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Oplægspunkter
▪ Empirisk forskningsfelt

▪ Afhandlingens fund

▪ Opmærksomhedspunkter for skole og forvaltning

o Hvilke problemer bliver ressourcepersonen et svar 
på, og hvilke nye problemer følger med?

o Hvilke opmærksomhedspunkter giver det for 
ledelse og forvaltning?

o Hvordan kan ressourcepersonrollen forstås når 
rollen, hverken er knyttet til ledelse eller kolleger?



Hvorfor hyper?

▪ Betydning
▪ Hyper: over, ud over; ofte i sammensætninger: fx overdreven, overvældende, 

overmåde, overordentlig
▪ I meget høj grad

▪ Drevet for vidt



Motivation og afhandlingens grundlæggende tema 
▪ Motivation

o Folkeskolereform 2014

o Faglig ledelse som svar på at komme tættere på elevers læring

o Distribution af faglig ledelse til særlige medarbejdere

o Ressourcepersonen som et positivt selvfølgeligt svar med en stigende organisering med 
ressourcepersoner fx i PLC

o Sværere at realisere i praksis end intenderet

▪ Afhandlingens grundlæggende tema
o At se ‘hverdag’ i relation til folkeskolens ressourceperson, med henblik på at undersøge, 

hvilke overordnede problemer ressourcepersonen som en organisatorisk ‘figur’ ser ud til at 
være et svar på



Definition: Den danske folkeskoles 
ressourceperson
▪ En paraplybetegnelse for folkeskolens formelt internt ansatte 

vejledere og koordinatorer, der qua deres lærerrolle eller 
pædagogrolle varetager en ekstra rolle med fokus på 
undervisningspædagogisk udvikling, i relation til kolleger og/eller i 
forbindelse med strategiudvikling sammen med skolens ledelse

Hvor meget fylder din ressourcepersonrolle i din stilling? 

 

 



Tilvalg og fravalg af perspektiver
▪ Tilvalg

o Intern dobbeltrolle
o Hvordan ressourcepersonrollen 

aktuelt etablerer sig i praksis
o Tre interessante rolleperspektiver 

▪ Fravalg
o Forladt koblingen til faglig og 

distribueret ledelse 

o Forladt forskellige holdninger til, 
hvordan de lykkes og om de lykkes i 
forhold til idealer med udspring i 
bestemte professionsfagligheder, 
titler, opgaver eller ideer

o Fravalg af fx materialeansvarlige, TR 
og AMR

o Fravalg af elev-, forældre- og 
politiske perspektiver



Afhandlingens centrale pointer
▪ Ressourcepersonen bliver en forståelig respons på en markant 

stigende kompleksitet i folkeskolen knyttet til en politisk forankret 
forventning og fordring om forandring, udvikling og forbedring

▪ Ressourcepersonen bliver overordnet en organisatorisk strategi med 
henblik på at skabe effektivitet og håndtere kompleksitet og samtidig 
muliggøre organisationens evne til at leve op til kontinuerlige 
forventninger om udvikling og fornyelse (Røvik, 1998, s. 318) 

▪ Ressourcepersonen bliver et paradoks, hvor ressourcepersonen som 
organisatorisk ‘figur’ både bliver ressourcegivende og 
ressourcetagende og derved både skaber mulighed for og umuliggøre 
håndtering af organisatoriske problemstillinger



Metode

• Kvalitativ metode: 26 observationer af 19 ressourcepersoner fra fire 
skoler (to store, to små) i to kommuner samt 16 interviews med fem 
lærere, fem ressourcepersoner og fem ledere 

• Kvantitativ undersøgelse: Spørgeskemaundersøgelse om genkendelse 
af temaer fra kvalitativ undersøgelse i seks andre kommuner (135 
ressourcepersonsvar - ingen registrering af antal ressourcepersoner 
samt 78 ledersvar ud af 483 mulige)



Et historisk blik 

Ressourcepersonbegrebet

År Ressourcepersonen Mening Fokus

1930’erne Interessedrevet lærer med en særlig 
fagspecifik rolle og funktion  

Løser problemer med elever segregeret fra de 
almene klasser

Eleven

1990’erne Politisk rammesat lærer eller 
pædagog med en særlig fagspecifik 
rolle og funktion 

Løser problemer med urolige elever i den 
almene undervisning

Undervisning 

00’erne og 
10’erne

Politisk rammesat lærer eller 
pædagog med en ledende 
uspecificeret rolle og funktion 

Løser problemer med alle elevers 
læringspotentiale, kollegers undervisning og 
skoleudvikling samt ledelsens strategiske og 
forankringsmæssige arbejde

Skoleudvikling



Historiske bevægelser og rolleperspektiver

Elevfokus

• Kollega

• Ressourceperson

Undervisningsfaglig 
orientering

• Kollega

• Ressourceperson

Ledelsesfokusering 
med hele skolens 
udvikling i centrum

• Ledelse 

• Ressourceperson



En multifunktionel rolle – en sky af forventninger
▪ Skabe kobling mellem ressourcepersonens forskellige roller alt efter 

behov

▪ Skabe kobling mellem forvaltningsfordringer og skole

▪ Oversættere

▪ Meddelere

▪ Kunne aflaste

▪ Sætte tempoet op

▪ Balancere ubalancer

▪ Kapacitetsforøge



Rolleperspektiver
• De funktionelle løsninger er som udgangspunkt organisatorisk set 

fælles, men bliver tillagt forskellige betydninger alt efter 
rolleperspektiv



Kollegers problemer
▪ At få hurtig og stabil hjælp til undervisningen – et 

present behov for at undervisningen lykkes

▪ Fokus på elever og handlepres i 
undervisningssituationer
o Problemer med elever, der indlærer dårligt og afkobler sig 

undervisningen giver behov for acceleration af ny 
pædagogisk viden

o Problemer med at skabe kobling mellem 
forvaltningsfordringer og skole

o Behov for adgang til information om ledelsesbeslutninger 
som grundlag for pædagogiske beslutninger

o Behov for følelsesmæssig aflastning, når elever afkobler sig 
undervisningen



Ressourcepersoners problemer

▪ At yde hjælp til kollegers undervisning

▪ Fokus på at accelerere kollegaforandring, så elever kan indlære bedre
oProblemer med at skabe kobling mellem forvaltningsfordringer og skole

oProblemer med elever, der indlærer dårligt, giver behov for acceleration af 
kollegaforandring



Ledelsen problemer
▪ At få hurtig hjælp til at kvalificere 

ledelsesbeslutninger og absorbere usikkerhed
▪ Fokus på at have en fleksibel ydelseskapacitet, 

der bidrager til hele organisationen
o Problemer med at skabe kobling mellem 

forvaltningsfordringer og skole
o Behov for ekspansion af ledelse
o Behov for viden om kollegaholdninger
o Behov for information om fx faglige forhold
o Problemer med at korrigere medarbejdere, så de 

lever op til skolens værdier
o Behov for at balancere ubalancer
o Behov for kapacitetsforøgelse



Opsummering – set oppefra 

▪ Håndtering af kompleksitet, ubalancer, tidsknaphed og 
afkoblinger 

▪ Hverken kompatibel med kolleger eller ledelse, men får en 
selvstændig og multifunktionel rolle

▪ Tager et hyperansvar for at svinge mellem
▪ Forskellige behov

▪ Både at være stabil og fleksibel

▪ Indgå i mange forskellige relationer



Håndtering af multipel orientering
▪ En rolle, der ser ud til hele tiden at skulle orientere sig multipelt, vil være 

præget af uro og konflikter mellem orienteringer, hvorfor der opstår et 
behov for håndtere, hvordan de forskellige logikker kan sameksistere (Andersen 
& Pors, 2014, s. 113-114)

▪ Multifunktionel meningsudfyldning umuliggør at fiksere en standardiseret 
forventning 

▪ Fra rolle til organisatorisk strategi – en strategi om ressourcepersoner

▪ Fordelen ved strategier er, at der står adresser til rådighed for det 
umiddelbart adresseløse 

▪ På den måde håndterer skolen de mange forskelle ved at iagttage rollen 
som en strategi 



Strategiforståelse – hvis/så 
• Først tre logikker

o Kollegaperspektiv (K): Strategi for undervisning 

– orientering mod undervisning

o Ressourcepersonperspektiv (R): Strategi for 

motiverende kollegaforandring – orientering 

mod motiverende kollegaforandring

o Ledelsesperspektiv (L): Strategi for beslutninger 

– orientering mod beslutninger

• Herefter en fjerde
o Den ovenstående tredimensionelle 

strategiforståelse skaber blot det problem, at 
kompleksiteten stiger yderligere (Andersen & Pors, 2014, 

s. 114) fx gennem øget mødeaktivitet 
o Strategi for organisatorisk orientering -

orientering mod orientering

Inger (R): ”Jeg tror også det hænger sammen med, at der er mange, der er 
så trætte i arbejdet, at det bliver et lønarbejde ((timerne skal bare køre)) 
end den her idealistiske tilgang til det […]. Nogen gange kan jeg godt 
glemme at mine kolleger ikke er lige så optaget af det, som jeg er. […] Man 
underviser bare og man orker simpelthen ikke at tage alle de ting, der 
egentlig er, når man begynder at kigge på, hvordan lander den her 
undervisning, som jeg sender ud over børnene – griber de den, eller hvad 
er årsagen til, at de ikke får fat i den. Det skal ikke forstås sådan, at jeg ikke 
synes mine kolleger ikke ser det, men de tænker måske ikke, at det er dem, 
der kan ændre noget. Men det jeg faktisk kan mærke nogen gange, det er –
kan tænke nogen gange, det er - det kan faktisk godt komme til at se ud 
som om, mine kolleger ikke kan lide at være lærere, og det er så måske 
fordi, det er for hårdt. […]. Jeg forsøger at bidrage med at man forhåbentlig 
kan se flere muligheder. […]”. 

Inger (R): ”Og det jeg skal ind og lave i ((den ene af klasserne)), det hører 
jeg dig sige, det er sådan lidt en… en nysgerrighed på læringsrummet eller 
børnesynet. Men hvordan kommer jeg derind?”. Så hvordan legaliseres det, 
at jeg pludselig skal stå derinde – det er den, jeg også synes er svær. Jeg kan 
godt forstå, hvad opgaven er, men hvordan kommer jeg i gang?”. 
Ella (L): ”Og det har jeg ikke svaret på – men det skal vi jo legalisere”.

Lisbeth (K): ”Jamen, der er jeg nogle gange nødt til at gå til en læsevejleder 
og sige, hvordan får vi hjulpet den her elev til at komme videre, fordi... 
matematikken kan de finde ud af, men de kan ikke finde ud af at få læst 
teksten, så de kan få lavet matematikken? Hvad gør vi?”.

Jan (L): ”Vores spørgsmål, som vi har brug for sparring på, det er, hvordan 
går vi nu ud og evaluerer den uge, vi nu lige har haft i uge 41”.



Strategi for hyperorientering

Ressourceperson

Kollega

Ressourceperson Ledelse

Orientering



Ressourcepersonen får kompleksiteten til at stige
▪ Ressourcepersonen bliver dermed koblet til adskillige og mangeartede perspektivers 

tilhørsforhold 

▪ Må kontinuerligt afsøge, hvor orienteringen skal rette sig hen, hvilket giver fire 
orienteringspunkter

▪ Muliggør hyperorientering, som øger orienteringsradius

▪ Kommer til at stå i vejen for, hvori arbejdet består, hvilket kan ødelægge ressourcepersonens 
styringskapacitet og herigennem muligheden for at håndtere kompleksitet

▪ Gennem hyperorienteringen bliver det ikke muligt at skelne mellem, hvad der skal være i fokus, 
og hvad der skal placeres i periferien

▪ Et potentielt tab af kollegialitet, af tilhørsforholdet til professionen med mulighed for 
elevforandring, af at være en betroet og loyal medarbejder, der viser vilje og evne til at tage 
ansvar samt tab af orientering

▪ Ressourcepersonen vil derfor kontinuerligt befinde sig i forskellige orienteringsvalg, der bliver 
betinget af, at det ene valg af fokus og tilhørsforhold kan betyde tab af fokus og tilhørsforhold i 
forhold til de andre



At muliggøre håndtering af kompleksitet og 
usikkerhed  
▪ Hyperorientering, som øger orienteringsradius – skolen har en 

adresse, der står til rådighed for det umiddelbart adresseløse, 
hvorved organisationen kan opbygge egenkompleksitet og få 
mulighed for håndtering af organisatoriske problemstillinger



Nye problemer og opmærksomhedspunkter 1
Nye problemer Opmærksomhedspunkter

Ressourcepersonen kan som fikseret strategi blive et standardsvar, hvor 
der kan være behov for andre tilgange

Skolen må have blik for andre blikke herunder de blikke, der bliver 
ekskluderede og dermed have blik for selve kompleksiteten for at 
håndtere kompleksitet

▪ Ressourcepersonen som et standardsvar 
o Kan skabe risiko for at handle rutinemæssigt i forhold til situationer, der kunne kræve andre 

tilgange

o Kan gøre skolen sårbar, når ressourcepersoner rejser

Udledt af…



Nye problemer og opmærksomhedspunkter 2
Nye problemer Opmærksomhedspunkter

Kolleger oplever sig afkoblede fra deres organisatoriske medlemskab i 
forbindelse med forvaltningstiltag, fordi organisatorisk viden og 
ressourcer tilflyder ressourcepersonen

Skolen må have blik for kollegers viden og involvering i forhold til 
forvaltningstiltag

Udledt af…

▪ Kollegers forståelse af deres organisatoriske medlemskab er, at deres viden er 
væsentlig og kan bidrage til at kvalificere forvaltningstiltag

▪ Kolleger iagttager, at det nu er dem, der skal ‘formes’ og dermed bliver genstand for 
læring og ikke eleven fx gennem PLF, hvorfor de ikke kan genkende deres 
undervisningsopgave med eleven som medie for forandringer

▪ Kolleger afkobler sig, hvis ressourcepersonen ikke tager et særligt ansvar, som 
kompenserer for kollegers afsavn i relation til færre undervisningslektioner, tid til 
fordybelse og efteruddannelse



Nye problemer og opmærksomhedspunkter 3
Nye problemer Opmærksomhedspunkter

Ressourcepersonen bliver afvist af kolleger, når undervisningsbistand er 
rettet mod viden om formidling i undervisningen, fordi 
ressourcepersonen er fraværende i de konkrete undervisningssituationer

Skolen må have blik for ressourcepersonen som undervisningsansvarlig i 
samarbejde med kolleger, hvis der er behov for tilkobling til formidling

Udledt af…

▪ Undervisning overordnet består af 
o Pædagogisk viden (Primært knyttet til tiden uden for undervisningssituationen - planlægning)

o Formidling af pædagogisk viden (Primært knyttet til tiden i undervisningssituationen - udførelse)

▪ Ressourcepersonens ansvar er hovedsagelig knyttet til tiden uden for undervisningen, 
hvorfor der ikke for kolleger er grundlag for at tale om formidling af pædagogisk 
viden, da ressourcepersonen ikke er deltagende og medansvarlig for dette



Nye problemer og opmærksomhedspunkter 4
Nye problemer Opmærksomhedspunkter

Ressourcepersonen ser ud til at have manglende selvstyringskapacitet, 
der decelererer beslutninger og giver loyalitetskonflikt, fordi rollen ikke 
kan differentiere sig fra sin omverden 

Skolen må have blik for, at ressourcepersonen, hverken er kompatibel 
med kolleger eller ledelse og derfor må forstås ud fra andre temaer og 
tidsligheder, der ikke er knyttet til kolleger eller ledelse med mulighed for 
sparring med lignende roller

Udledt af…

▪ Kolleger ser ressourcepersonen som både kollega og ikke-kollega og placerer ressourcepersonen som ledelse og ikke-ledelse, hvorfor der 
bliver forvirring om, hvor ressourcepersonen kan placeres i det organisatoriske hierarki

▪ Ressourcepersonens ydelse bliver usynlig uden for de konkrete interaktioner, fordi ressourcepersonens arbejde ikke er synlig ud fra 
lærertidskronologi, hvorfor kolleger efterspørger ledelsens synliggørelse (legitimering) af rollens arbejdsindsats, så alle løfter i fællesskab

▪ Ressourcepersonen forsyner ledelse med information og kolleger med ledelsesbeslutninger, som det ikke er muligt at stå til ansvar for 
eller argumentere for, hvilket producerer usikkerhed

▪ Producerer et behov for sparring med lignende roller, da ressourcepersonen hverken kan genkende sig selv som kollega eller ledelse

▪ Ressourcepersonen bliver fremstillet som ledelse, der kan træffe bindende beslutninger med virkning for andre, men bidrager med 
information og ikke-beslutninger



Nye problemer og opmærksomhedspunkter 5

Nye problemer Opmærksomhedspunkter

Ressourcepersonen bliver forventnings-, tids- og 
kompleksitetsbelastet gennem et personligt hyperansvar

Skolen må have blik for strukturer, der begrænser forventninger til 
ressourcepersonen

▪ Kolleger afviser ressourcepersonen, hvis de ikke er hypersensitive og kan balancere mellem at tage ansvar og fralægge 
sig ansvar

▪ Ressourcepersonen bliver personlig ansvarlig for både at være stabil og fleksibel og hurtigt kunne omstille sig og 
balancere ubalancer i organisationen

▪ Ressourcepersonen kan ikke på en og samme tid udvise loyalitet over for både den formelle ressourcepersonrolle og 
den kollegiale rolle og forsøger at komme omkring det ved at påtage sig ekstra opgaver for at undgå konflikter

▪ Ledelse har svært ved at bestemme, hvilke kriterier der lægges til grund for om ressourcepersonen viser vilje og evne 
til at tage et potentielt ansvar

▪ Ledelse taler om ressourcepersonen som knyttet til ledelse, men i praksis antages rollen at være lig en kollega, hvilket 
genererer legitimitetsproblemer med behov for ledelseslegitimering

Udledt af…



Opsamling og spørgsmål
▪ Hvordan kan ressourcepersonrollen forstås når 

rollen, hverken er knyttet til ledelse eller 
kolleger?
o Sag (hvad): Fra kollegaforandring som sagens 

omdrejningspunkt til elevforandring som sagens 
omdrejningspunkt – at være undervisningsansvarlig i 
samarbejde med kolleger med eleven som medie for 
forandring

o Tid (hvornår): Fra kronologisk lærertidsforståelse til 
fragmenteret ressourcepersontidsforståelse - mere 
udflydende tidsgrænser  

o Social (hvem): Fra at forstå rollen som distribueret 
ledelse udgående fra formel ledelse til at forstå rollen 
som en rolle ‘i sig selv’ med mulighed for udvikling og 
sparring med lignende roller, der bidrager til 
undervisningskvalificering (fagligt niveau) inden for og 
i relation til skolens ydelsesforpligtelse (Lovgivning, 
strategier, værdier m.v.) (organisatorisk niveau) i 
samarbejde med kolleger og ledelse


