
Procesguide. Til dig som skal facilitere 
Læringsmiljø-testen på din arbejdsplads
Med læringsmiljø-testen kan I tage temperaturen 
på jeres læringsmiljø, som afsæt for en dialog 
om hvordan I kan styrke læring og videndeling i 
dagligdagen.

Gå til Læringsmiljø-testen på vores hjemmeside:

Læringsmil jø-testen



Sæt fokus på jeres læringsmiljø
Hvordan lærer og udvikler vi os i dagligdagen? 
Det afhænger af de rammer og vilkår der er på arbejdspladsen for 
at lære nyt. 
 Med et godt læringsmiljø bliver din kompetenceudvikling en 
del af hverdagen, hvor læring finder sted i et samspil mellem kollegaer, 
ledere og omgivelserne.

I kan aktivt arbejde med forskellige tiltag for at skabe et frugtbart 
læringsmiljø på jeres arbejdsplads. 

Med læringsmiljø-testen kan I tage temperaturen på jeres lærings-
miljø, som afsæt for en dialog om hvordan I kan styrke læring og 
videndeling i dagligdagen.

Hvad er læringsmiljø?

Arbejdspladens læringsmiljø er alt det, som omgiver og påvirker os, 
når vi går på arbejde. Det er arbejdsopgaverne og arbejdsgange, det er 
kolleger, chefer og samarbejdspartnere, det er kulturen og rutinerne på 
arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan 
vi kan udvikle os.



1 Først en individuel udfyldelse af testen og sammentælling af point 

Dernæst en opgørelse af det samlede resultat for teamet, 
afdelingen eller hele arbejdspladsen, med henblik på en fælles 
drøftelse. 

Sådan bruger I læringsmiljø-testen 
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Anvendelsen foregår i to steps:



Den individuelle udfyldelse

Den individuelle vurdering af læringsmiljøet i teamet, afdelingen 
eller på hele arbejdspladsen.

Alle udfylder skema 1 i forhold til deres vurdering af læringsmiljøet 
og tæller point sammen til sidst. 

Der sættes ét X ud for hvert spørgsmål.

Point udregnes herefter ved hjælp af tilhørende optællingsskema.
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læringsmiljø-testen



I det tilhørende resultatskema viser de sammentalte point den 
individuelle vurdering af jeres læringsmiljø i teamet, afdelingen 
eller på hele arbejdspladsen.



Opgørelse af det samlede resultat2

Det samlede billede af læringsmiljøet i teamet, afdelingen eller for 
hele arbejdspladsen som afsæt for en fælles dialog.

Med udgangspunkt i de individuelle besvarelser fra teamet, afdelingen 
eller hele arbejdspladsen, laver du, som den procesansvarlige, en 
samlet opgørelse for at kunne vise spredning og tendenser i 
besvarelserne. 
 Det er den samlede opgørelse som skal danne udgangs-
punkt for jeres fælles drøftelse af styrker og forbedringsområder i 
forhold til jeres læringsmiljø.

Først laves en opgørelse over svarfordelingen inden for de enkelte 
spørgsmål i skema 2. 
Her angiver du, hvor mange personer der har svaret indenfor de 
forskellige svarkatergorier. 

Dette vil vise spredningen på de individuelle besparelser samt hvilke 
nuancer der eksisterer. 

Opgørelsen giver herved et detaljeret billede af, hvor I er mest 
udfordret, og belyser, hvor der kan være behov for forbedringer 
eller ændringer, som fremadrettet kan være med til at styrke 
jeres læringsmiljø.
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Dernæst tjekker du de individuelle besvarelsers OPTÆLLINGSSKEMA 
og angiver, hvor mange personer der i alt befinder sig i de forskellige 
vurderinger.

Opgørelsen vil vise tendensen i de samlede vurderinger af 
læringsmiljøet - fra et meget dårligt læringsmiljø til et meget 
velfungerende. 

Hvis vurderingerne er meget forskellige kalder det på en dialog 
om, hvorfor I oplever det så forskelligt. Hvis I fx. har enslydende 
vurderinger af, at læringsmiljøet eksempelvis ikke er godt nok, 
kan I have en dialog om, hvordan I kan arbejde med forbedring 
af læringsmiljøet fremadrettet. 
 Samtidig kan spredningen i de samlede vurderinger danne 
udgangspunkt for jeres dialog i forhold til at styrke kompetence-
udvikling i praksis ved at arbejde med jeres læringsmiljø.

I resultatskemaet ser I altså, hvor mange personer der ligger 
inden for de enkelte pointkategorier.
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Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat 
for kompetenceudvikling. 

Vi understøtter kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Det gør vi 
igennem rådgivning, videndeling og økonomisk støtte.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at 
kontakte os for sparring og rådgivning. 

Alle vores tilbud er en del af den statslige overenskomst. 
Det betyder, at de allerede er betalt.

kompetenceudvikling.dkinfo@kompetenceudvikling.dk 33 18 69 69


