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Pædagogiske data kan være en øjenåbner  

– at arbejde med problemforståelse og problemløsning 
når praksis skal videreudvikles 
 
Af: Anders Rasmussen1 og Anders Jensen2 
 
Pædagogiske data kan være en ressource og en øjenåbner for lærere og pædagogers arbejde med un-
dervisning og andre pædagogiske aktiviteter i skolen. I denne artikel sættes der fokus på, hvordan pæ-
dagogiske data kan indgå i arbejdet med at sikre problembestemmelse og problemløsning i lærerens og 
pædagogens arbejde. Problembestemmelse og problemløsning er blevet aktuelt som en optik i forbin-
delse med, at aktionslæringstilgange vinder kraftigt frem som en kollegial samarbejdsform i teams. Vi 
vil i artiklen vise, hvorfor og hvordan vores bud på nogle refleksionsigangsættende sætninger kan bi-
drage til at støtte læreres og pædagogers arbejde med problembestemmelse og efterfølgende arbejde 
problemløsende med oplevede udfordringer i praksis. De refleksionsigangsættende sætninger under-
støtter det at insistere på problemernes kompleksitet og forholde sig nysgerrigt hertil. Arbejdet med 
sætningen sikrer, at det pædagogiske personale foruden eget perspektiv også tager elevens perspektiv 
samt inddrager pædagogiske data som kilde til at belyse en given problemstilling.  
 
Vi sætter i denne artikel fokus på de professio-
nelles samarbejde (lærere og pædagoger) om 
problemforståelse og problemløsning i forbin-
delse med fx aktionslæringstilgange i teams. I 
efter- og videreuddannelsesregi rummer disse 
pædagogiske og didaktiske refleksioner et stort 
læringspotentiale. Den professionelle kan rela-
tere til sin daglige praksis direkte til de teoreti-
ske perspektiver, som han præsenteres for. 
Som en del af det at være professionel udvikler 
lærere og pædagoger såvel som lærerstude-
rende og pædagogstuderende over tid en prak-
sisteori (Lauvås & Handal, 2015), som hos ud-
dannede i langt højere grad er præget af deres 
praksiserfaringer, hvilket præger deres refleksi-
oner over forholdet mellem teori og praksis.  

                                                           
1 Cand.pæd. i generel pædagogik og lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL. Anders Rasmussen underviser 
i en række pædagogiske diplommoduler bl.a. ”Vurdering og feedback med data”, ”Fagdidaktik og klasseledelse”. Han er konsulent på flere 
skoleprojekter, hvor bl.a. aktionslæring udgør et centralt element. 
 
2 Cand.pæd. i didaktik og lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL. Anders Jensen underviser i en række pæ-
dagogiske diplommoduler bl.a. ”Vurdering og feedback med data” og ”Fagdidaktik og klasseledelse”. Han er konsulent på flere skoleprojekter, 
hvor bl.a. aktionslæring er det metodiske omdrejningspunkt. 

Lauvås & Handal nævner således, at forholdet 
mellem problembestemmelse og problemløs-
ning, er forholdsvis underbelyst (2015). Vi har 
som konsulenter på flere skoleprojekter samt 
undervisning på en række pædagogiske diplom-
moduler – hvor bl.a. aktionslæring har udgjort 
et centralt element – arbejdet indgående med 
netop læreres måde at problembestemme på. 
For at skabe en høj transferværdi (Stegager & 
Laursen, 2017) mellem eftervidereuddannelse 
og praksis har vi eksperimenteret med en bred 
vifte af tiltag for at imødekomme netop denne 
praksis-udfordring. Vi har udviklet tre refleksi-
onsigangsættende sætninger, som vi har gode 
erfaringer med. 
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Sætningerne er justeret og anvendt i forbin-
delse med aktionslæringsprocesser i den indle-
dende fase, hvor der er fokus på valg af udfor-
dring og identifikation af problemstilling (Mad-
sen et al., 2019).  

Læsevejledning 
Artiklen er opdelt i tre hoveddele. Den første 
del skitserer aktionslæringsbegrebet og deri 
det at problemforstå og problemløse, dernæst 
følger vores forståelse af praksisbegrebet, og 
måden hvorpå vi mener, at refleksioner over 
praksis, i form af dobbelt loops kan kvalificeres 
ved hjælp af pædagogiske data. Vi beskriver 
altså i første del helt kort de centrale pædago-
gisk teoretiske perspektiver ift. de professionel-
les udvikling af og refleksioner over praksis vha. 
pædagogiske data. I anden del fremstiller vi vo-
res bud på tre ”sætningsstartere”, der kan fun-
gere som refleksionsigangsættere for arbejdet 
med problemforståelse og problemløsning i 
forbindelse med aktionslæring. I den tredje del 
illustrerer vi ved hjælp af en case fra 6. klasses 
danskundervisning og en lærers opmærksom-
hed på forstyrrende drenge, hvordan sætnings-
starterne kan være en støtte i de professionel-
les praksis. Slutteligt vil der være materialer, 
der kan understøtte de professionelles arbejde 
med aktionslæring alene og i teamet. 

Aktionslæring  
– at problemforstå og problemløse 
I aktionslæring tager deltagerne afsæt i deres 
daglige praksis, som de parallelt hermed søger 
at forbedre og videreudvikle. Aktionslæring 
som metode understøtter altså ideelt set den 
professionelles praksisudvikling i den organisa-
tion, vedkommende er tilknyttet. En definition 
af aktionslæring lyder således: 

 

”Aktionslæring er defineret ved, at del-
tagerne i en vekselvirkning over tid og på 
systematisk vis lærer af deres aktioner 
(handlinger og praksis) og handler på 

basis af, hvad de har lært. Metoden går 
altså på to ben: aktioner og læring, med 
aktionerne som højrebenet”  

(Madsen et al., 2019, s. 11) 
 
I næste citat fremgår det, at aktionslæring som 
læringsform kræver, at man handler – og gerne 
på nye måder: 
 

”En af de grundantagelser, der indgår i 
Action Learning, går ud på, at vi lærer 
bedst, når vi har forpligtet os til at gen-
nemføre en eller anden praktisk hand-
ling. En anden går ud på, at uden prak-
tisk handlen har vi ikke for alvor noget 
grundlag for at konstatere læring”  

(Madsen et al., 2019, s. 18-19) 
 
Det står centralt, at læringen må være tæt knyt-
tet til den professionelles reelle ønske om for-
andring i tilknytning til oplevede problemstillin-
ger (Madsen et al., 2019). Aktionslæring som 
metode understøtter, at praksis udvikles konti-
nuerligt og systematisk gennem eksperimenter 
i og refleksion over egen praksis; hvorved de 
professionelle kan siges at være forskere i egen 
praksis. Som et analytisk afsæt for dette ar-
bejde kan man inddele aktionslæringsproces-
sen i fem faser (Lund, 2017a, s. 88, se yderligere 
inspiration til slut her i artiklen). 

Figur 1. Aktionslæringsprocessens faser 
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Alle faserne i figuren er vigtige for, at den pro-
fessionelle opnår et substantielt og bæredyg-
tigt læringsudbytte. Til hver fase knytter sig en 
mængde delfærdigheder, som må tilstræbes 
opøvet over tid – det være sig f.eks. det at 
kunne indgå i/understøtte en undersøgende og 
læringsorienteret didaktisk samtale med delta-
geren, mv. (Madsen et al., 2019, s. 31). 
 
I artiklen zoomer vi ind på forholdet mellem 
problemforståelse og problemløsning, der 
knytter sig til den indledende 1. fase, mere spe-
cifikt, det at reflektere over sin forståelse af et 
problem, før man forsøger at ”løse” det ved at 
svare på det med nye handlinger i praksis. Som 
vist herunder, fokuserer vi på 1. – 3. fase i akti-
onsprocessen. Herunder er oplistet aktionslæ-
ringsarkets elementer i sin helhed. 
 

Aktionslæringsarkets elementer 
 

- Problemstilling / undring 
Beskriv problemet/din undring så kon-
kret som muligt. 

- Hypotese 
- Hvad skal eleverne lære? 
- Tegn 
 

Se arket til slut i artiklen 

 
I aktionslæringens 1. fase ligger forarbejdet til 
at kunne udfylde aktionslæringsarket (se sidst i 
artiklen), og her fokuseres på de processer, der 
knytter sig til det at være analytisk. Det vil sige, 
at man som en del af udfyldelsen af aktionslæ-
ringsarket skal arbejde særligt indgående med 
punktet ”problemstilling”, som ligger til grund 
for den efterfølgende hypotesedannelse.  
 
Vores erfaringer, som ligger til grund for denne 
artikels fokus, har vist os, at aktionslæringens 
kvalitet i høj grad er relateret til arbejdet med 
problemforståelsen i form af de sproglige for-
muleringer på aktionslæringsarket, som danner 
grundlag for forandringsarbejdet. Endelig har et 
grundigt formuleringsarbejde stor betydning 

for det professionelle samarbejde i teamet, når 
der f.eks. sidenhen skal reflekteres i fællesskab. 

Praksisbegrebet 
I dette afsnit præsenterer vi først, hvad vi for-
står ved begrebet ’praksis’ for senere at koble 
dette til aktionslæringens indledende faser. Or-
det praksis kommer af det græske praxis (af 
prassein), som betyder at handle, eller at gøre 
(Praksis, u.å.). Konkret forstår vi begrebet som 
opstilles i Løvlies praksistrekant. Heri inddeles 
praksis i tre praksisniveauer (Lauvås & Handal, 
2015, s. 27) 
 

Figur 2. Praksistrekanten 

I Løvlies forståelse af praksis fremhæver han 
foruden fysiske handlinger (p-1 niveau) også vi-
den og erfaringer (p-2 niveau) samt værdier (p-
3 niveau), som grundlæggende elementer i 
hans praksisbegreb. Løvlies sammensatte og 
brede forståelse af hvad praksisbegrebet dæk-
ker over sammenfattes af Lauvås & Handal: 
 

”Hovedpointen er, at praktisk virksom-
hed er noget mere end selve de handlin-
ger, der foretages, og at dette brede 
praksisbegreb omfatter forskellige ni-
veauer og aspekter”  

(Lauvås & Handal, 2015, s.27) 
 

For at problembestemme - dvs. forstå egen 
praksis med henblik på at videreudvikle praksis 
(problemløse) - må afsættet være de konkrete 
handlinger i praksis. 
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Afgørende for at skabe et rum for refleksion - 
og dermed mulighed for videreudvikling af 
egen praksis er imidlertid, at praktiske handlin-
ger ses i lyset af og underlægges en kritisk for-
holden sig til, hvad Lauvås og Handal kalder 
praksisteorien - dvs. de subjektive erfaringer, 
den tavse viden og de værdier som den profes-
sionelle udlever sin praksis på baggrund af, som 
udgøres af de to overliggende niveauer - P2 og 
P3 i praksistrekanten. 

 
Gerd Lohmann skriver i den sammenhæng at 
”undervisning uden forstyrrelse er en didaktisk 
fiktion” (Lund, 2017b, s. 341). Denne opmærk-
somhed handler grundlæggende om, at under-
visningen ikke kan udføres som planlagt men 
må tænkes, så den skaber og genskaber rum for 
læring. I tråd med Lohmanns pointe pointerer 
Lotte Hedegaard-Sørensen ligeledes, at under-
visningens uforudsigelighed kræver, at man kan 
håndtere den uforudsigelighed, der er i et un-
dervisningsrum, som rummer ”... elevernes ind-
fald, respons, forudsætninger, interesser, samt 
modstand og konflikter” (Hedegård-Sørensen, 
2013, s. 79-80). 

 
Det er desuden interessant at rette opmærk-
somheden på forholdet mellem problembe-
stemmelse og problemløsning ud fra lærer-
tænkningsforskningens afdækning af, hvordan 
og hvorfor lærere handler, som de gør i praksis.  
I lærertænkningsforskningen peges bl.a. på det 
forhold, at lærere grundlæggende har tilbøje-
lighed til at undervise ud fra egne erfaringer 
som hhv. elev og studerende (Lund, 2017a; 
Lund 2017b.) En naturlig del af undervisningens 
gennemførelse udgør derfor også, det at kunne 
forholde sig åbent, refleksivt og handlende på 
samme tid i forhold til de udfordringer, som op-
står i praksis på forskellige praksis-niveauer. Det 
er vores erfaring, i lighed med Lunds forskning, 
at det kræver tid og plads at rette opmærksom-
heden på de handlinger og holdninger, som lig-
ger til grund for den enkelte lærers praksis (P2 
og P3 – figur 2) (Lund 2017a; Lund 2017b), som 

er essentielle at stille skarpt på, når den pæda-
gogiske praksis skal udvikles. 

 
Det handler altså om at blive opmærksom, på 
hvorfor den professionelle gør, som hun gør i 
praksis. Denne opmærksom indfanger lærings-
teoretikeren Chris Argyris, når han skelner mel-
lem single- og doubleloop-læring. Doubleloop-
læring beskrives som en læringsproces, der ind-
befatter at bagvedliggende antagelser og vær-
dier forandres i tilknytning til nye handlinger; 
modsat singleloop-læring, hvor nye handlinger 
forekommer, men hvor grundlæggende anta-
gelser og værdier forbliver uforandrede (Mo-
gensen, 2019). 
 
Sammenfattende er vores afsæt for at forstå 
praksisbegrebet altså hjulpet på vej af: Lauvås, 
Handal, Lund og Argyris, som fremlagt ovenfor. 
Vi har peget på, hvorfor et særligt fokus på for-
holdet mellem det oplevede og det formulerede 
problem kan medvirke til at kvalificere den pro-
fessionelles handlinger i praksis. På den bag-
grund vil vi i det følgende afsnit sætte fokus på, 
hvordan arbejdet med ’pædagogiske data kan 
understøtte den professionelles arbejde med 
netop problemforståelse og problemløsning. 

Det brede databegreb 
Danmarks Evalueringsinstituts brede forståelse 
af databegrebet fremhæver fire karakteristika 
(SFI, 2017, s. 4): 
1. Data handler om noget 
2. Data kan være kvantitative og kvalitative 
3. Data er fastholdte, så de kan genbesøges 
4. Data skal analyseres for at blive til viden 
 

Socialforskningsinstituttet uddyber om databe-
grebet at: ”Data er […] forskellige former for in-
formation, der kan relateres til en konkret pro-
blemstilling, som på den ene eller anden måde 
er fastholdt i forbindelse med undervisningen 
[…], og som man af den grund kan underkaste 
en nærmere analyse” (SFI, 2017, s. 4).  
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I forhold til at arbejde systematisk med pro-
blemforståelse som afsæt for problemløsning 
findes der altså flere typer af data.  I denne ar-
tikels sammenhæng er ’pædagogiske data’ sær-
ligt i fokus.  

Pædagogiske data – hvad er det? 
Pædagogiske data er bl.a. karakteriseret ved at 
være produceret i skolen til forskel fra data, 
som er produceret uden for skolen (omverde-
nen, se figur 4).  Den pædagogiske data kan ind-
deles i to typer – ’resultatdata’ og ’processuelle 
data’ (Klausen, 2018). I nedenstående over-
sigtsskema (frit efter Klausen, 2018) ses en ud-
dybning og eksemplificering af, hvilke hovedty-
per af data der kan skelnes imellem (figur 3).  
 

 

 

 

 

De processuelle data udgør altså den under-
gruppe af pædagogiske data som genereres 
kontinuerligt i skolen i og omkring den daglige 
undervisning. Netop derfor er det denne data-
type, som vi ser et stort potentiale i, at man som 
professionel lader sit arbejde informere af, når 
det handler om at indkredse og forstå givne 
problemstillinger i den pædagogiske praksis, 
som man søger at ændre på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Skoleledelse med data (Klausen, 2018, s. 29) 
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Værdien af pædagogiske data i og  
for pædagogisk praksis 
Andreas Helmkes pointe understreger, at pæ-
dagogiske data, som beskrevet ovenfor, er es-
sentiel at inddrage i sin didaktiske virksomhed:  

”I skolen har vi brug for en velfunderet 
dokumentation som grundlag for pæda-
gogiske indsatser. Alt andet vil være som 
at famle sig frem i blinde” 

(Helmke, 2013, s. 13) 

 

Også SFI fremhæver, at måden hvorpå, vi bru-
ger data, rummer visse didaktiske vækstområ-
der, om er relevante i et praksisperspektiv:  

 

”Hvor det er rimelig klart, at data kan 
bruges til at vurdere elevernes progres-
sion, så er der mindre fokus på at bruge 
data som grundlag for at udvikle, reflek-
tere over eller tilrettelægge ny undervis-
ning. Men her ligger faktisk et stort po-

tentiale” (SFI, 2017, s. 14) 

 

Den problemstilling at professionelle i mindre 
omfang systematisk anvender pædagogiske 
data som bidrag til at kvalificere de didaktiske 
overvejelser f.eks. fra lektion til lektion, finder 
vi relevant, når det vedrører arbejdet med pro-
blemforståelse og problemløsning i en aktions-
læringstilgang i teams og på skoler. Ikke bare i 
et rent fagfagligt perspektiv, men også når det 
fx handler om trivselsproblematikker eller, når 
problemstillinger har en mere sammensat ka-
rakter, som det ofte er tilfældet (Spring, 2016). 

 

De professionelle har tilbøjelighed til at ind-
samle netop den data, som man har en formod-
ning om vil stille en selv som lærer eller pæda-
gog i det bedste lys. Det skyldes, at der er en 

udpræget opfattelse af, at de pædagogiske 
data, som indsamles i praksis, er en direkte in-
dikation på elevernes faktiske læringsudbytte 
som en følge af lærerens undervisning og der-
med didaktiske formåen (Olsen et al., 2018). I 
den sammenhæng anser vi det fremadrettet for 
væsentligt at tilskynde til, at den data, der ind-
drages, inddrages på en sådan måde, at den 
ikke - så at sige "verificerer praksis", men sna-
rere "udfordrer praksis" og giver anledning til 
undersøgelse af praksis. Nysgerrigheden på 
problemernes karakter koblet med intentionen 
om at videreudvikle praksis til gavn for elever-
nes læring og trivsel må være omdrejnings-
punktet for valg af datakilder til at informere 
praksis.    

 
Som det fremgår nedenfor i fremstillingen af de 
tre refleksionsigangsættere i figur 4, støtter 
spørgsmålene netop den enkelte professionelle 
og teamet i at drage en skelnen mellem det 
umiddelbart oplevede problem og det formule-
rede/reflekterede problem.  
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Figur 4. Refleksionsigangsættere 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Refleksionsigangsættere 
 

 
Udfordringen / problemstilling / undring 
Beskriv problemet så konkret som muligt med afsæt i disse 3 sætninger: 
 
Når jeg (som klasseleder) gør… oplever jeg, at det er en udfordring at...  
(tilskynder til en systemisk tilgang) 
 
Børnene oplever…  
(tilskynder til at  problemet anskues i et børneperspektiv) 
 
Dette er indsamlet, som indikerer at … 
(tilskynder til at pædagogiske data inddrages) 
 
 
 

Uddybning af de tre refleksionsigangsættere 
 

1. 
Når jeg som klasseleder gør… oplever jeg, at det er en udfordring at ” ...” 
Denne sætning tilskynder til systemisk tænkning ud fra den betragtning at 
for at færdiggøre sætningen, “tvinges” læreren/pædagogen til at tænke på 
sig selv som del af udfordringens kontekst, samt afgrænse sit fokus til en 
konkret og udvalgt del af praksis. 
 
 
2. 
Børnene oplever…  
Denne sætning understøtter, at børneperspektiverne bliver bragt i spil ud 
fra den betragtning, at selvom læreren eller pædagogen evt. reelt ikke ved, 
hvad børnene oplever, fordi børnene ikke er blevet spurgt i den specifikke 
sammenhæng. Børneperspektivet har betydning for, hvorvidt den professi-
onelle vedholder en refleksiv og reelt undersøgende tilgang i den indle-
dende del af processen. 
 
 
3.  
Dette er indsamlet, som indikerer at ”...” 
Denne sætning tilskynder til, at den professionelle inddrager data - resul-
tat-data eller processuelle data (figur 4). De mønstre og indikationer, der 
måtte fremgå af de udvalgte data, læreren eller pædagogen vælger at lade 
sig informere af i den givne sammenhæng, er således understøttende for 
en undersøgende proces. I de tilfælde, hvor der ingen data forefindes på 
dette tidspunkt i processen, så opstår der med sætning 3 et “behov” for 
indsamling heraf. 
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Refleksionsigangsættere  
som værktøj i aktionslæringsforløb 
De ovennævnte tre refleksionsigangsættende 
sætninger er relateret til praksis i bred forstand; 
hvilket med reference til praksisniveauerne P1, 
P2, P3 både vedrører værdier, erfaringer og 
handlinger. Den professionelles beskrivelse ud-
gør dermed et udtryk for den enkeltes dømme-
kraft i relation til en konkret, afgrænset pæda-
gogisk kontekst. Sætningsstarterne 1 og 2 til-
skynder til systemisk tænkning (Hermansen et 
al., 2009) og perspektivtagning, og i tilknytning 
hertil - sætning 3 - hvor data kan bidrage til at 
informere den professionelles virksomhed. 

 
Vi har i vores konsulentpraksis talrige gange er-
faret, at et grundigt arbejde med refleksions-
igangsætterne er værdifuldt. F.eks. ved at den 
professionelle støttes i at udfordre det (ofte fri-
stende) lineære “svar” på et oplevet problem. 
”Lineære svar” er udtryk for en lineær problem-
forståelse, og kalder derfor hverken på kon-
tekst, børneperspektiv eller data. I praksis kom-
mer de lineære problemforståelser konkret til 
udtryk ved f.eks. at “adfærdsproblemer” avler 
“adfærds-svar”, idet konteksten ofte ikke ind-
går i den professionelles umiddelbare udlæg-
ning af problemet.  
  
Et typisk eksempel er, at et oplevet problem 
med ‘for meget uro inden alle elever er klar til 
undervisningen’ skal besvares med adfærdsle-
delse - f.eks. ved at læreren tilstræber en endnu 
tydeligere struktur i forbindelse med timens be-
gyndelse. Eller ved at læreren bruger kortere 
introduktionstid, inden eleverne får lov til selv 
at arbejde med stoffet med henblik på at give 
eleverne mere “ægte læretid”. 
 
Isoleret set kan sådan et scenarie forekomme 
både relevant og legitimt, da det tager afsæt i 
den professionelles oplevelse af, hvad der er på 
spil i situationen. Men som det fremgår, kred-
ser problemforståelsen og de mulige aktioner 
den afstedkommer, om en ikke-ønsket adfærd, 

og adresseres uden at helheden - eleverne og 
situationen - nødvendigvis inddrages. Med hen-
visning til Argyris (Mogensen, 2019) vil vi på den 
baggrund argumentere for, at de refleksions-
igangsættende sætningsstartere kan under-
støtte dobbeltloop læringsprocessen.  

 
I det følgende viser vi nogle eksempler fra vores 
konsulentpraksis i samarbejde med skoler. Dels 
viser vi, på hvilke måder de tre refleksionsigang-
sættere kan være støttende og kvalificerende 
at arbejde med i kraft af, at de netop udfordrer 
den enkelte praktikers perspektiv på en oplevet 
udfordring. Og derefter viser vi, hvordan denne 
tilgang kan skabe meningsfuld sammenhæng 
mellem den enkelte lærer / pædagog og tea-
mets professionelle fællesskab. 

Case – en forstyrrende drengegruppe 
Herunder fremstilles et eksempel på, hvordan 
de tre refleksionsigangsættende sætninger har 
understøttet en lærer i praksis. 

 
En dansklærer oplevede en problematik vedr. 
“en forstyrrende drengegruppe” i 6.klasse, og 
hun udarbejdede et længere forløb om mind-
set-baseret undervisning.  
 
De tre sætninger blev udfyldt således af lære-
ren:  
 
Når jeg som klasseleder stiller en opgave i 
danskundervisningen, oplever jeg at eleverne 
ikke er interesserede i andet end at blive hur-
tig(s)t færdige… 
 
I de situationer oplever nogle af eleverne utryg-
hed ved at skulle vise engagement (fx ved at 
række hånden op og derved markere delta-
gelse) af frygt for at fejle og blive grinet af.  
 
”Dette er indsamlet, som indikerer at...” 
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Case uddybning 
Eksemplet udgør lærerens første udspil til en 
problemformulering, som giver anledning til 
flere vigtige opmærksomhedspunkter. 
  
Det fremgår for det første, hvordan sætning 1 
og 2 giver anledning til at belyse problemet i 
forhold til en udvalgt kontekst, her i form af fa-
get dansk. Problemet afgrænses altså på en så-
dan måde, at den professionelle får tænkt sig 
selv ind i en kontekst, som potentielt er over-
skuelig at intervenere i. Derudover tilskynder 
sætning 3 til inddragelse af data (Dette er ind-
samlet, som indikerer at...). Ved at skulle be-
svare sætning 3 i umiddelbar forlængelse af 
sætning 1 og 2 bliver det relevant for den pro-
fessionelle at fastholde en refleksiv og systema-
tisk tilgang til egen praksisudvikling. 

Dansklæreren kunne (endnu) - som det ofte er 
tilfældet – ikke færdiggøre sætning 3 på en un-
derbygget måde, da hun ikke havde indsamlet 
pædagogiske data.  

Dansklæreren understøttedes således særligt 
med sætning 3 i at sætte tempoet i processen 
ned, da hun grundigt måtte overveje både: 
“hvad er jeg nysgerrig efter at vide mere om?” 
og ”og hvordan kan jeg mon få noget at vide om 
det?”. 

Dansklæreren valgte at lade sig informere af 
processuelle, pædagogiske data (figur 3) - både 
kvalitative og kvantitative. Med afsæt i en anta-
gelse om at eleverne i samspil med læreren op-
retholdt en præstationskultur (hvor fejl an-
skues, som noget man helst skjuler) (se formu-
leringerne i casen), tog hun livtag med sætning 
3 på følgende måde: Først indviede hun ele-
verne i ønsket om over tid at opdyrke en læ-
ringskultur sammen med eleverne, og bad dem 
derfor tage en “mindset-test”, der netop af-
dækker elevernes individuelle syn på sig selv i 
forhold til fire parametre: udfordringer, mod-
stand, indsats, feedback. Med mindset-testen 
indsamlede hun således en kvantificerbar data-

mængde, der gjorde det muligt for hende at af-
dække både omfanget af elevernes manglende 
og uheldige læringsstrategier generelt, samt at 
få forståelse for og adgang til nogle nuancer - i 
det ellers meget diffuse billede af en klasse, der 
forekom hende at “være bange for at lære no-
get”, som hun udtrykte det.  

På den baggrund valgte hun endvidere at inter-
viewe udvalgte elever, med henblik på at lade 
dem uddybe hvorfor de havde svaret, som de 
havde i mindset-testen – herved producerede 
hun tillige kvalitative data. 

Dataproduktions- og dataindsamlingsproces-
sen var drevet af disse spørgsmål, “hvad er jeg 
nysgerrig efter at vide mere om”? og “hvordan 
kan jeg mon få noget at vide om det”?, og efter 
fjorten dages intenst arbejde kunne dansklære-
ren uddrage særligt iøjnefaldende tendenser og 
formulerede dette kvalificerede svar på sæt-
ning 3: 
 

“Jeg ved at over 60% af eleverne i 
6.klasse forsøger at undgå udfordringer 
for at undgå at blive til grin, og ca. 75 % 
føler at de går i stå, når de møder mod-
stand”  
 
Supplerende kunne hun inddrage kvalitative 
uddrag fra interviewet, hvor flere elever gav ud-
tryk for, at de ikke havde modet til at tage ved 
lære af feedbacken fra læreren. 

 
Med en sådan begrundet problemstilling igang-
satte hun en aktion - i form af et særligt tilret-
telagt undervisningsforløb (altså tredje fase i 
aktionslæringsprocessen i figur 1), hvor der 
som integreret del af danskundervisningen blev 
sat tid af til, at eleverne fik mulighed for at for-
holde sig til karakteren af deres fejl, som blev 
omtalt som en ”uundværlig kilde til læring”. Et 
forpligtende samarbejde mellem elever, foræl-
dre og læreren fik endvidere en central plads i 
aktionen. 
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Refleksioner over dansklærercasen 
Casen med dansklæreren viser os, at forholdet 
mellem problembestemmelse og problemløs-
ning i praksis kan relateres til det konkrete ar-
bejde med refleksionsigangsætterne. Case-ek-
semplet viser også, at arbejdet med færdiggø-
relsen af de tre refleksionsigangsættere forlæn-
ger den tidsmæssige afstand mellem problem-
bestemmelse og problemløsning, hvilket kan 
tilskynde til double-loop læringsprocesser. Kon-
kret bibeholdes den professionelles oprigtige 
nysgerrighed, når der søges komplekse svar på 
komplekse problemstillinger. ‘Svar’ kan her 
både være de ‘undervisningshandlinger’ (rela-
teret til p1-niveauet) i praksis og de ‘undersø-
gelseshandlinger’, dataindsamlingen indbefat-
ter (relateret til p2-niveauet).  

Afrunding 
Når man som professionel skal arbejde under-
søgende og med et kritisk blik på undervisning 
og andre pædagogiske aktiviteter i skolen, er 
det vigtigt, at man kan tage afsæt i egen undren 
i sin praksis. Det er imidlertid vanskeligt for den 
professionelle at fastholde og fokusere på en gi-
ven problemstilling eller undren over tid. I den 
sammenhæng er vores refleksionsigangsæt-
tende sætninger en hjælp til at sikre, at erfarin-
gerne kan blive fastholdt mere systematisk ved 
hjælp af de pædagogiske data.  
  
De tre refleksionsigangsættere understøtter 
den professionelles insisteren på problemernes 
kompleksitet og nysgerrige tilgang hertil. De sik-
rer, at læreren og pædagogen foruden sit eget 
perspektiv også tager elevens perspektiv samt 
inddrager data som kilde til at belyse en given 
problemstilling. Med Helmkes pointe in mente 
er det vigtigt, at professionelle på systematisk 
vis inddrager pædagogiske data i deres daglige 
arbejde med henblik på at problembestemme 
for sidenhen at problemløse. 
  

De gode problemstillinger, man kan arbejde 
med i sit team omkring sin undervisning og pæ-
dagogiske praksis, kan i punktform siges at 
være karakteriseret ved, at de er og gør føl-
gende: 
 
- Overskuelige ved at relatere til praksiskon-

tekst.  
- Håndterbare, operationaliserbare, velaf-

grænsede.   
- Appellerer til nysgerrighed og undren hos 

den professionelle. 
- Kræver en reel undersøgelse. 
- Lader sig informere af pædagogiske data – 

gerne kvalitative og kvantitative i kombina-
tion. 

- Medtager elevperspektivet. 
 
 

Refleksionsspørgsmål 
Følgende spørgsmål kan anvendes til refleksio-
ner i personalegruppen eller på studiet på bag-
grund af artiklen og de tre refleksionsigangsæt-
tere. Aktionslæringsarket er tilgængeligt på næ-
ste side, og det kan benyttes som redskab sam-
men med refleksionsspørgsmålene herunder: 
 
- Hvilke erfaringer har I med aktionslæring? 

Hvilke metoder/modeller har I typisk benyt-
tet jer af? 

 
- Hvordan har I tidligere arbejdet med den 

indledende fase i aktionslæring, herunder 
forholdet mellem problemforståelse og 
problemløsning? Giv eksempler herpå. 

 
- Hvilke udfordringer knytter sig til jeres tidli-

gere arbejde med den indledende fase af 
aktionslæring? Giv eksempler.  

 
- Hvilke muligheder har I for fremadrettet at 

støtte hinanden i den indledende fase i ar-
bejdet med aktionslæring, og hvad skal I 
være opmærksom på?  
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- Hvordan kan aktionslæringsskemaet inte-

greres i jeres praksis (skal aktionslærings-
skemaet for eksempel udfyldes individuelt, 
parvis eller i teamet)? Er der felter, som skal 
udlades, tilføjes eller justeres? 

Yderligere inspiration til  
aktionsprocessens faser og skabeloner 
Inspiration til aktionslæringsprocessens faser:  
http://bogenshjemme-
side.dafolo.dk/%c3%98velse-%233.6839.aspx 
 
Inspiration til aktionsmaterialer:  
http://bogenshjemme-
side.dafolo.dk/%c3%98velse-%234.6840.aspx  
 
Inspiration til observationsskabeloner her:  
http://bogenshjemme-
side.dafolo.dk/%c3%98velse-%235.6841.aspx 
 
Inspiration til evaluering af aktionsprocessens 
faser:  
http://bogenshjemme-
side.dafolo.dk/%c3%98velse-%236.6842.aspx 
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 AKTIONSLÆRINGSARK 
  
REFLEKSIONSIGANGSÆTTERE 
  
Udfordringen / problemstilling 
Beskriv problemet så konkret som muligt  
(med afsæt i disse 3 sætninger): 
  
Når jeg som klasseleder gør… oplever jeg, at 
det er en udfordring at (systematisk) 
Børnene oplever…  
(børneperspektivet – dvs. at det er systemisk) 
Dette er indsamlet og  indikerer at…  
(Pædagogiske data) 

  
  
  
  

  
Aktion / tiltag 
Beskriv så tydeligt og konkret som muligt, hvad 
det er for en aktion/tiltag, du/I vil gennemføre. 
  
  

  

  
Hypotese 
Beskriv hvordan, aktionen antageligt kan bi-
drage til at løse udfordringen, eller hvordan 
den kan bruges som afsæt for at undre sig over 
noget. 
  

  

  
Hvad skal eleverne lære? (hvis relevant) 
Skriv læringsmål. 
  

  
Læringsmål: 
Succeskriterier: 

  
Tegn 
Hvad skal der kigges efter, når aktionen gen-
nemføres?  
  
Eks. på klasselederniveau:  
Jeg stiller åbne spørgsmål. 
Eks. på elevniveau: 
Eleverne bruger fagudtryk, når de taler sammen.  
  

  
På klasselederniveau 
Hvilke konkrete tegn sættes i spil af aktionsholder 
  
 
 
På elevniveau 
Hvilke konkrete tegn kan ses hos eleverne? 
  

  
Data 
Denne data tænkes inddraget på sigt for at 
holde øje med om aktionen afstedkommer det 
ønskede mål på længere sigt. 

  
Kvantitative data: 
  
Kvalitative data: 
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