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Kort præsentation

• Cand. pæd. i didaktik

• Uddannet folkeskolelærer

• Undervist på professionshøjskoler 
siden 2013

• Har undervist børn, unge og 
voksne i 10 år

For en nærmere uddybning - se evt. også:

https://www.ucviden.dk/da/persons/anders-jensen

https://www.ucviden.dk/da/persons/anders-jensen


Kort præsentation fortsat

• Har samarbejdet med vejledere og ledere
om skoleudviklingsprojekter fra 2014 i bl.a. 
nedenstående kommuner:

o Odense

o Vejle

o Esbjerg

o Fredericia

o Middelfart

o Langeland

o Ærø

• Har undervist og eksamineret på 
diplommoduler relateret til 
vejlederfunktionen, herunder:

o Vejledning og organisatoriske 
læreprocesser 

o Vurdering og feedback med data -
systematisk blik på elevens læring

o Praktikvejleder til læreruddannelsen



Manchet
Et aktuelt indblik i skolens pædagogiske 
læringscenter - om udfordringer og 
muligheder relateret til det videre arbejde 
som professionelt læringsfællesskab 

Oplægget er målrettet skolens vejledere og 
ledere, der ønsker inspiration til, hvordan der 
arbejdes med videreudvikling og kvalificering 
af vejlederindsatser på teamniveau til gavn 
for elevernes såvel som medarbejdernes 
læring. 



Målet med oplægget er: 

1) at I bliver bekendt med mit konsulentperspektiv på 
hvordan der har været arbejdet med videreudviklingen af 
professionelle læringsfællesskaber på udvalgte 
kompetenceudviklingsforløb 

2) og i tilknytning hertil vil jeg give eksempler på hvilke 
udfordringer og muligheder jeg bl.a. ser der knytter sig 
hertil med særlig fokus på vejlederrollen 





Oplæggets struktur i STORE overskifter herfra

 Præsentation og rammesætning

• Tjek ind – ”Blær og Bøvl”

• Kontekst- og begrebsafklaring. Lidt om PLF og PLC

• Eksempler fra praksis med særlig fokus på vejledning på teamniveau 
med afsæt i bl.a. brugen af pædagogiske data

• Opsamling 



Tjek ind  “blær og bøvl” – sum med sidemakker 4 min

• Hvor er du særlig kompetent, i 
forhold til din vejlederfunktion på 
teamniveau? 

• Hvad er svært eller udfordrende
i forhold til din vejlederfunktion på 
teamniveau?



Kontekst- og begrebsafklaring

Hvad er professionelle læringsfælleskaber ?



PLF - Hvad er nu det og hvorfor nu det?

Det logistisk-praktiske, privat-personlige (mod-)argument:
”Vi kan ikke nå det, der er rigeligt i forvejen – kan vi ikke bare få lov til at 
undervise?”

Det didaktiske professionelle argument for:
”PLF- er potentielt læringsfremmende for både jer og jeres elever! (og 
måske kan I ende med at bruge mindre energi/tid på det end nu…)”



Professionel læring

Elevens læring

De professionelles 

måde at samarbejde 

på har betydning for 

elevernes mulighed 

for at lære sig noget



”Et professionelt læringsfællesskab kan beskrives 
som en inkluderende gruppe af mennesker, der 
motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter 
og samarbejder med hinanden og finder måder, 
både inden for og uden for deres umiddelbare 
fællesskab, til at undersøge egen praksis og 
sammen lære nye og bedre tilgange , der vil øge 
alle elevers læring.”

Thomas Albrechtsen

Professionelle læringsfællesskaber



Et afsæt...3-4-5 

Professionnel læringsfællesskaber(PLF) 

1. PLF er båret af 3 ideer.

2. De tre ideer understøttes af fire didaktiske spørgsmål som den 

enkelte lærer må stille sig selv og sine teammedlemmer 

3. Illustrativ indrammes de tre ideer og fire spørgsmål af fem søjler



PLF - de tre ideer

1. Et professionelt læringsfællesskab skal sikre, at alle elever 

lærer så meget som muligt

2. Et professionelt læringsfællesskab kræver en kollektiv og 

fælles forpligtende indsats for at nå målene. Dette kræver 

samarbejde på alle niveauer – og på tværs af disse – hvilket også 

er en kompetence, de skal læres.

3. Et professionelt læringsfællesskab er karakteriseret ved aldrig 

at fjerne blikket fra endemålet: elevernes udvikling, læring og 

dannelse og ved at nå disse mål datainformeret og gennem 

løbende formativ evaluering  

Marzano, 2015



PLF - de fire didaktiske spørgsmål

1. Hvad skal eleverne lære?

2. Hvordan ved vi, om eleverne lærer noget? Hvordan 

kan vi løbende indsamle vidnesbyrd om elevernes 

forståelse af stoffet og deres læring?

3. Hvad gør vi ved de elever, der ikke lærer?

4. Hvordan kan vi udfordre de dygtigste elever?

DuFour & Marzano, 2015



Frit efter Thomas Albrechtsen, 2016
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PLF - illustreret ved de fem søjler



Et afsæt….

PLC i lyset af professionelle læringsfællesskaber 



Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og 
varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter 
for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales 
fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Hvordan kan dette formål ses i lyset af professionelle 

læringsfællesskaber ?



Frit efter Thomas Albrechtsen, 2016
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Hvad har I hørt som optager jer? 

1)Hvad finder du som vejleder/leder særligt relevant i de værdier og 

ideer om professionelle læringsfællesskaber tager sit afsæt i, og 

har du eksempler fra din praksis på elementer heraf ?

2)Hvad kan de fire didaktiske spørgsmål være et svar på i din 

vejleder/lederpraksis og hvorfor?



Et konsulentperspektiv 
på udvalgte dele af vejlederpraksis

Hvordan brigens vejledere i spil på skoleudviklingsprojekt på teamniveau og hvilke muligheder og 
opmærksomhedspunkter kan der identificeres mhp. at styrke PLC/vejlederindsatser som en integreret del heraf?



Evaluering – et nedslag i skoleudviklingsprojekt Videre med 
professionelle læringsfælleskaber 

• Evalueringsnedslag er fra nov. 2020

• Projektet har kørt i 2,5 år





Det overordnede mål med projektet ”Videre 
med professionelle læringsfælleskaber” er 
at udvikle en skolekultur, hvor 
professionelle læringsfællesskaber er 
udgangspunktet for at skabe øget læring 
og trivsel hos alle elever.

https://videremedplf.dk/projektbeskrivelse/

https://videremedplf.dk/projektbeskrivelse/


https://videremedplf.dk/fortaellinger-fra-praksis/

https://videremedplf.dk/fortaellinger-fra-praksis/


Frit efter Thomas Albrechtsen, 2016
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Rammer, tid, teamstruktur og ledelsesmæssig opbakning

Obs-punkt



Hvordan skal skolens PLC-medarbejdere bidrage til 
(videre)udviklingen af professionelle læringsfællesskaber?

Der kan være nogle fordele ved at integrere 
ressourcepersonernes opgaver med skolens 
teamorganisering, så de er med til at lede og facilitere
nogle processer i denne kontekst, i højere grad end at 
de selv skal være opsøgende i hverdagen, eller at de 
kun bruges til ad hoc opgaver… Dette giver særlig 
mening, når teamene arbejder som professionelle 
læringsfællesskaber, hvor man altså prøver at 
overskride en én-til-en -vejledning

Albrechtsens, s.76, 2016



Rolle og position – lidt teori for nørder

❖Rollebegrebet kommer fra socialpsykologien. Tager udgangspunkt i,  at det 
enkelte menneske er et autonomt væsen. Man kan tage roller af og på som en 
kasket. 

❖Rollebegrebet hører hjemme i organisationsstrukturen.

❖ Position kommer fra socialkonstruktivismen.  Position er en forhandlet plads i 
verden. 

❖ Positionsbegrebet hører hjemme i kommunikationen. 

❖ Positioner skal forhandles. 



Positionering

Arbejdet med positionering handler om at finde måder:

➢At respondere på de positioner, man som ressourceperson bliver tilbudt, når deltagerne taler

➢At tage initiativ til de positioner, man som ressourceperson er interesseret i at etablere for sig 
selv (og de øvrige)

➢Det handler om at gøre det, man kommer med tilkoblingsmuligt



Tilkoblingsmuligt: legalitet- legitimitet  

Du kan som leder ikke sikre ressourcepersoner legitimitet fra 

medarbejderne, men du kan igennem din måde at lede på 

skabe de bedst mulige betingelser for det.

Klausen, Martin Søland

Forskellige typer af ”Kontrakter” kan 

medvirke til at imødekomme forskellige typer 

af udfordringer mht bringe vejlederne 

optimalt i spil i deres arbejde med det 

enkelte team   



Kontrakter - eksplicitte aftaler

Aftaler om overordnede mål, 

rammer for arbejdet og om det 

konkrete mål i den konkrete 

samtale - 3 niveauer:

● Grundkontrakten - det 

organisatoriske mål

● Rammekontrakten -

ressourcer, deltagere, 

fortrolighed, frivillig, osv.

● Proceskontrakten - det 

konkrete mål for samtalen



Elementer til Rammekontrakten

❖Hvad er målet med indsatsen? 

❖Deltagere

❖Forløb. Hvad skal ske hvornår?

❖Ansvarsfordeling herunder 

Ressourcepersonens roller/positioner

❖Møderne

❖Ressourcer

Rammekontrakten er en aftale om et forløb. Kontrakten udformes i et samarbejde mellem ressourcepersoner og 
ex teamet



Rammekontakt – et eksempel

En aftale om den konkrete ramme for det konkrete forløb 

• 5. årg. team skal samarbejde med ressourceperson xx om et forløb 
omhandlende udvikling af elevernes læring via brug af data. 

• Teamet skal lære at bruge datacirklen og skal arbejde med ændringer af 
praksis.

• Ressourcepersonen faciliterer processen, og styrer møderne. 
• Deltagerne medbringer data til møderne, og arbejder med i processen med 

det, der aftales på møderne
• Forløbet skal tage udgangspunkt i nogle af de udfordringer, som lærere og 

pædagoger ønsker at få udviklet på
• Forløbet strækker sig over to måneder, og indbefatter 3 møder a 2 timers 

varighed, samt evt. observation og afprøvning i undervisningen





En olipindsmåling 

1) At skolens PLC-medarbejdere i samarbejde med 
ledelsen ser på egen organisation og tager en 
oliepindsmåling på, hvor den er i udviklingen af en 
samarbejdende kultur på skolen inden for 
rammerne af et professionelt læringsfællesskab.

2)At det enkelte team tager en oliepindsmåling 
på, hvor det er i udviklingen af en samarbejdende 
kultur inden for rammerne af et professionelt 
læringsfællesskab.



Proces – et eksempel 

1. Vælg en fast primært lyttende opsamler (en leder) i hver gruppe

2. Arbejdsrytme for hver række i taksonomien - 8 min. arbejdstid.

• 2 min. stillelæsning af felterne i rækken.

• 5 min. samtale og konklusion - fokusér på at give konkrete eksempler fra egen 

praksis og organisation.

• 1 min. Opsamleren læser noter op og placerer post it med udvalgte konkrete 

eksempler i det felt, hvor gruppen har genkendt flest elementer fra egen 

organisation.

3.  Afslut med at tage et billede af jeres taksonomi med post its og send til jeres 

konsulent





Qvortrup om PLF-samarbejdet med fokus på elevernes 
læring med afsæt i data

∙ Det har stor effekt på elevernes læring, når 
professionelle i en organisatorisk ramme og struktur 
og over lang tid samarbejder om at udvikle deres 
professionelle dømmekraft.

∙ Arbejdsformen skal være analytisk og 
undersøgende og konstant orienteret mod at 
forbedre egen og kollegers professionelle praksis.

∙ Det er vigtigt at fokus rettes direkte mod 
progressionen i elevernes læring og trivsel fx ved at 
arbejde med afsæt i elevnære data og 
forskningsinformeret.

Lars Qvortrup, Det ved vi om Professionelle 
læringsfællesskaber





Fagprofessionelles brug af data

Fra Brug af data i skolen, s.14 



En måde at fremme en undersøgende 
samarbejdskultur på en skole, hvor data aktivt 
bruges til at forandre praksis, er gennem 
ressourcepersoner og professionelle 
læringsfællesskaber 

Albrechtsens, s.74, 2016



Aktionslæring

Det særlige: 

• at arbejde fokuseret ud fra praksisrelaterede 
problemstillinger 

• at eksperimentere med praksis, dvs. iværksætte aktioner 

• at iagttage og reflektere sammen, og at handle ud fra de 
erfaringer, forløbet giver 

Operationalisering via 
læringscirklen

Centrale træk:

Aktionslæring er en metode, hvor praktikere i 
fællesskab udforsker praksis gennem systematiske 
undersøgelser/aktioner og bearbejdning heraf med 
henblik på at blive klogere på og forbedre praksis

- dvs. FORSTÅ, BESKRIVE, BEGRUNDE OG HANDLE 



Citat fra lærer om aktionslæring

”Det jeg godt kunne lide ved Aktionslæring, det var, at det var 
nogle ganske små konkrete ting, man tog fat på. Det behøver ikke 
at være noget fuldstændigt uoverskueligt noget, som bliver for 
højtravende og hvor man ikke rigtigt ved, hvad man skal alligevel. 
Man bliver faktisk lidt gladere for sit arbejde, for man kan se en 
forskel ved at ændre på en ganske lille ting.” 



To eksempler på datainformerede teammøde-

skabeloner





På Søndermarksskolen er der 
bl.a. fokus på "Deprivatisering" 
og "Samarbejdsaftaler" i alle 
teams. Vi øver os også konkret 
ved "date informerede 
teammøder", mindst en gang 
om måneden og der er lavet en 
video, som viser, hvordan det 
foregår. 

http://kortlink.dk/29cbf

http://kortlink.dk/29cbf


Ekstra materiale



Pædagogiske data kan være en øjenåbner – at 
arbejde med problemforståelse og problemløsning 
når praksis skal videreudvikles

- Akademisk praksisartikel Pædagogiske data kan være en 
øjenåbner –: at arbejde med problemforståelse og 
problemløsning når praksis skal videreudvikles — UC Viden 
- Professionshøjskolernes Videndatabase

- Kan anvendes til bl.a. at fokusere på problemstillinger i 
praksis, som man ønsker individuelt og eller i teamet at 
undersøge med det formål at videreudvikle praksis. 

- Artiklen kan læses af vejledere mhp at stiladsere og 
kvalificere direkte og såvel som indirekte indsatser i praksis

- Artiklen gør det muligt at arbejde med konkrete metoder 
som understøtter PLF – ex aktionslæring og co-teaching

https://www.ucviden.dk/da/publications/p%C3%A6dagogiske-data-kan-v%C3%A6re-en-%C3%B8jen%C3%A5bner-at-arbejde-med-problemfors


Refleksionsigangsættere som praksisnært 
afsæt for undersøgelse af praksis

• Konkret kan en given problemstilling undersøges ved at tage afsæt i 
nedenstående tre refleksionsigangsættere, som præsenteres i artiklen. 



Tjek ud og opsamling



Tjek ud - vi genbesøger ahaslides

I tilknytning til konferencens tema 
og dages afsluttende oplæg bedes 
I forholde jer til følgende 
spørgsmål på ahaslides

• Hvad optager os & Hvad vil vi 
udvikle på?

Log in på ahaslides.com og skriv koden: ROSKILDE 



Udvalgte referencer

• Jensen, Anders  og Rasmussen Anders (2020): Pædagogiske data kan være en øjenåbner – at 
arbejde med problemforståelse og problemløsning når praksis skal videreudvikles, udgiver: 
Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring, UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole  Pædagogiske data kan være en øjenåbner –: at arbejde med problemforståelse og 
problemløsning når praksis skal videreudvikles

https://www.ucviden.dk/da/publications/p%C3%A6dagogiske-data-kan-v%C3%A6re-en-%C3%B8jen%C3%A5bner-at-arbejde-med-problemfors

