede mål og udfordringer ift. det kommende arbejde i læringscirklerne og i 

praksisfeltet.  

Opsamlingen synliggjorde, at der i forhold til tidligere kulturanalyse, stadig var fokus på vanens 

betydning, men vi så nu også et fokus på betydning af struktur, ansvar for rammesætning af 

møder, hvor man kan tale om arbejdet med borgeren i fokus, ledelsens opbakning i processer, 

som skal ændre vaner og evne til perspektivskifte og ikke mindst betydning af ”små skridt”, succes, 

ros og anerkendelse. Gruppens konklusioner indgik i dagens planlægning af kort- og langsigtede 

mål i det fortsatte arbejde i praksisfeltet.  

En del deltagere udtrykte klart, at de først nu forstod, hvad den øverste ledelse mente i forhold til 

dette implementeringsprojekt. En del gav udtryk for, at de kunne have ønsket sig en sådan 

læringscirkel meget tidligere. Som proceskonsulenter er vi ikke sikre på, det hensigtsmæssige i 

dette, da man kan være i tvivl om, hvilken meningsdannelse dette ville have fremmet i de løst 

koblede læringsrum. 

  

Læringscirkel 7  

Evalueringer og forandringer af indsats 
Inden læringscirkel 7 sendte vi en mail til cirkeldeltagerne, hvor vi bad dem give os et overblik 

over, hvor langt de 4 læringscirkelgrupper var kommet med implementering af 

relationspædagogikken i praksisfeltet. Vi bad dem derfor besvare nogle spørgsmål. Vi sendte 

spørgsmålene på forhånd, så man havde mulighed for at overveje disse inden man på 

læringscirklen skulle drøfte og fremlægge, samt aflevere en skriftlig beskrivelse.  

Spørgsmålene var følgende: 

Hvad arbejder I konkret med for at implementere relationspædagogik i jeres praksis? (Medbring 

gerne dokumentation.) 
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Hvilke tiltag har I konkret iværksat?  

- I forhold til kollegaer? – eget team? – andre teams?  

- I forhold til ledelse? 

- I forhold til jer selv som individuelle personer?  

- I forhold til borgeren? 

- I forhold til pårørende? 

- Evt. andre? 

Organisationen ønsker implementering af neuropædagogik. På hvilken måde ser I, at dette sker på 

baggrund af jeres arbejde?  

Hvilke konkrete tiltag/metoder har I benyttet jer af i jeres implementeringsarbejde?  

Hvordan har læringscirklerne været med til at inspirere jer i implementeringsarbejdet? Hvad har I 

taget med jer i form af konkrete tiltag/metoder, som i har afprøvet i jeres praksis?  

Hvilke af de tiltag/metoder, som I har valgt at arbejde med fremmer motivation, læring, refleksion 

og handling i jeres praksis? 

Hvilke af de tiltag/metoder, som I har valgt at arbejde med hæmmer motivation, læring, refleksion 

og handling i jeres praksis? 

Mål 

 Målet med denne læringscirkel var at introducere en evalueringsform og  at fremadrette 

indsatsen hen mod det videre implementeringsarbejde. 

Indhold i læringscirklen 

Vi indledte med at gennemgå de spørgsmål, som vi gerne ville have grupperne til at besvare.  

Alle grupper fik tildelt en sparringsgruppe. 

Herefter havde grupperne en halv time til at drøfte spørgsmålene og til at forberede fremlæggelse 

for de andre grupper. Efter fremlæggelsen havde sparringsgruppen til opgave at stille faktuelle, 

undrende og anerkendende spørgsmål og på denne måde indgå i diskussion med 

fremlæggelsesgruppen. En person fra sparringsgruppen  blev udpeget til at skrive referat af 

drøftelsen mellem fremlæggelsesgruppen og sparringsgruppen og dette blev  efterfølgende 

afleveret til fremlæggelsesgruppen. 

Grupperne havde derefter en halv time til at drøfte de næste tiltag, som de ville fokusere på i 

praksis. Referater fra sparringsgruppen blev inddraget i denne drøftelse. Vi opfordrede til at tage 

udgangspunkt i SMTTE-modellen. 

Følgende spørgsmål blev stillet til drøftelsen: 

Hvad er gruppen i dag konkret inspireret til at arbejde videre med? Hvorfor? Hvordan? 

Hvad har i dag øget motivation, læring, refleksion og inspiration til handling i praksis? 

Hvad ønsker I/har forslag til på den kommende læringscirkel? 
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Til sidst præsenterede hver gruppe kort (5 minutter) essensen af dagens arbejde. 

 

Læringscirkel 8  

Forandringsprocesser og tegn på forandring 
På læringscirkel 7 havde nogle af deltagerne givet udtryk for, at de ønskede at arbejde mere med 

begrebet tegn, da dette begreb var lidt diffust for dem. Andre synes, at vi ikke havde været nok 

inde på, hvad der sker i en forandringsproces. Atter andre ville gerne høre lidt om, hvordan det gik 

med selve projektet, og om vi havde fundet frem til nogle delresultater. 

På forskningscirklen blev vi bakket op i at arbejde med dette og blev opfordret til at gå mere 

målrettet efter at få svar på vores forskningsspørgsmål. 

Mål 

 At deltagerne får forståelse for almindelige reaktioner ved forandring og bliver i stand til 

at tage hensyn til dette med en anerkendende tilgang i implementeringsarbejdet i deres 

praksis. 

 At deltagerne får en forståelse for begrebet TEGN i SMTTE-modellen, og at de bliver i 

stand til at arbejde med tegn i deres praksis. 

 At deltagerne giver udtryk for en anerkendende forståelse når de taler i grupperne om 

kolleger, der virker negative i forhold til implementeringsforandringerne og at de drøfter 

tiltag, der viser en anerkendende holdning. 

 At deltagerne går aktivt ind i en nysgerrig udforskning af tegn og prøver at gøre dem så 

iagttagelige som muligt. 

Indhold på læringscirklen 

Vi indledte med kort at repetere ideen med projektet og kort at fortælle, hvor langt projektet er 

på nuværende tidspunkt. 

Herefter havde vi en ”siden-sidst-runde”, hvor hver gruppe fortalte, hvad de havde været optaget 

af i relation til implementeringsarbejdet, hvad der havde været fremmende og hvad der havde 

været hæmmende. 

Inden frokost gav vi to små teoretiske oplæg. Det ene med fokus på forandringsprocesser (med 

udgangspunkt i en forandringsmodel) og det andet med fokus på TEGN sat i sammenhæng med 

SMTTE-modellen. I den forbindelse gav vi et lille overblik over, hvordan vi i læringscirklerne har 
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været inde at arbejde med alle elementerne i denne model. 

Mange gav udtryk for aha-oplevelser i forhold til forandringsmodellen. Pludselig gav det mening, 

hvorfor nogle af kollegerne reagerede med f.eks. fornægtelse, vrede, uro, apati eller tristhed. Og i 

drøftelserne var der flere, der gav udtryk for, at de nok var mindre anerkendende over for 

kollegernes negative følelser end de troede. Det er svært at arbejde anerkendende og være 

nysgerrigt undersøgende på den andens holdninger. Det er lettere at forsøge at 

overtale/overbevise den anden om at vedkommendes holdning er ”forkert”. 

 

Efter frokost var der gruppearbejde ud fra følgende spørgsmål: 

Hvilke tegn har I indtil nu haft fokus på i forhold til at opfylde formålet for dette udviklingsprojekt, 

som er at generere viden om og redskaber til transfer og implementering af ny viden og nye 

arbejdsmetoder i forbindelse med efteruddannelsesforløb? Hvilke tegn vil I have fokus på indtil 

næste læringscirkel? 

  

Læringscirkel 9   

Evaluering 
På læringscirkel 9 var der fokus på forandringsprocesser på et samfundsniveau. Vores hensigt var, 

at rette deltagernes opmærksomhed væk fra udelukkende at se forandringsprocesser iagttaget 

som individuelle reaktioner, til at rette fokus på de processer, der kan foregå i organisationen ved 

forandringer. Samtidig var det projektets sidste ordinære læringscirkel, hvorfor en afsluttende 

evaluering af læringscirkelforløbet var en stor del af denne læringscirkel. 

Mål 

 At deltagerne får inspiration til udvikling af det pædagogiske arbejde i en organisation 

med mange modsatrettede krav 

 At deltagerne bidrager med erfaringer, oplevelser og refleksioner fra 

læringscirkelforløbet i en evaluering af både form og indhold i dette udviklingsarbejde 

Indhold på læringscirklen 

Vi indledte med et oplæg, hvor vi fortalte om et forskningsprojekt fra Tønder kommune4, hvor 

man har fokuseret på og synliggjort forskellige positive og negative håndteringsstrategier, når 

medarbejdere, der arbejder ”i frontlinjen” udsættes for krydspres, dvs. modsatrettede krav fra 

borgere/pårørende og fra den øverste ledelse/samfundet. Vores hensigt med dette var at give 
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deltagerne en forståelse for, at nogle af disse håndteringsstrategier er bedre end andre. Projektet 

viser, at der er færre frustrationer i et krydspres for medarbejderne, når de støttes af ledelsen i 

ikke udelukkende at følge regler og rutiner, men i stedet følge fagligt og innovativt begrundede 

tiltag – også selvom de i nogle tilfælde falder uden for normerne i hverdagen. 

Vores begrundelse for at fokusere på ovenstående var, at vi ønskede at støtte en neuropædaogisk 

opfattelse af pædagogisk arbejde, der lægger vægt på at pædagogisk arbejde baserer sig på et 

eksistentielt samarbejde der er unikt og som ikke kan standardiseres5 i modsætning til et 

servicebegreb, der kan beskrives og specificeres. 

Den sidste del af læringscirklen brugte vi på at evaluere læringscirkelforløbet. Vi har valgt at lade 

deltagerne evaluere i grupper – først i fagspecifikke grupper, (SSH, SSA, Sygeplejersker og ledere i 

hver deres gruppe) og herefter i de 4 tværfaglige læringscirkelgrupper. Der blev lagt vægt på to 

perspektiver: 

 Oplevelse, udbytte og læring ved deltagelse i læringscirklerne 

 Læringscirklernes tilrettelæggelse, struktur og organisering 

Vedrørende disse evalueringer, se de afsluttende kommentarer samt artiklen vedrørende 

”Fællesskabende læring i organisationen” 

 

Læringscirkel 10   

Resultatseminar 
Da denne læringscirkel var den sidste i rækken, var der inviteret gæster (ledere og kolleger) til at 

høre om resultaterne af læringscirkelarbejdet i forhold til implementering i praksis og til en fælles 

afslutning af projektet. Læringscirkelarbejdet havde som hensigt at udvikle en metode til at 

fremme fælles refleksion og dermed se muligheder sammen med henblik på at fremme en høj 

kvalitet i tilbud til borgerne. Vi forventer derfor at ældreafdelingen fremadrettet vil arbejde videre 

med tankerne bag læringscirkelarbejdet inden for de faglige områder. 

 Mål 

 At fremlægge resultaterne fra projektet om læringscirkelarbejdet for deltagerne i 

læringscirklerne, forskningscirklen og inviterede gæster 

 At give læringscirkeldeltagerne værktøj til perspektiv skifte ved at arbejde med 

”praksisfortællingens magiske kraft”, og derved arbejde med at fortolke en 

praksisfortælling og udlede læring heraf 
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Indhold på læringscirklen 

Præsentation af mål med og indhold i læringscirkelforløbet ved proceskonsulent fra UCN.  

Præsentation af forsknings- og udviklingsperspektiver på projektet vedr. læringscirkelforløbet ved 

Projektleder fra UCN.  

Præsentation af overvejelser over og planer for det fremtidigt samarbejde om læringscirkelarbejde 

ved øverste sygeplejefaglige ledelse fra Morsø Kommune. 

Arbejde med ”Fortællingens magiske kraft” ved proceskonsulent fra UCN  

 Efter et kort oplæg om, hvad det er, denne genre med praksisfortællinger kan, fremlagde 

de 4 læringscirkelgrupper deres praksisfortællinger. Herefter blev der arbejdet  i 

læringscirkelgrupperne med praksisfortællingerne med fokus på perspektivskifte. 

Afslutningsvist blev det kort fremlagt hvilken  læring, der er opstået som følge af dette 

arbejde, og hvad der har givet inspiration til det vider implementeringsarbejde.  

Dagen blev afsluttet med fælles frokost.- og højt humør. 

 
 

Teoretiske rammer i projektet og progression i tilrettelæggelsen 
Ideen med dette projekt har  blandt andet været at generere viden om og redskaber til transfer og 

implementering af ny viden og nye arbejdsmetoder i forbindelse med efteruddannelsesforløb. 

Dette har vi gjort ved at udvikle og afprøve transferfremmende indsatser og 

implementeringsmetoder tilpasset de lokale organisatoriske forhold i Morsø Kommune. 

Det menneskesyn, der ligger til grund for den neuropædagogiske tilgang, som Morsø Kommune 

har modtaget fra Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN, har fokus på en relationel 

pædagogik, hvor der lægges vægt på borgerens livskvalitet og livsduelighed og et personrelateret 

syn på borgeren. Den pædagogiske tilgang, som vi har ønsket at implementere, bygger med dette 

afsæt på en relationel pædagogik, hvor indsatsen begynder og slutter ved borgeren. 

Som udgangspunkt for de tolkninger vi lagde til grund undervejs i læringscirklerne, byggede vi på 

Wahlgren og Aarkrogs,  Etienne Wengers6 og Piere Bourdieu’s  teorier om praksisfællesskaber. 
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Wahlgren og Aarkrog nævner fem forhold af afgørende betydning for, at transfer af viden kan 

finde sted:  

 Man lærer igennem konkrete og varierede eksempler og lærer bedst, hvis man selv 

finder eksemplerne.  

 Læringen skal formuleres som et princip, hvor det er en del af læringsprocessen at 

afklare, hvor dette princip kan anvendes.  

 Jo mere konkret problemerne formuleres, jo lettere tilegnes problemløsningen.  

 Transfer kræver en vilje til at tænke nyt og evne til at efterspørge den relevante viden.  

 Samarbejde i grupper giver øget mulighed for transfer.  

  

Disse fem udsagn har været afgørende viden for os i den didaktiske tilrettelæggelse. 

 

Med afsæt i Lave og Wengers bog om situeret læring fra 1991, ved vi, at den læring, der finder 

sted på arbejdspladser og i praksisfællesskaber, besidder en større kraft og anvendelighed end 

traditionelle undervisningsforløb. Lave og Wenger formulerer en almen teori om læring i praksis, 

der betoner meningen i arbejdet, ligesom tilhørsforholdet til arbejdsgruppen udgør de centrale 

elementer i læreprocessen. Så selvom samarbejde i grupper giver øget mulighed for transfer, så er 

det også muligt, at personalegruppers interne relationer kan forhindre transfer, hvis ikke der er en 

kultur, der er åben over for nytænkning. Der er tale om en forhandlingsproces (i Wengers 

forstand), hvor indsatsen handler om at ændre det fælles sprog og repertoire af 

handlemuligheder. Samtidig ved vi imidlertid, at etablerede rutiner og procedurer på en 

arbejdsplads kan medvirke til at læring og transfer af viden ikke finder sted. 

I vort projekt har vi lokaliseret flere af disse barrierer og forsøgt at tage hånd om dem undervejs. 

Her er det navnlig de organisatoriske forhold vi har fået henledt vor opmærksomhed på i 

samarbejde med cirkeldeltagerne og ledelsen i Morsø kommune. Vi har derfor i en anden artikel  – 

”Fællesskabende læring” samlet op på vore iagttagelser vedørende disse forhold  

Vi kan – retrospektivt – opsummere  nogle grundantagelser som vi har bygget på i forbindelse med 

projektet: 

 Vi har haft en antagelse om, at kulturen ligger i deltagerne som kropsliggjorte vaner og 

rutiner, der kan ændres, når nye erfaringer opstår i praksisfeltet. Nye erfaringer og 

erhvervede rutiner behøver ikke at være bevidste, men kan italesættes og synliggøres 

igennem handlinger. Det didaktiske udgangspunkt bliver således handling før 

tankemæssig refleksion for på den måde at få en mere direkte adgang til den tavse viden 

i kulturen.  

 For at transfer af viden skulle kunne finde sted, har vi antaget at deltagerne skulle have 

nogle redskaber til at arbejde med kulturen og dermed skabe en organisatorisk læring. 
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For at dette skulle lykkes, antog vi at den anerkendende tilgang, med fokus på refleksion 

og perspektivskifte, var nødvendige elementer i forløbstilrettelæggelsen. 

 Vi har desuden antaget, at fælles handlinger og initiativer i kulturen medvirker til at 

udvikle praksis, så fokus på borgerens livskvalitet bliver et synligt kulturelement og at  

cirkeldeltagerne motiveres af borgernes trivsel. 

Sammenfattende kan projektets resultat  først og fremmest siges at være, at der nu er udviklet en 

prototype som kan anvendes videre frem i forbindelse med udvikling af metoder til transfer af 

viden og tværfagligt samarbejde. Den progression i kompetencearbejdet, som vi er nået frem til i 

dialog med cirkeldeltagerne, kan opsummeres i nedenstående model: 

 

 

Oversigten skal ikke forstås som en kronologisk model, men derimod som en progressionsplan, 

hvor refleksioner indenfor det ene område bygger på, at der også reflekteres på andre områder. 

Ideelt set skal alle fem områder bringes i spil, hvis den didaktiske plan er gennemført med succes. 

Som sådan er fremstillingen af progressionen idealtypisk og skal mest forstås som illustrativt. 

Vi har ikke belæg for at kunne konkludere at ovenstående målsætninger er indfriede hele vejen 

rundt. Igennem projektets omfattende empiri indsamlinger kan vi have en formodning om at det 

er lykkedes at etablere anerkendende tilgange i et vist omfang, at mesterlæretilgangen i 

cirkelforløbet har fungeret tilfredsstillende, samt at deltagernes engagement ved fokusering på 

borgerne er blevet fastholdt og styrket.  Det er desuden et resultat, at arbejdet med 

perspektivbytte blandt cirkeldeltagerne er lykkedes langt hen ad vejen. Vi er overordnet blevet 



 

21 

 

særligt opmærksomme på at vekselvirkningen imellem organisation, kultur, gruppe og individ er af 

afgørende betydning for styrken og gennemslagskraften i cirklerne. Dette udgør et centralt 

analyseelement, når nye projekter sættes i værk. 

                                      

11 Trine Lolk Haslam: Evaluering af ”Kvalitetsudvikling af praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i 

demensomsorgen”, CEPRA, UCN (2010). 
2 Se ”fællesskabende læring” KFR mfl.  

3 For at en fortælling skal blive en æstetisk udtryksform skal den bruge fortællingens formsprog: før – nu – frem.  

Dvs: hvor er vi ?– beskriv hvad der  konkret sker i  situation i nuet (hvem gør og siger hvad)? – og hvad sker der så? 
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6 Wahlgren og Aarkrog, Transfer – kompetence i en professionel sammenhæng, Aarhus universitetsforlag 2012   og Etienne 
Wenger ”Praksisfællesskaber” 
 
Litteratur 
Pædagogisk ledelse 
Daniela Cecchin & Mikael Wennerberg Johansen red. (2008) Pædagogfaglig ledelse – om ledelse af pædagogiske institutioner 
BUPL s 131 
Haslam, Trine: Evaluering af ”Kvalitetsudvikling af praksis gennem anvendelse af neuropædagogik i demensomsorgen”, 
CEPRA, UCN (2010). 
Jensen, Signe Mie, Gallerhorn. 21. Tema: Ledelse, magt og styring. Civil ulydighed og modstridende rationaler i ældreplejen 
Wahlgren og Aarkrog, Transfer – kompetence i en professionel sammenhæng, Aarhus universitetsforlag 2012    
Wenger, Etienne: Praksisfællesskaber. Hans Reitzels Forlag, 2004. 
Kirsti Rønnow m.-fl ”Fællesskabende læring i organisationen” 


