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Fokusgruppeinterview i 
Herning

FUND



Analysemetode: en induktiv 
datadrevet bottom up-metode 
(Patton, 1990).

a) Kondensering af de to interview

b) Analyse af interview horisontalt og vertikalt. 

c) Analyse af interview ud fra international forskningsviden og teori om 
læring i praksis. 



Erfarne lærere
Forskningsspørgsmål:

Hvordan kan lærere fastholdes i professionen gennem et livslangt 
karriereforløb?



Vitalisering
grundlaget for arbejdsglæden
• Det man får energi af

• At blive vitaliseret som lærer smitter af på undervisning, elever og 
skolekultur

• Det handler om at opnå en positiv forståelse af sig selv, selvudfoldelse 
i frihed og udvikling af individualitet

• Den enkelte lærer har mulighed for at udvikle selvværd gennem 
anerkendelse i arbejdet

Lunde Frederiksen (2012)

http://dea.nu/arrangementer/vidensalon-paa-vej-paerevaelling-kunsten-balancere-teori-praksis
http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id/blog/teori-teori-pembelajaran


Temaer fra interview

Efter/videreuddannelse

Kollegialt fællesskab

Team

Topdown
implementering

Eleverne

Tid til forberedelse

Ledelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet



Hvad giver arbejdsglæde?

Eleverne Kollegialt fællesskab

At have betydning for dem
At have gode relationer til dem

Glæden ved at undervise
Gode kollegaer betyder alt

Beskyttelse af børn mod test
Mangel på tid til nærvær

Mangel på overskud til at interagere med 
den store kollegaflok

Ikke engang festerne kommer folk til!



Hvor er der potentiale for at 
udvikle arbejdsglæden?



Topdown
implementering

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Bliver 
bombarderede 
med ting fra oven

• Underlagt noget 
nyt hver uge

• Det der skulle være 
en hjælp bliver en 
belastning

• Tid til 
kerneopgaven

Det er mest hensigtsmæssigt at 
anvende en bottom up strategi, 

som understøttes af et top down
perspektiv!!!

(Darling-Hammond, 1994)



Topdown
implementering

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Der er så mange ting, vi skal lige nu at 
vi ikke har tid til at tænke os om’

‘Så fik vi igen pisken fra Herning 
Kommune … vi havde ikke gjort det 
godt nok’

‘Det er altid noget andet... et eller andet 
som kommunen gerne vil have’

‘Jeg har brug for noget der er relateret 
til undervisningen.’



Tid til 
forberedelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Bliver brugt som 
vikarer og andet

• Elsker at lave fede 
forløb, nu er det 
bogsystemer

• Genbrug genbrug…
• Fælles forberedelse
• Kerneopgaven!
• En kompetence at sige 

PYT

Forudsigelighed er en 
forudsætning for 

mestring!!! 
(Antonovsky, )



Tid til forberedelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Det er vigtigt at have 
indflydelse på at de ikke 
tager vores rådighedstimer…. 
Det er simpelthen det der 
ødelægger… korthuset 
vælter hos mig.’

‘Nååh pyt det kan jeg ikke nå. Det er 
desværre sådan det er .
At udvikle en ligegyldighed er en 
kompetence.’

Hjulet:
‘Sådan synes jeg tit det er, man sidder der og 
tænker at  i den ideelle  verden vil vi sidde der og 
forberede sammen og vi vil videndele, men jeg skal 
også lige forberede til i morgen så jeg har ikke tid 
til det’



Team

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet
• Kærlighedsteam/ 

professionelt 
arbejdsfællesskab

• Møder aflyses ofte
• Manglende 

professionel 
udvikling

Det er vigtigt at 
teamsamarbejdets indhold er 
rettet mod elevernes læring i 

stedet for undervisningens 
funktionalitet!!!
(Nielsen, 2012)



Team

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet
‘Jeg sidder kun lige med dem jeg har 
brug for… jeg kommer ikke engang 
ind på lærerværelset..
Der står et lokale som er 
fuldstændig gabende tomt…’

‘Ikke engang festerne kommer 
lærerne til mere’

‘Teammøde handler om de nationale test 
og alt det vi skal leve op til i vores 
undervisning.  Det handler ikke om det lille 
barn der sidder og græder ovre i hjørnet.’



Ledelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• De må ikke tage vores 
rådighedstid

• Ikke synlige
• Fraværende, kender ikke 

indholdet af det, der skal 
implementeres

• Kan ikke sende elever på 
kontoret

• En god leder kan filtrere 
det, der kommer fra oven

• Udfordrende forældre
• Læsse af, men ingen 

støtte i undervisningen
• De er pressede



Ledelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Vi oplever kontoret være 
lukket af.’

‘Min leder er  virkelig god til at 
filtrere det der kommer fra 
oven.. der bliver virkelig lyttet 
og nurset’



Efter/videre
uddannelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Intet, måske et kursus 
på 20 år

• Få får kompetenceløft
• Styret efter, hvad 

skolen har brug for
• Meget på min skole
• Et stort ønske…



Efter/videreuddannelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Hos os bliver vi prikket 
på… 
Lidt med hvad der lige 
nu er brug for.’

‘Sendt mig på kursus en dag i 
løbet af 20 år’



Ledelsesopbaknings
perspektivet

Vitaliserings
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Tænk sig at folk kikkede 
på en som en der ikke 
arbejde ordentligt.
Det er sådan ligesom ens 
uskyld er blevet taget’

Lærerens 
Omdømme



Nyuddannede lærere
Forskningsspørgsmål:

Hvordan finder nyuddannede lærere fodfæste i professionen og hvilken 
støtte får de til det?



Temaer fra interview

Efteruddannelse

Skemahensyn

Team

Observation

Netværk med NYL

Mentor

Fastansættelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet



Mentor

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Faglig/klasse/årgang
• Socialisering/ 

professionalisering
• Formaliseret/ ikke 

formaliseret
• Åben dør/skemalagt
• Kemi
• Fælles tid i skemaet
• Dialogisk/skaber 

refleksion

Uddannede mentorer: 
Bedre i stand til at være i dialog 
med nye lærere 
NYL kan omsætte input fra mentor 
og skabe gode klasserumsrutiner. 
Har elever med mere positiv 
elevadfærd og engagement
Wang & Odell & Sharon (2008) 

Uhensigtsmæssig mentorstøtte fra ikke 
kvalificerede mentorer kan medvirke til:
 Beslutning om at stoppe som lærer. 
 Oplevelser af ekstra arbejdsbelastning 
 generering af usikkerhed ift. egen 

underviserpraksis 
Hobson et al. (2009)



Mentor

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘I siger I har sådan en åben-dør-
agtig..altså i er nok nødt til at 

have det skemalagt…så ved I jo 
heller ikke at I havde brug for 

det… der har været nogen gange 
at jeg ikke vidste at jeg havde 

brug for at tale med min mentor’

‘Har virkelig spurgt om 
mange ting, som man aldrig 
selv vil ..altså selv kunne 
reflektere over’

‘…Der er altid fokuspunkter 
hver gang’

‘Virkelig åbnet op for sådan 
nogle gode konstruktive 
samtaler ikke bare en 
sludder for en sladder, men 
virkelig gået ud derfra :  Åh 
hold da op…’



Observation

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Ledere observerer 
NYL – men hvorfor?

• Egen undervisning/ 
andres undervisning

• Stort behov for 
respons på egen 
undervisning

• Teamkollega/makker
/fagkollega

• Rammesætning 
ønskes – hvem, 
hvad, hvornår, 
hvordan, hvor ofte…

• Professionalisering

NYL værdsætter:
 Formaliseret og struktureret 

mentoring
 Fokus på 

undervisningsobservationer 
 Observationsbaseret 

diskussioner 
(Wang & Odell & Sharon, 2008 )

Vigtig mentorstrategi:
 at kunne udfordre ”selvfølgeligheder” 
 tilbyde komplekse blikke og alternative 

forståelser af udfordringer i 
klasseværelset og undervisningen 

 gennem observation af undervisning 
med efterfølgende feedback, drøftelse 
og refleksion (Wang & Odell & Sharon, 
2008)



Observation

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Hvor godt er det jeg laver?
Gør jeg det godt nok?
Svært at give slip for den der 
bedømmelse, man er vant til at 
få’

‘To lærer observerer hinanden, det kunne være 
fedt. Med en kollega, ikke en leder… kollega der 
underviser i samme fag. Min leder siger det er en 
god ide, men man har ikke tid
Det skal systematiseres.’

‘Jeg har en elev der udfordrer, 
jeg er i tvivl om han lærer 
noget. Men det er jo sådan 
noget praktiklærer-noget...’



Team

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Socialisering/professiona
lisering

• Spørgekultur
• MOR-tendens
• Fælles forberedelse
• Læsse af
• Sparring/vanskelige 

elever
• Sikkerhedsnet/omsorg
• Deling af 

Undervisningsmaterialer
• Praktiske ting og 

brandslukning
• Anerkendelse af 

kompetencer/”Vi plejer”

Professionelle 
læringsfællesskaber:

 Planlægning med fagfæller er 
effektfuldt

 Skemalagte teammøder
 En samarbejdende skolekultur
Wang & Odell & Sharon (2004,2008)



Team

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Et sikkerhedsnet…
Hvis nogen er ved at falde, står der 
tre klar til at gribe en med det 
samme. Det er bare helt vild fedt.’

‘Det er en lille ting, at de sætter 
pris på det du gør.
Vi er opdraget til på seminariet 
at der altid er minustid, så hvis 
du bare kan reducere lidt tid…’

‘Vi sidder vores 
team for sig selv, vi 
får vendt alt med 
hinanden’



Fast-
ansættelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Sikkerhed
• Tør ikke stille 

krav
• Kan ikke sige 

fra
• Siger JA til 

alt



Fastansættelse

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Det første år, når man ikke er 
fastansat… der er ikke mange 

ting man siger nej til… nu 
sidder jeg med fag x og det 

siger man ikke nej til’

‘…ikke fastansat – så er 
der ikke meget man 
siger nej til. Jeg er 

færdselslærer. Man 
bliver bare prakket et 
skema på. Jeg har sagt 

ja til alt muligt…’



Netværk 
med NYL

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

• Oplever/gennem
går de samme 
faser

• Opløftede efter 
møde med andre 
NYL

• 3 samme sted –
søger hinanden

• Ønskes på tværs i 
kommunen

• Formaliseres

Deltagelse i netværk med lærere 
fra forskellige skoler, hvor der 
udveksles erfaringer er lovende 
måder til faglig udvikling og job 
motivation. Netværk vurderes 
som den mest værdifulde del af 
programmet. 



Netværk med NYL

Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

‘Vi er to nye der 
startede sammen, vi 

går igennem de 
samme ting. Det giver 

et eller at andet at 
der er flere nye 

samme sted. Man 
oplever de samme 
frustrationer. Man 
kan lettere stille de 

dumme spørgsmål til 
ham eller hende

‘Jeg tror man skal mødes 
face-to-face… sådan noget 
mødepligtagtigt, hvor det 

bliver prioriteret og vi får at 
vide, at det er virkelig, 

virkelig, virkelig en god ide, at 
i kommer’



Ledelsesopbaknings
perspektivet

Ramme/struktur 
perspektivet

Professionaliserings
perspektivet

Tidsperspektivet

SAMMENFATNING
At de godt vil professionel udvikling…
At de godt vil samarbejde, at de er uddannet til at 
samarbejde. 
At de mangler de tre skyer. ‘…klar struktur på det som 

gælder – en folder du kan 
hente… Det er det du har ret 

til – får en helt klar start, 
hvor du kan bruge energien 

på det, der er vigtigt.’


