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1.Om rapporten 
Rapporten `Professionelle Læringsfællesskaber på SOSU. En forskningsrapport fra et 

aktionsforskningsforløb på en Social- og sundhedsskole efteråret 2018 og foråret 2019´ formidler 

baggrunden for projektet, projektets forståelse af PLF og aktionsforskning samt forløbet og den metodiske 

tilgang, som er valg. 

Desuden indeholder rapporten to overordnede nedslag i forhold til resultater. Nedslagene handler om det 

kollegiale samarbejde samt udvikling af undervisning. Dette er valgt, da det danner en baggrund for at 

afrunde forløbet på SOSU på en sådan måde, at rapporten giver en baggrund for at træffe beslutninger om 

et eventuelt videre arbejde. Desuden giver dette baggrund for at komme med overvejelser over, hvorledes 

PLF kan give inspiration til udvikling af ungdomsuddannelser og implementeres på disse uddannelser, 

hvilket er hensigten med, at VIA University College har valgt at anvende ressourcer på projektet. 

Projektet er blevet præsenteret på forskningskonferencen NERA, Nordic Educational Research Association, i 

marts 2019 med titlen `Implementing and adjusting the idea of PLC´. Denne præsentation er i sit indhold 

tæt på rapportens. Præsentationen er foretaget i samarbejde med lektor Karen Andreasen, AAU og 

abstract er tilgængelig på UCViden (www.ucviden.dk). Til en forskningskonference ved ECER, European 

Educational Research Association, september 2019 er accepteret et abstract med titlen ` How to meet the 

challenges of recent changes in Danish VET? Professional learning communities (PLCs) as an approach to 

supporting teachers’ implementation of changes in Danish VET´. Abstract er tilgængelig på UCViden 

(www.ucviden.dk). Desuden planlægges en forskningsartikel, der bygger på næranalyser af udvalgte fund i 

projektet. Disse to formidlinger sker ligeledes i et samarbejde med Karen Andreasen. Endelig planlægges 

bidrag til tidsskriftet `Liv i skolen´. 

Tak til SOSU skolens ledelse og lærere, som ville deltage i projektet, hvor der fra alle sider har været udvist 

stor imødekommenhed. I rapporten nævnes skolenavnet ikke af hensyn til de lærere, som har vist stor tillid 

og givet adgang til deres undervisning og møder. Af samme grund er der udeladt en række detaljer, som 

ikke er nødvendige for at give et indblik i det samlede projekt og dets resultater. Der er således søgt en 

balance mellem at formidle en forståelse for konteksten til læsere og anonymisering af hensyn til 

informanter på den deltagende skole. 

 

Tak til de to kolleger, som fandt tid til at kvalificere rapporten. 

 

Henriette Duch, maj 2019 

 

  

http://www.ucviden.dk/
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2.Baggrunden for et projekt om Professionelle Læringsfællesskaber som aktionsforskning 
Baggrunden for projektet er, at der i Efter- og videreuddannelse i VIA University College gennem en 

årrække er arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber (PLF). Dette arbejdet har været centreret 

omkring store projekter på folkeskoleområdet, hvor kommunale forvaltninger, ledelse og medarbejdere har 

været involveret. På baggrund af disse erfaringer opstod en interesse for at undersøge, hvorledes PLF 

kunne implementeres på og tilpasses de organisatoriske forhold og læreres arbejdsmåder på 

ungdomsuddannelser. Der blev afsat et timetal til at etablere kontakt til skoler, gennemføre et PLF forløb 

og forskningsbaseret dokumentere og analysere forløbet med henblik på at tilvejebringe ny viden om PLF 

med mulighed for at udvikle og tilpasse tilgange og forestillinger, som har været afprøvet på 

folkeskoleområdet. 

Ud fra dette grundlag blev tre ungdomsuddannelser kontaktet i august 2019. De var alle positive over for at 

deltage, men da skoleåret allerede var planlagt med hensyn til lærerressourcer og –opgaver, kunne to af 

skolerne ikke deltage inden for tidsrammen. En Social- og sundhedsskole ønskede at deltage, og derfor var 

det inden for de afsatte ressourcer muligt at tilrettelægge et forløb, som tog afsæt i de organisatoriske 

behov og den aktuelle situation på denne skole. 

Udgangspunktet på Social- og sundhedsskolen 
På Social- og sundhedsskolen (herefter SOSU) havde man gennem længere tid arbejdet med en strategi-

proces som følge af en fusion. Organisationen var således i en forandringsproces, og man arbejdede ved 

projektets start med at definere og konkretisere et nyt pædagogiske og didaktiske grundlag. Man var bl.a. 

optaget af undervisningsdifferentiering. Pædagogisk råd blev orienteret om ledelsens overvejelser om at 

indgå i projektet. Gennem et par møder med ledelse på SOSU blev der tilrettelagt et forløb. Det var for 

ledelsen centralt, at der var fokus på handlinger i klasselokalet. 

Udgangspunktet på SOSU var også, at reformen af erhvervsskoler fra 2015 havde givet nye pædagogiske og 

organisatoriske udfordringer. Ligeledes havde det været nødvendig med tilpasninger på grund af en stram 

økonomi grundet besparelser på området. Organisationen og dermed ledelse og medarbejdere var tvunget 

ud i forandringer, men havde nogle værdimæssige og indholdsmæssige ønsker til en sådanne 

forandringsproces. Der blev udvalgt et team på 15 lærere, som skulle indgå i forløbet. Teamet havde en 

fælles opgave i forhold til at arbejde med uddannelsen til Pædagogisk Assistent. 

Samlet set har projektet således baggrund i en organisation i forandring bl.a. grundet et ydre pres. De 

pædagogiske og didaktiske forandringer på SOSU var tilrettelagt ud fra processer med 

medarbejderinvolvering bl.a. med henblik på at nå de politiske mål med erhvervsskolereformen. Derfor 

besluttede man at indgå i et projekt med PLF som ramme for at arbejde med undervisningsdifferentiering 

og refleksive dialoger. Dette komme til at indgå i det fælles pædagogisk og didaktiske grundlag, som blev 

vedtaget i foråret 2019. 

På den måde kan projektet ses i lyset af forandringer på uddannelser ud fra to perspektiver. Det ene er, at 

PLF aktuelt er en tendens og tilgang, som implementeres i det danske uddannelsessystem. Det andet er, at 

erhvervsskolesektoren er i forandring, og her kan ideer fra PLF understøtte et arbejde med at 

implementere forandringer og pædagogisk didaktiske udvikling. 
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3.Forståelsen af PLF i projektet 
PLF er en tilgang, som der de senere år har været en lang række kommunale projekter inden for. En del af 

disse projekter og tilknyttede uddannelsesforløb er finansieret af den samme fond og involverer 

forvaltning, skoleledelse, læringskonsulenter og lærere (PLF Nord, 2016, Aarhus kommune, 2017; VIA, 

2017; UCC, 2018; UCL, 2018; UC Syd, 2018). Disse projekter er tilrettelagt ud fra en top-down tænkning om 

skole- og organisatorisk udvikling. Et enkelt projekt omhandler ungdomsuddannelser (Metropol, 2018). Der 

foreligger enkelte offentlig tilgængelige evalueringer og formidlinger af resultater (EVA, 2017; VIVE, 2016; 

2017; 2018; Klebak, 2018), ligesom der foreligger en forskningsbaseret kritik til praksis omkring PLF (Rømer, 

2017). 

Projektets forståelse af PLF bygger på introduktionen i Danmark rettet mod grundskolen (Albrechtsen, 

2010) og en række dansksprogede introduktioner (Albrechtsen, 2016; Marzano, Heflebower, Hoegh, 

Warrick & Grift, 2016; Qvortrup, 2016). I noget af denne litteratur introduceres til bagved liggende 

forskning (Marzano, Heflebower, Hoegh, Warrick & Grift, 2016), men anden forskning viser også, at der kan 

være mange forskellige forståelser af lærersamarbejde (Vangrieken, Dochy, Raes, & Kyndt, 2015), som står 

centralt i PLF. Nogle publiceringer indeholder anvisninger på, hvorledes der bør arbejdes med PLF på 

baggrund af udenlandske erfaringer (fx Dufour, Dufour, Eaker, & Many, 2016), mens andre formidler 

erfaringer fra Danmark (Qvortrup, 2016; VIA, 2017). Nogle danske formidlinger knytter sig til en tænkning 

om databasering og evidens, der anvender Nordahls og Hatties forskning (PLF Nord, 2016; Qvortrup, 2016). 

Projektet forstår PLF sådan, at det tager udgangspunkt i en fælles værdi og vision på en skole. 

Medarbejdere har et kollektivt ansvar for implementering af dette fælles grundlag gennem refleksive 

professionelle undersøgelser i et samarbejde med henblik på både gruppens og individets læring 

(Albrechtsen, 2016). Det helt centrale er dog elevernes læring, da arbejdet med læring er målet for alle 

medarbejderes læring. Medarbejderes læring og professionelle undersøgelser sker gennem systematisk 

arbejde med viden, som både kan have kvalitativ og kvantitativ karakter, kan være pædagogiske data fra 

skolen eller data fra omverden fx om elevbaggrunde (Klausen, 2018). Projektet har også en skepsis i forhold 

til, hvorledes data potentielt kan anvendes (Staunæs & Brøgger, 2017), så der tages udgangspunkt i det, 

som giver mening for medarbejdere. Undersøgelser viser, at der på erhvervsskoler er udfordringer i forhold 

til en organisatorisk sammenhæng og samarbejde på baggrund af data, der indgår i kvalitetsarbejde (EVA, 

2018). Da projektets bygger på aktionsforskning og – læring (se nedenfor), så anvendes en tilgang til at 

understøtte refleksive samtaler, som bygger på denne tradition (Madsen, 2010). Da målet er en forandring i 

forhold til en kvalificering af elevers læring, så står ledelsen central i forhold til at understøtte, kvalificere og 

udfordre medarbejderes læring samt i forhold til at vise interesse og skabe betingelser for forandringer 

(Marzano, Heflebower, Hoegh, Warrick & Grift, 2016). I forhold til undervisningsdifferentiering som princip 

bygges på Klafkis forståelse, hvilket er konkretiseret i forhold til erhvervsskoleområdet (Duch, 2012a; 

2012b). 

PLF er som sådan en tilgang, der tænker i ledelseskæden. Konkret vil det i projektets forståelse sige, at 

SOSU er en del af en sammenhængende kæde fra folketing til ministerium, videre til formelle krav til skoler 

om et fælles pædagogisk, didaktisk grundlag, som der gennem den politiske styringsmekanisme følges op 

på med henblik på formelle administrative krav (Kondrup & Friche, 2016). Den lokale skoleledelse er 

forpligtet på disse strukturelle betingelser inden for en given økonomisk ramme, men ledelsen er central i 

forhold til den lokale kultur og rammesætning for det pædagogiske arbejde, samt hvorledes ledelsen på 

skolen arbejder med data i en bred forståelse. Lærerne er centrale frontfigurer i forhold til eleverne og 

deres læring, men de er afhængige af ledelseskæden, som de indgår i. PLF må derfor tilpasses til denne 

lokale kontekst, hvilket sker på baggrund af aktionsforskning og –læring. 
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Søjler i PLF 
PLF er i projektet blevet præsenteret ud fra, hvad der kaldes de fem søjler i den danske introduktion til PLF 

(Albrechtsen, 2010; 2016). Den første er fælles værdier og vision. Dette forbindes på SOSU til strategi, 

vision og det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den anden søjle er kollektivt ansvar, hvilket også 

kan kaldes deprivatisering af praksis. På SOSU er dette de opgaver, som et team har ansvar for, men søjlen 

hænger også tæt sammen med den tredje søjle, samarbejde og den fjerde, refleksiv professionel 

undersøgelse, der også beskrives som refleksive dialoger. Denne søjle handler om, hvordan lærere taler 

sammen i forhold til at udvikle og vælge deres pædagogiske og didaktiske tilgang. Den sidste søjle er 

gruppens og individets læring. I projektet er det understreget, at slutmålet er elevers læring, men at dette 

hænger sammen med den enkelte lærers, teamets og organisationens læring. Det er fx nævnt, at det for 

den enkelte lærer gerne må være sjovt, vigtigt og muligt at håndtere udfordringer i undervisningen, og for 

at fastholde fokus på, at projektet har konkrete handlinger i undervisning som mål, er elevernes læring det, 

som der arbejdes hen mod. 

I projektet er PLF derfor blevet talt om som bestående af særlig tre ting: 

 Fælles værdier og visioner, som de kommer udtryk i skolens strategi, vision og det fælles pædagogiske 

og didaktiske grundlag. 

 Samarbejde mellem undervisere både som koordinering samt pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling 

med fokus på undervisningsdifferentiering. Desuden samarbejde gennem refleksive dialoger ud fra en 

konkret samtalemodel, hvilket kan ses som et element af deprivatiseringen. 

 Elevers læring som mål, men en forudsætning for dette anses for at være lærernes læring og fælles 

arbejde med undervisningsopgaven. 

 

4.Metodisk tilgang 
Aktionsforskning er forskning knyttet til handling. Det er en feltforskning, der intervenerer, og hvor den 

aktuelle interesse kan ses i lyset af `den praktiske vending´, hvor forskning anvender praksisteorier (Nielsen 

og Nielsen, 2015; Bacal; 2018; Eikeland, 2018). Projektets design og metode tager udgangspunkt i den del 

af den skandinaviske tradition for aktionsforskning, som kaldes dialogtraditionen (Husted og Tofteng, 2012 

s. 68). Traditionen bygger på Lewins argumentation for at inddrage aktører i arbejdslivet med henblik på en 

demokratisk udvikling heraf, men argumentet er også, at forløbet skal have en betydning for den enkeltes 

myndighed (Husted og Tofteng, 2012; Nielsen, 2012; Steager og Willert, 2012), selvom udgangspunktet er 

procesoptimering af organisationer (Steager og Willert, 2012). Dialogtradition bygger på Habermas´ 

forståelse af demokrati og borgeres deltagelse (Husted og Tofteng, 2012). 

Aktionsforskningen har til hensigt at udvikle professionelles praksis, hvor ”deltagerne inddrages som 

medforskere i et nærmere aftalt omfang, men hvor kravet til forskeren både er at studere 

udviklingsbevægelser, men også at medvirke til at igangsætte handlinger, der kan skabe læring hen mod et 

på forhånd aftalt mål” (Kildedal og Laursen, 2012 s. 83). Aktionsforskningen understøtter aktionslæring, 

idet deltagerne lærer af projektet, og de er med til at afgøre, hvad der er genstand for den aftalte 

læreproces (Madsen, 2010; Kildedal og Laursen, 2012). Den kommunikative model, som er valgt, bygger på 

Revans forståelse (Revans, 2011; Madsen, 2010). I den indgår en spejling af deltagernes erfaringer i form af 

beskrivelser af praksis gennem en fast kommunikationsform, og denne spejling fra forsker og medforskere 

skal understøtte læring (Madsen, 2010; Laursen, 2012). 
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Forskeren tilrettelægger forskningsprocessen, således at medforskere får en mulighed for at være 

medspillere – eller medforskere – i forhold til både problemstillinger, viden, læreproces samt 

implementering (Kildedal og Laursen, 2012 s. 85). Derfor kan roller, relationer og konflikter blive en 

centrale del af processen (Brydon-Miller & Aragón, 2018). 

Kriterierne for forskningen er de gængse forskningskriterier, men skellet mellem teori og handling er ikke i 

sig selv centralt (Stegeager & Willert, 2012; Dick, 2015). I stedet søges en modus 2 viden, som kan løse 

aktuelle problemer ud fra en anvendelsesorienteret viden (Nielsen, 2012). Konkret i projektet informeres 

deltagerne om projektets formål, metode, teori mv. med henblik på informeret samtykke. Som et element i 

at invitere til medforskning er teamet løbende orienteret om nogle forskningsovervejelser, ligesom de 

enkelte lærere har haft adgang til feltnoter i forbindelse med observationer af deres undervisning og har 

været inddraget i foreløbige analyser. 

Aktionsforskning og projektets design 
Designet af projektet indeholder oplæg og øvelser herunder refleksive dialoger efter VIA Modellen med 

henblik på handlinger (Madsen, 2010). Disse handlinger er både på de fælles møder om PLF, andre møder 

og i undervisning på SOSU. Der foretages observationer af møder, i undervisning samt interviews, som 

indgår i den afsluttende evaluering. 

Aktionsforskningen involverer ledelse og lærere. Det vil sige, at projektet er designet af forskeren ud fra 

dialoger om det aktuelle behov på SOSU, mere konkret PAU teamet. De involverede aktører har løbende 

haft en dialog om tilpasning af forløbet. 

I hovedtræk har forløbet bestået af seks møder i teamet fra oktober til april. Det første møde var 

introducerende og på to timer, de følgende møder har været på fire timer. Formen har været oplæg, 

drøftelser og mindre opgaver i forbindelse med dette. Desuden har der på møder været op til tre timer til 

kollegiale samarbejder og refleksioner. 

Progressionen i forløbet har været, at der indledningsvis blev introduceret til PLF og teamet definerede, 

hvordan de så PLF i deres kontekst. Derefter har fokus været introduktion af og træning i kollegiale 

samtaler ud fra den såkaldte VIA-model. Modellen har aktionsforskning som udgangspunkt, og formen er 

kollegial samtaler med henblik på handlinger i praksis. På skift er lærere den centrale aktører, der ud fra 

spørgsmål fra en kollega formidler sine overvejelser over et valgt fokus. En eller flere kolleger reflekterer 

over, udfordrer, spejler og understøtter dette. Derfor er deltagerne blevet bedt om at vælge et fokus for 

deres arbejde. Senere i forløbet har været en introduktion til at arbejde på baggrund af data i den 

pædagogiske praksis. Dette er så blevet rammesat som et element i de kollegiale samtaler på møderne. 

Parallelt med PLF møderne i hele teamet er der observeret i undervisning hos lærere, der havde interesse 

for at have en observatør med i sin undervisning. Fokus for disse observationer har været, hvad den enkelte 

lærer arbejdede med i forhold til undervisningsdifferentiering. På den måde har der i forløbet været nogle 

særlige forløb for fem lærere. Da nogle af observationerne er samlet omkring eud10, hvor der er særlige 

udfordringer, er der også observeret i nogle af møderne omkring denne klasse. Desuden er observeret i 

møde, hvor to lærere arbejder med fælles planlægning af undervisning på PAU. 

Det samlede forløb har derfor bestået af PLF møder for hele teamet, observationer i nogle læreres 

undervisning samt deltagelse i nogle eud10 møder og to læreres planlægningsmøde. Udviklingen og 

justeringen af projekts design er foregået på baggrund af viden, behov og den udvikling, som er foregået på 

skolen og i undervisning i løbet af projektperioden. 
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Inden det sidste PLF møde er foretaget et fokusgruppeinterview med tre ledere. Interviewet er en 

evaluering af forløbet og indgår i et møde, der har til hensigt at træffe aftaler om afrundingen af forløbet. 

På det sidste PLF møde er der foretaget fokusgruppeinterviews med teamet, i praksis er teamet opdelt i to 

mindre grupper. 

 

Datagrundlaget 
Som nævnt ovenfor har der været afholdt seks møder for hele teamet, som består af op til 15 lærere, der 

alle underviser på PAU. På møderne har der været dialoger og samtaler, der er produceret materialer så 

som gruppeoplæg i form af små film med tegninger over PLF på skolen og korte skriftlige formuleringer af 

den enkelte lærers fokus i forhold til undervisningsdifferentiering. Undervejs i projektet har der været 

dialog med uddannelseslederen, som har personaleledelse for teamet. I et mindre omfang er 

vedkommendes kollegaer og leder indgået. På den baggrund er indsamlet data i form af mundtlige 

information fra ledelse om processen med værdigrundlaget og dets status, organisatoriske forandringer og 

udfordringer. 

Der er foretaget observationer af fem læreres undervisning i syv lektioner fordelt på undervisning inden for 

eud10, EUX (grundforløb og hovedforløb) og hovedforløbet. Observationerne har tidslig været spredt over 

projektets forløb. Indledningsvis meldte nogle lærerne sig, men der blev også søgt et fokus på eud10, 

hvilket involverede lærere, der ellers ikke nødvendigvis havde meldt sig til at blive observeret. Inden 

observationer har der være korrespondance i form af mails med informationer om observationer om den 

konkrete undervisning og kontekst. De fleste observationer er indledt med et kort møde inden 

undervisning. Ligeledes har der ofte været et møde direkte i forlængelse af observationer. Hver observation 

og møder i forbindelse hermed har samlet været af tre til fire timers varighed. 

Ud over disse data indgår tre teammøder for eud10. Møderne har varet mellem en og to timer. Fra disse 

møder er dokumenter så som dagsorden og referat, forskerrollen har bevæget sig mellem positioner som 

total observatør til total deltager (Gold, 1958). Undervejs i projektet er forskeren kommet på skolen, har 

spist sammen med lærere i frokostpauser og opholdt sig på lærerværelset i forbindelse med ventetid og 

som mødested inden diverse aktiviteter. På den måde indgår etnografiske data fra mange forskellige 

situationer og aktører, hvilket har bidraget til forståelse af og informationer om konteksten på SOSU. Der er 

løbende taget feltnoter. Fra observation af undervisning er disse renskrevet og sendt pr. mail til den 

relevante underviser. Disse noter har således kunne anvendes af den enkelte som et eksempel på data fra 

egen undervisning. Fra møderne er feltnoterne i nogle tilfælde delt med de observerede afhængig af, om 

det kunne have en relevans. Det har fra projektets start været tydeliggjort, at der blev indsamlet data, som 

ville blive anvendt til forskning og forskningsformidling, men hvorledes og i hvilket omfang den enkelte har 

ønsket at dele feltnoter med kolleger har været op til den observerede. 
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5.PLF på SOSU 
Der er i rapporten valgt to analytiske nedslag, som står centralt i forhold til at implementere og udvikle på 

ideen om PLF i forhold til ungdomsuddannelser. 

Det ene handler om det kollegiale samarbejde, det andet om udvikling af undervisning. Begge nedslag skal 

ses i lyset af PLFs søjler, som de er sammenfattet ovenfor. Det vil sige, udgangspunktet er det fælles, 

organisatoriske ønske om at kvalificere arbejde med undervisningsdifferentiering og at udvikle på det 

kollegiale samarbejde – med henblik på elevers læring. Først redegøres for det kollegiale samarbejde. 

Det kollegiale samarbejde 
I forhold til det kollegiale samarbejde beskrives projektet indledningsvis ud fra den indledende situation 

ved introduktionen til PLF. Derefter følger et afsnit om refleksive dialoger på PLF møderne og til slut et 

afsnit om de mange forskellige teams på SOSU. 

Udgangspunktet ved introduktionen af PLF 

Som tidligere nævnt blevet PLF introduceret for teamet på et to timers møde. Nogle af de sammenhænge, 

som lærerne fremhæver, var den konkrete styrringskæde, som SOSU indgår i. Det vil sige de formelle og 

administrative krav fra det politiske system, Undervisningsministeriet og det faglige udvalg, PASS, samt 

ledelse på skolen. De nævnte også eleverne, hvor de særlig oplevede en udfordring i forbindelse med unge 

elever. Mere specifikt blev nævnt eud10 og GF1. Desuden blev nævnt de udfordringer, der kan være for 

lærere i et krydspres mellem kollegiale aftaler, elever (som en del af den aktuelle ungdomskultur) og mål 

for undervisning samt arbejdsmiljøet for lærerne. Endelig blev det nævnt som et ønske, at teamet fik talt 

om, hvordan man tænkte en progression fra grundskoleelever første gang præsenteres for SOSU, til de er 

uddannede som PAer. Disse pointer blev til slut sammenfattet i en præsentation for kollegaer (figur 1 og 2). 

Samlet set kunne PLF og dets fokus på undervisningsdifferentiering fremstå som endnu et krav i forhold til 

eksisterende krydspres. På den baggrund blev det fremhævet, at projektet ikke var endnu et krav, men 

målet var, at forløbet skulle kunne bidrage til elevers læring gennem et fælles afsæt i værdier, strategier og 

det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag i form af en rammesætning for kollegialt samarbejde og 

arbejde med undervisningsdifferentiering. 

 

Figur 1a og 1b: PLF på SOSU. Tegninger udarbejdet af lærergruppe 

 

Figur 2: PLF på SOSU. Frit efter lærergruppes oplæg på video 
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Figurforklaring til figur 1a og 1b og 2. Da en del af teammedlemmerne ikke kunne være til stede, afsluttedes mødet med, at de tilstedeværende i tre 

grupper skulle sammenfatte i en tegning, som de fortalte om på video, hvad PLF på SOSU forventedes at være og kunne bidrage med. Disse film 

kunne de resterende medlemmer så se inden næste PLF møde. Figur 1 og 2 er fra denne sammenhæng. 

Det blev fra starten udtrykt, at de fælles, kollegiale aftaler var en del af et krydspres for undervisere, og at 

der var behov for fælles forståelser omkring progression mellem forskellige uddannelsesniveauer. I forhold 

til eleverne var udfordringen særlig de yngre elever, der er flere af som følge af erhvervsskolereformen, der 

medfører flere elever direkte fra grundskolen (Regeringen mfl., 2014). Disse elever udfordrede lærerne 

særlig på grundforløbet det første halve år, GF1. Ligeledes udfordrede elever på eud10 

(Undervisningsministeriet, 2014). I dette særlige 10. klasseforløb, skulle elever kvalificeres i grundfag bl.a. 

for at opnå adgang til eud, og hvor de samtidig skulle introduceres til erhvervsuddannelser i Erhvervsfag. 

Eud10 havde endnu yngre elever med vanskeligheder fx i forhold til at opnå 02 i særlig matematik. 

Refleksive dialoger på PLF møder 

I forhold til refleksive dialoger er udgangspunktet på SOSU centralt. Der findes ved projektstart allerede en 

faglighed blandt lærerne i forhold til at overveje kommunikationsformer og forskellige former for 

spørgsmål i dialoger, da de ofte har professionsfaglige uddannelser fx som folkeskolelærer, pædagog eller 

kandidatuddannelser med forskelligt fokus i forhold til pædagogik. Derfor blev VIA modellen (se Madsen, 

2010), som er en model udviklet til kommunikation inden for aktionslæring, kort præsenteret på et PLF 

møde, hvor det centrale var at opnår erfaring med at arbejde i modellen i praksis. På baggrund af de 

spørgsmål, som deltagerne stillede, så blev modellen uddybet gangen efter. Spørgsmålene handlede om, 

hvilke spørgsmålstyper, man kunne anvende, samt specifikke spørgsmål om modellens placering i forhold 

til coaching og supervision. 

Deltagerne fandt modellen som en god rammesætning for refleksive dialoger, men det kunne være svært 

at fastholde fokus på de refleksive roller, som var i fokus. Modellen blev set som en rammesætning for en 

anstrængende arbejdsform, der krævede koncentration, men som også var udbytterig og ny for teamet. I 

forhold til møderne blev der arbejdet med at finde en balance, hvor der var nok tid til samtalerne og 
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dermed tid til fordybelse og refleksion, men uden længere tid end man fortsat kunne holde koncentration 

og energi i arbejdet. 

Den store gruppe har været opdelt i mindre grupper i de refleksive dialoger. Der har været 2-5 grupper ved 

disse samtaler afhængig af antal fremmødte, og der har skullet findes en balance mellem kontinuitet blandt 

gruppemedlemmer og det praktisk mulige. Med et team på 15, hvor alle underviser på PAU, men også har 

forskellige opgaver i form af undervisning på eud10, EUX, på en kommunal ungdomsuddannelse (KU), 

grundforløb og hovedforløb, er der mange samarbejdskonstellationer. Der kan tales om `sub-teams´, da 

disse har deres egne møder, fx med eud10, GF1 eller GF2 som den fælles opgave. Dette kompliceres 

yderligere af, at der er timelærere med korte ansættelser, og der udtrykkes savn af tidligere kolleger fra før 

organisationsændringer og besparelser. Det er derfor et grundvilkår for den refleksive samtale, at team skal 

forstås som en dynamisk organisering i forhold til opgaver og det kollegiale samarbejde. Teamet er ikke én 

fast størrelse med én fælles opgave. 

På møderne er arbejdet med den enkelte lærers ønske om at udvikle sit arbejde med 

undervisningsdifferentiering. Det er foregået på den måde, at deltagerne blev bedt om på det første fire-

timers PLF møde at definere deres eget `projekt´ i forhold til, hvordan de ville udvikle på deres arbejde med 

undervisningsdifferentiering. Det vil sige, at i den enkeltes fag og hold kan der være forskellige 

fokuspunkter, ligesom lærere omkring et hold arbejder med forskellige fokuspunkter. I rollen som 

konsulent er det blevet understreget, at de refleksive dialoger skulle føre til handling, hvilket for nogle 

deltagere har været udfordrende. 

De mange teams 

Da PLF møderne har været den centrale del af de vanlige teammøder, er PLF blevet integrerer i 

mødekulturen her – men som et særligt projekt. De refleksive samtaler er ikke anvendt i de mange mindre 

teams med forskellige opgaver, der her kaldes `sub-teams´. 

`Sub-team´ har vist sig ret forskellige, ligesom undervisning inden for disses elevgrupper har vist forskellige 

udfordringer. Blandt undervisere på EUX er der udtrykt et behov for at blive enige om det særlige ved EUX 

og den tilgang, SOSU skal have. EUX, som er nyt på SOSU, findes aktuelt på to årgange, men med meget 

forskellige holdstørrelser på PAU. Lærerne udtrykker en række uafklarede forhold, som kan være med til at 

flytte fokus fra elevers læring til organisatoriske forhold og kollegiale rammer, strukturer og opgaver. 

Subteam omkring GF1 nævner, at der sker centrale ting i eud10 teamet fx fælles udvikling, som de også 

ønsker i deres team. Teamets sammensætning ændres, da GF 2 starter i januar, og derfor bliverGF1 teamet 

til GF2 teamet med ændringer af medlemmer, hvilket er et eksempel på, at den fast struktur er det store 

PAU team, mens de mere konkrete samarbejder i subteams ændres med de aktuelle hold på skolen. 

Eud10 teamet 

Det subteam, som der er projektet er fokuseret på er eud10 teamet. Eud10 teamet oplever store 

udfordringer, og derfor inviterer de som subteam observatøren ind i deres undervisning. Udfordringerne 

skyldes dels, at eud10 er nyt på skolen, så både elevgruppe, uddannelse og lovgivning adskiller sig fra de 

kendte opgaver. Der er på holdet mange elever med forskellige former for diagnoser, sproglige problemer 

og faglige problemer. Omfanget af udfordringer er af en sådan karakter, at der er ansat en støtteperson 

med klassen som eneste opgave. Støttepersonen er ansat lidt efter opstart af PLF projektet, og de to 

faktorer er derfor samspillende. 

Teamet har tidligere haft et møde om måneden på to timer, men dette suppleres nu med et ugentlig møde 

på en time. Ud fra de dagsordener og møder, som observatøren deltager i, så bruges en stor del af 

mødetiden til praktisk koordinering, aftaler og gennemgang af enkelte elever. Dagsorden er en fælles 
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opgave, som dels kan tilgås elektronisk med punkter skrevet ind i løbet af ugen, men det er også set, at 

dagsorden indledningsvis er udarbejdet som første punkt på mødet. 

Der er en kultur for at sikre det sociale miljø i temaet fx i form af kage, men det fremstår ikke klart, om der 

er en kultur for refleksive og kollegiale samtaler om undervisning. Ligeledes ser der ud til at være en 

tendens til, at hvis der kan tales om brug af forskellige former for dokumentationer på møderne, så er det i 

form af oplevelser med enkelte elever og deres uhensigtsmæssige social eller faglig adfærd. For nogle 

elever nævnes dog positive udviklinger. 

Initieret af observationer af undervisning i forbindelse med PLF er der givet input i form af data og dialoger i 

forhold til at se på betydningen af læreres pædagogik og didaktik. Dette er dog hovedsagelig anvendt af 

den enkelte lærer og ikke i eud10 teamet, men en lærer har i samarbejdet delt sine nye refleksioner. I dette 

tilfælde er der også et potentiale i forhold til at tale om undervisningsdifferentiering på baggrund af 

elevprodukter, da denne lærer var i gang med nogle nye tiltag i sin undervisning. 

 

 

Udvikling af undervisningsdifferentiering i undervisning 
Lærerne definerer som en del af projektet individuelle valg i forhold til at udvikle på den måde, de arbejder 

med undervisningsdifferentiering. Disse valg kan sammenfattes i tre punkter: differentiering i forhold til 

kategorier af elever, kollegialt samarbejde omkring emnet og forskellige måder, hvorpå der kan 

undervisningsdifferentieres, se figur 3. Der er løbende fokuseret på, at der som afslutning på refleksive 

samtaler skulle konkluderes i forhold til, hvilke handlinger, den enkelte lærer ville iværksætte. 

Figur 3: Lærernes individuelle projekter i forhold til undervisningsdifferentiering. 

 

Observationerne giver et indblik i, hvorledes nogle lærere forstår og arbejder med 

undervisningsdifferentiering. Fx er der en, som arbejder med den enkelte elevs faglige og sociale 

udfordringer. To andre er optaget af at motivere og koble undervisningen med de erfaringer, som den 

enkelte elev har gjort sig på sit praktikophold. Her spille kommunikationsform, spørgsmål og lærerrespons 

en stor rolle. Generelt er der fællestræk i læreres pædagogiske og didaktiske tilgang på EUX, mens der ses 

en stor variation på eud10, selvom der samarbejdes om regler og rammer. En anden observation viser, 

hvorledes en lærer arbejdet med den enkelte elevs muligheder for at påtage sig roller og opgaver i en 

gruppe samt gennem forskellige gruppeaktiviteter for at skabe mulighed for, at hun kan understøtte den 

enkelte elev fagligt. 

På baggrund af observationerne kan det ses, at lærerne undervisningsdifferentiere, og der er en stor 

interesse i at være i dialog med observatøren om tilgangen og muligheder for videre udvikling. Forskningen 
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giver dog ikke indblik i et fælles kollegialt arbejde med eller videndeling om differentiering, men PLF 

møderne initierer en ramme for samarbejde og fælles refleksion. 

 

Pædagogisk didaktisk arbejde på baggrund af data 

Databegrebet blev introduceret ca. midt i forløbet, og på et PLF møde arbejdede deltagerne med at vælge 

et konkret eksempel fra undervisning, hvor data kunne kvalificere de pædagogiske og didaktiske 

beslutninger. Der blev indgået aftaler i forhold til det videre konkrete arbejde, med andre ord aftalte man 

handlinger i små grupper, som var meningsfulde i forhold til faktiske opgaver. På det følge møde fortsatte 

dette arbejde. 

Der var meget få, som havde arbejdet videre. En havde arbejdet med at få et program til at fungere med 

henblik på dataindsamling, og en anden havde udarbejdet spørgeskema om elever og motivation. Data var 

blevet indsamlet, og lå nu klar til en analyse. Omkring dette kunne der dannes grupper på PLF mødet, og de 

øvrige arbejdede videre på baggrund af noter fra de tidligere omtalte observationer. Arbejdet i grupperne 

foregik en del af tiden på et generelt plan, da man fandt genkendelige problemstillinger omkring 

udfordringer knyttet til elever og funktionen som lærer på skolen. 

Efter en kort introduktion til kollegiale observationer i undervisning, blev der afsat tid til, at alle, der 

ønskede det, havde en konkret aftale med en kollega om dette i kalenderen. Dette kan give anledning til et 

videre arbejde med data fra egen undervisning. 
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6.Evalueringer 
Projektet blev evalueret midtvejs i forhold til, om deltagerne oplevede PLF havde en betydning. For de 

fleste var PLF hovedsagelig knyttet til PLF møderne, men nogle sagde, at PLF havde en større betydning, 

mens ingen så PLF som integreret i hverdagen. Begrundelserne for, at PLF alene oplevedes som knyttet til 

møderne var, at der ikke var tid i dagligdagen, og der var meget andet. Lærerne mente, PLF var for stort, at 

de manglede at se mulighederne i PLF, men at det alligevel var en del af deres bevidsthed. De ønskede 

supervision, som de forbandt med det at have en observatør med i sin undervisning. De, som oplevede at 

PLF havde en vis betydning, sagde, at de havde oplevet, at der skete noget i forbindelse med at have en 

observatør i deres undervisning, at data i form af noter fra observationer blev til noget konkret. De 

oplevede også, at observationerne gav en anledning til at prioritere PLF, og at observationerne fungerede 

som en interaktion eller - som nogle sagde - `et prik´ til forandring. Oplevelsen var, at der var behov for 

ændringer i deres rammer generelt, og at PLF (herunder de kollegiale samtaler i en form som fx VIA 

modellen) skulle på dagsorden på møder. Deltagerne så et mønster i forhold til, at det var de, som havde 

haft en observatør med i deres undervisning, som oplevede forandringer og nye muligheder, men der er 

formodentlig ikke en så enkel en kausalitet. På tidspunktet for denne midtvejs evaluering anså man 

kollegiale observationer som vejen til integration af PLF i hverdagen. 

Af et fokusgruppeinterview med tre ledere fremgår, at der ses begyndende ændrede arbejdsformer i 

temaet, og der ses tendenser til deprivatisering på forskellige måder (for interviewguide, se bilag). Desuden 

tales der i hele organisationen om processen, hvilket skal ses i lyset af, at der i samme periode er arbejdet 

med `det fælles pædagogiske didaktiske grundlag´, hvor PLF nu er skrevet direkte ind i. 

Fokusgruppeinterviews med lærere har karakterer af en evaluering, da de gennemføres til slut i forløb, men 

der spørges samtidig ind til informanternes oplevelser af betydningen af forløbet i forhold til deres 

undervisning. Interviewene giver et indblik i forskellige oplevelser af forløbet. 

Den refleksive dialoger i VIA modellen nævnes som givende på flere forskellige måder, og det fremhæves, 

at fordi de forgår på møder, hvor tid er til rådighed, så er der mulighed for fordybelse. Dialogerne åbner for 

nye perspektiver på egen og på andres undervisning. 

Observationer af undervisning har givet nye vinkler på undervisning, som på forskellige måde bidrager til 

udvikling af undervisning. For nogle i forhold til undervisningsdifferentiering, og for nogle har 

observationsnoter fungeret som data. For andre fremstår det ikke centralt eller meningsfuldt at arbejde 

med data. 

Den organisatoriske ramme drøftes på flere måder i forhold til at have mulighed for og have en oplevelse af 

prioritering af PLF i en travl hverdag. 
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7.Konklusion 
I projektet anvendes ideen om PLF i et design for et relativt kort forløb. Det organisatoriske udgangspunkt 

er en intern proces på SOSU, hvor undervisningsdifferentiering og kollegiale observationer fremstår som et 

ønske, og i løbet af projektet færdiggøres `det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag´ på skolen, hvor 

undervisningsdifferentiering, kollegiale observationer og PLF er skrevet ind. Ligeledes er udgangspunktet en 

organisering i et team omkring en uddannelse med en række `subteams´, der ændres løbende i forhold til 

de aktuelle hold og dermed undervisningsopgaver, som skolen har. 

Projektet rammesætter den enkelte lærers udvikling af undervisningsdifferentiering, hvilket kan finde sted 

på baggrund af ny viden fra data. Observationerne viser nogle eksempler på dette. Ligeledes viser 

observationerne, at der i eud10 teamet finder en udvikling sted i forhold til udarbejdelse og fastholdelse af 

rammer for undervisningen. Lærere udtrykker, at noter fra observationer tydeliggør udfordringer i deres 

undervisning og henleder opmærksomheden på mulige indsatsområder. 

PLF møderne introducerer en model for, hvorledes refleksive dialoger kan rammesættes. Denne model 

anvendes på møderne, og rammen initierer kollegial dialog. På møder i subteams viser observationer fra 

eud10 teamet, hvorledes dagsorden og tidsforbrug har fokus på praktiske aftaler og dialoger om enkelte 

elever, og derfor er der begrænset tid til arbejde inden for ideen om PLF. 

Af udtalelser fra de fælles PLF møder i teamet fremgår, at enkelte har nået at arbejde med kollegial 

observationer og fundet dette givende i forhold til udvikling af undervisning. 

De afsluttende fokusgruppeinterview med ledere peger i retning af, at projektet har en betydning i 

organisationen. Fokusgruppeinterviews med lærerne viser ligeledes, at der er positive erfaringer knyttet til 

observation af forsker eller kollega og til de refleksive dialoger i VIA modellen. Den organisatoriske ramme 

og prioriteringen af PLF drøftes dog også. 

Samlet set tyder projektet på, at PLF kan henlede opmærksomhed på, at der gennem deprivatisering, det 

kollegiale samarbejde og refleksive dialoger kan være muligheder for at arbejde med udvikling af 

undervisning. I et travlt arbejdsliv er der imidlertid en række udfordringer i forhold til at udnytte potentialet 

i ideen om PLF. Dette knytter sig til spørgsmål som: 

 Hvordan fastholdes valgte fælles værdier og visioner - udtrykt i det fælles pædagogiske didaktiske 

grundlag - når der synes mere presserende opgaver? 

 Hvordan fastholdes et individuelt fokus på kvalificering af undervisning gennem 

undervisningsdifferentiering, når der er mange andre pædagogiske og didaktiske opgaver? 

 Hvordan arbejdes med yderligere deprivatisering af undervisning i en kompleks teamorganisering? 

 Hvordan kan kollegiale observationer i hverdagen blive en del af deprivatisering, refleksive dialoger og 

dermed løsning af den fælles opgave omkring elevers læring? 

 Hvordan skabes en mødekultur, hvor en udvikling i retning af PLF rammesættes, så de mere praktiske 

opgaver ikke fylder så meget, at der er begrænset tid til drøftelser i relation til elevers læring? 

 Hvordan integreres mulighed for refleksive dialoger i hverdagen? 
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8.PLF på ungdomsuddannelser 
Som nævnt tidligere er PLF en tilgang, som gennem en årrække er afprøvet og videreudviklet internationalt. 

Selvom PLF er velkendt i Danmark på folkeskoler, så er tilgangen mindre afprøvet og beskrevet på 

ungdomsuddannelser. Et begrænset projekt som det, rapporten bygger på, kan ikke anvendes til nogen 

form for generaliseringer, men forløbet og resultaterne kan give anledning til nogle overvejelser, hvis ideen 

om PLF skal videreudvikles og tilpasses i forhold til ungdomsuddannelser, hvilket var formålet med det 

afprøvede forløb på SOSU. 

Helt grundlæggende er det relativt let at designe et forløb, som introducerer til de centrale ideer i PLF, og 

tilgangen giver umiddelbar mening i en uddannelseskontekst. Forløbet kan tilrettelægges mere eller mindre 

induktiv afhængig af, hvor procesorienteret der arbejdes. Udfordringerne knytter sig til behovet for at 

foretage nye handlinger og ændre samarbejdsmønstre i arbejdsdagen. Afprøvningen tyder på, at disse dele 

kræver særlige ressourcer, støtte og tæt opfølgning i hverdagen. Hvis PLF skal bidrage til øget fokus på 

elevers læring, skal det resultere i udvikling af undervisning, hvilket kræver både motivation og 

opmærksomhed på dette samt rammer herfor. 

Skal PLF forandre, kan der også være et behov for justeringer af mødekultur og –struktur, hvilket både kan 

initieres af lærere, teams og ledelse. I det afprøvede forløb er deltagerne blevet bedt om at udtrykke, hvad 

der faktisk finder sted, og derfor giver projektet indsigt i, hvor tæt på undervisningspraksis et PLF projekt 

bør være, hvis der skal ske forandringer. Dette ligger i tråd med evalueringer fra folkeskolen (VIVE, 2018), 

men i projektet er udfordringer ved PLF dokumenteret og konkretiseret på baggrund af aktionsforskning 

med observationer og et feltarbejde, som skaber et indblik i kulturen tæt på undervisningen og 

lærerarbejdet. Således bidrager projektet med ny viden i relation til PLF. 

Da team efterhånden er en organiserings- og arbejdsform på mange ungdomsuddannelser, kan PLF ideen 

om deprivatisering, refleksive dialoger og samarbejde ses som en naturlig videreudvikling, hvor det er 

centralt at betragte PLF som et organisatorisk anliggende. 
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10.Bilag: Interviewguides til fokusgruppeinterviews 
 

Interviewguide til fokusgruppeinterview med ledere 

 Hvorfor valgte I at sige ja til PLF Forløbet? 

 Havde I gjort noget lignede, hvis I havde skulle købe forløbet? 

 Hvad er det centrale ved PLF for jer? 

 Fx kobling til værdier/vision, team/samarbejde, elevers læring, data 

 Hvor høj en prioritering har PLF i forhold til andre initiativer omkring skoleudvikling? 

 Hvilke styrker har I set ved PLF gennem forløbet? 

 Hvordan er dette kommet til udtryk 

 Hvilke udfordringer ser I ved PLF i forhold til at implementere det i organisationen? 

 Hvad skal der til for at arbejde videre med disse? 

 Vil I arbejde videre på baggrund af forløbet? Hvordan 

 Hvis der skal gennemføres lignende forløb på andre ungdomsuddannelser, har I så gode råd til: 

 VIA 

 Skoler 

 Andre ting, I gerne vil sige? 

 

Interviewguide til fokusgruppeinterview med lærere1 

 Hvad er det centrale ved PLF for jer? 

 Fx kobling til værdier/vision, team/samarbejde, elevers læring, data 

 Hvor høj en prioritering har PLF i forhold til andre initiativer på skolen? 

 Hvordan spiller PLF sammen med det behov for udvikling, som I ser på skolen? 

 Hvordan har I konkret arbejdet med PLF? Giv eksempler og forklar/beskriv gerne i detaljer 

 På PLF møder 

 I jeres egen undervisning fx i forhold til undervisningsdifferentiering 

 I mere uformelle samarbejder med kolleger 

 I teams fx eux, gf1, gf2, eud10, hovedforløb 

 Hvilke styrker har I set ved PLF gennem forløbet? 

 Hvordan er dette kommet til udtryk 

 Hvilke udfordringer ser I ved PLF? 

 Hvad skal der til for at arbejde videre med disse? 

 Vil I arbejde videre på baggrund af forløbet? Hvordan 

 Hvis der skal gennemføres lignende forløb på andre ungdomsuddannelser, har I så gode råd til: 

 VIA: 

 Skoler 

 Andre ting, I gerne vil sige? 

                                                           
1 Da lærerteamet på grund af størrelsen blev delt i to i fokusgruppeinterview, indgik to forskellige interviewere. Derfor 
har der været en lidt forskellig struktur på guiden. 


