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Danske og internationale undersøgelser1 indkredser overordnet set 6 temaer, som er afgørende for, at interne ressourcepersoner kan lykkes i rollen. 

Nedenstående er en ultrakort præsentation af de 6 temaer, efterfulgt af eksempler på spørgsmål, der kunne være nyttige at drøfte og finde veje 

igennem i samtalen mellem ledelsen og den interne ressourcepersoner med kollegiale vejlederfunktioner. Spørgsmålene knytter sig til den 

PRAKSISNÆRE VEJLEDNING INSPIRERET AF CO-TEACHING i indsatsen ”Udvikling af gode læringsmiljøer gennem arbejdet i PLF”.  

1. Faglige kompetencer 

Det er centralt, at vejlederen har fagligt stærke 
kompetencer i det felt, hun vejleder indenfor; at hun 
fagligt set har ”fingeren på pulsen” og er opdateret inden 
for sit område.  
 

Oplever du, at du har relevant og opdateret viden inden for det felt, du vejleder i? 
Oplever du, at du har erfaring med det felt, du vejleder indenfor? 
Savner du mere viden?  Mere erfaring? Hvis ja, ved du, hvor og hvordan du kan opsøge den? Er det 
muligt? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse? 
 

2. Vejledningskompetencer og indsigt i egen rolle 

Det er centralt, at vejlederen har de nødvendige 
vejledningskompetencer ift. at kunne rammesætte og 
procesledes vejledningsforløb. Ligeledes er det vigtigt, at 
vejlederen er bevidst om de forskellige positioner, hun 
befinder sig i som kollega og vejleder, og at hun er i stand 
til – og har mulighed for - at forvalte sin vejlederrolle på en 
tillidsvækkende og ligeværdig måde. 
 

Hvor oplever du, at du bedst lykkes med rammesætte og proceslede vejledningssamtalerne?  
(konkrete eksempler)  
Hvor oplever du, at det kan være svært? (konkrete eksempler) 
Hvordan er det for dig som vejleder at arbejde med praksisnær vejledning inspireret af co-teaching?  
Bruger du procesværktøjer i din vejledning? Hvis ja – hvordan fungerer det for dig?  
Er der noget, du oplever som berigende ift. hvordan du plejer at vejlede? Hvad? Hvordan? (konkrete 
eksempler) 
Er der noget, du oplever som besværligt ift. hvordan du plejer at vejlede? Hvad? Hvordan? (konkrete 
eksempler) 
Hvad betyder denne måde at vejlede på for din relation til dine kolleger? Er der noget du er glad for? 
Noget du synes er svært? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse? 
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Hansen, Janne Hedegaard; Andersen, Bente Bro, Højholdt, Andy og Morin, Anne (2014). Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde. 
Undervisningsministeriet 

 



 Inspiration til dialoger mellem ledelse og interne ressourcepersoner 

 

 

3. Legitimitet blandt kolleger 

Det er centralt, at vejlederen har legitimitet blandt sine 
kolleger. Legitimiteten knytter sig dels til, at hun som 
vejleder har kommunikative kompetencer og er kendt for 
sig faglige engagement. Legitimiteten knytter sig samtidig 
til, at ledelsen er tydelig ift. at signalere, at det område, 
ressourcepersonen skal fremme, er vigtigt og prioriteret. 
 

Hvordan oplever du, at dine kolleger tager imod dig som vejleder – og imod vejledningen? 
Er der noget, der har overrasket dig? Positivt? Negativt? 
Synes du, at vi som ledelse har været tydelige nok ift. at signalere til dine kolleger, at vi synes 
indsatsen er vigtig? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse? 
 

4. Kollegers viden 

Det er centralt, at kollegerne også har viden inden for det 
felt, vejledningen omhandler. Kollegernes vidensniveau har 
betydning for deres faglige modtagelighed og klangbund 
og dermed mulighed for at indgå i faglige dialoger i 
vejledningen. 
 

Har du en fornemmelse af, at dine kolleger og dig kan indgå i faglige dialoger omkring udvikling af 
gode læringsmiljøer? 
Er der en grad af faglig modtagelighed og klangbund? Eller er der noget, der står i vejen? Hvis ja – 
hvordan forstår du det? Og hvordan forsøger du at finde vej i det? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse? 
 

5. Funktionsbeskrivelser 

Det er centralt, at der findes funktionsbeskrivelser, der 
tydeliggør rollen og arbejdsopgaverne for både vejleder og 
vejledte kolleger. 
 

Har vi tydelige nok aftaler omkring hvad arbejdsopgaven er for dig? Er der noget, der skal skærpes?  
Ændres? Tilføjes? 
Har du en fornemmelse af, at dine kolleger også godt ved, hvad din rolle og dine arbejdsopgaver er?  
Har du indtryk af, at dine kolleger godt ved, at vi fra ledelsens side forventer, at de er indstillede på 
at arbejde med udvikling af deres undervisning? 
Er der noget, der skal formidles tydeligere? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse? 
 

6. Ledelsesopbakning og dialog 

Det er centralt, at ledelsen sørger for, at der er tid til 
vejledningssamarbejdet både for vejleder og vejledte.  
Ligeledes er det vigtigt, at ledelsen har støttende dialoger 
med vejleder om hendes rolle – herunder hjælp til 
håndtering af opståede dilemmaer. 

Hvordan fungerer de praktiske rammer omkring den praksisnære vejledning inspireret af co-
teaching? 
Er der afsat konkret og skemalagt tid til dig og de vejledte til formøde, fælles forberedelse, 
gennemførelse og evaluering af undervisning?  
Oplever du, at du står i noget der er svært og dilemmafyldt? Hvordan forstår du det? 
Er der noget, du kunne ønske dig fra os som ledelse?  
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