
Læringslab 2 
Et udviklingsrum for skoleledelser og ressourcepersoner/vejledere 



Alle skal med 

Læringslabs en del af vores fælles 
indsatsområde ”Alle skal med”, 
hvor vi har fokus på at skabe gode 
læringsmiljøer for alle børn i vores 
folkeskoler. 

Gode 
læringsmiljøer 
for alle børn

Visitations-
procedure

Inklusions-
centrenes 

praksis

Tildelings-
model for IC

Lokal almen 
praksis og 

kompetencer

Fælles 
support-

funktioner

Mellemformer



Tidsplan for læringslabs-dagene 

Læringslab 1 efteråret 2020 

Læringslab 2 oktober/november 2021 
(rykket fra foråret 2021) 

Læringslab 3 marts 2022 



Formål 
med 
læringslabs

Rammer og tid til at udvikle og planlægge det 
lokale arbejde med udvikling af gode 
læringsmiljøer 

Laboratorium hvor der undersøges, afprøves 
ideer og evalueres 

Dobbelt læringsperspektiver: Elever og 
fagprofessionelles læring

Arbejde som professionelt læringsfællesskab 



GODE LÆRINGSMILJØER SIKRER EN TYDELIG 
RAMME OG STRUKTUR FOR ALLE ELEVER

GODE LÆRINGSMILJØER MØDER ALLE BØRN OG 
UNGE HVOR DE ER, DERES BEHOV OG DEN 
SAMMENHÆNG DE INDGÅR I BÅDE FAGLIGT, 
PERSONLIGT OG SOCIALT

GODE LÆRINGSMILJØER GIVER MULIGHED FOR 
DIFFERENTIERET OG VARIRERET UNDERVISNING, 
DER TILGODESER OG UDFORDRER ALLE BØRN OG 
UNGE

GODE LÆRINGSMILJØER BYGGER PÅ GODE 
RELATIONER BÅDE INDBYRDES HOS OG IMELLEM 
DE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE OG BØRN

GODE LÆRINGSMILJØER UDVIKLES I DET 
PROFESSIONELLE SAMARBEJDE, DER KRÆVER 
MOD TIL AT ÅBNE OP FOR SIN PRAKSIS OG VÆRE 
NYSGERRIG PÅ DEN

Pe
jle

m
æ

rk
er



ved at markere ordet(ene) Dagens program
09.00 Velkommen og rammesætning

Alle skal med – hvor kom vi fra, og hvor er vi nu? Hvad er et læringslaboratorie – og hvorfor?

09.20 Rollefordeling

09.25  Analyse og status på baggrund af handleplan fra sidst 

11..00 Indsats og handling: Prøvehandling – hvad og hvordan

11.30 Frokost 

12.15 Djævelens advokat

12.30 Opmærksomhedspunkter for indsats

12.45 Hent kaffe og kage

12.55 Inspirationsoplæg: Indsamling af data - fokusgruppeinterview som metode

13.25 Planlægning af dataindsamling

14.30 Opsamling og blade på træet

14.45 Tjek ud og afslutning – feedback på dagen

15.00 Tak for i dag!



Et læringslaboratorie er et 
professionelt 
læringsfællesskab
- Fokus på elevernes læring og trivsel 

- Undersøgende tilgang

- Fokus på vores egen læring 

- Bruge data 

- Handle, afprøve

Et professionelt læringsfællesskab er “en inkluderende gruppe af mennesker, 
der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og samarbejder med 
hinanden og finder måder […] at undersøge egen praksis og sammen lære nye 
og bedre tilgange, der vil øge alle elevers læring” (Albrechtsen 2013: 15).



Læringslaboratorie 2
Målet er i dag:

• At I sammen undersøger 
status for udvikling af gode 
læringsmiljøer gennem PLF 
på jeres skole

• At I indkredser og 
planlægger handlinger og 
dataindsamling/evaluering

• At I er en samarbejdede, 
lærende gruppe omkring 
jeres skoles 
udviklingsarbejde



ved at markere ordet(ene) 

Fordeling af roller



ved at markere ordet(ene) Fordeling af roller

• Skoleleder er ‘dataholder’

Udvælg derudover: 

• én notetager 

• én procesholder, der faciliterer form 
og indhold i delprocesserne, og som 
sikrer fokus på opgaven og 
tidsstyring



ved at markere ordet(ene) 

Status-analyse

Skolevis

20 min

Skolevis

40 min

Drøftelse på tværs af 
skoler/funktioner

30 min



”Datagrundlag” – indsamlet data:

1. Handleplan fra sidste lab

2. Kapacitetsanalyse

3. Evt. andre relevante data (om 
teamsamarbejde, fra indsatser I er 
i gang med) 

Status på egen skole



Hvilke datatyper sidder vi med?

Tilvirket model over datatyper. Klausen 2017.

Handleplan fra sidste lab

Kapacitetsanalyse

Processuel data

Hvilke andre relevante 
data (om 
teamsamarbejde, fra 
indsatser I er i gang 
med)



ved at markere ordet(ene) 

Skolevis

20 min

Skolevis

40 min

Drøftelse på tværs af 
skoler/funktioner

30 min

Status-analyse



Afsæt for statusanalyse
– Hvad er status for vores 

indsats til udvikling af de 
gode læringsmiljøer for 
alle børn i sammenhæng 
med de fem pejlemærker i 
skolens praksis?

– Hvad er status for 
udvikling af professionelle 
læringsfællesskaber hos 
os?



Analyse og ”fund”
Dyk ned jeres data

- Bliv i analysen og undgå at springe til løsninger! 

- Vær helt specifikke og konkrete i analysen med henvisning til 
data 

- Undersøgende, lærende, nysgerrig tilgang

Procesholder: 

– Afstem først hvordan I griber analyseprocessen an 

– Hav opmærksomhed på afrunding op mod klokken 09.50

– ”Hov – er vi på vej ud af en tangent?”

– ”Kan vi også se det i andet data?”

Notetager: 

– Notér ”fund” i arbejdspapiret

– ” Har vi fået det skrevet ned?”

Hent arbejdspapir 1 på 
alleskalmedsilkeborg.dk

Frem til kl. 9.50



Fund – hvad er status på vores indsats?

Hent arbejdspapir 1 på 
alleskalmedsilkeborg.dk



linje(r)/ord i overskriften 
ved at markere teksten 

fonten 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Inspiration til analyse

Vær helt specifikke og konkrete i analysen 

Konkretiser fx ved at afslutte følgende sætninger:

➢ Vores skole aftalte en indsats om ……, fordi…….
➢ Indsatsen blev udmøntet ved at ……, fordi………
➢ Vi opdagende, at der var ulemper i forhold til ……, fordi……
➢ Vi kan se, at vi har rykket os ift……., fordi…..
➢ Vi synes, det gik rigtig godt med……, fordi……

Frem til kl. 9.50



ved at markere ordet(ene) 

Skolevis

20 min

Skolevis

40 min

Drøftelse på tværs af 
skoler/funktioner

30 min

Status-analyse



Hvad…..

4x Ressourcepersoner

4x pædagogiske ledere

4x skoleledere

Frem til kl. 10.20



Spørgsmål til drøftelser på tværs af skoler og 
funktioner - spørgsmål til spørgsmålskort

Ressourcepersoner Pædagogiske ledere Skoleledere

• Hvordan kommunikerer vi indsatsen til vores 
kolleger?

• Hvilke barrierer ved indsatsen skal vi som 
ressourcepersoner have en særlig 
opmærksomhed på?

• Hvilken legitimeringshjælp skal vi efterspørge 
hos vores ledere?

• Hvordan samler vi data om indsatsen i 
samarbejde med vores kolleger?

• Hvilke tegn vil vi gerne se på vores indsats?
• Hvordan får vi samlet op og evalueret vores 

indsats?

• Hvordan arbejder vi med at legitimere skolens 
ressourcepersoner i forhold til indsats?

• Hvordan får vi data om vores 
ressourcepersoners indsats på skolen i 
forhold til tiltag?

• Hvordan får vi data om, hvordan øvrige 
medarbejdere forholder sig til indsatsen?

• Hvordan forbereder vi ressourcepersoner 
og øvrige medarbejdere på indsatsen?

• Hvilken hjælp har vi brug for fra vores 
skoleleder?

• Hvilke tegn vil vi gerne se på vores indsats?
• Hvordan får vi samlet op og evalueret vores 

indsats?

• Hvordan understøtter vi i ledelsen skolens 
ressourcepersoners legitimitet?

• Hvordan får vi data om vores pædagogiske 
lederes arbejde med indsatsen?

• Hvordan har vi indsamlet data om 
ressourcepersoner og øvrige medarbejderes 
arbejde med indsatsen?

• Hvordan faciliterer vi vores pædagogiske 
lederes arbejde med indsatsen?

• Hvilke tegn vil vi gerne se på vores indsats?
• Hvordan får vi samlet op og evalueret vores 

indsats?



ved at markere ordet(ene) 

Skolevis

20 min

Skolevis

40 min

Drøftelse på tværs af 
skoler/funktioner

30 min

Status-analyse



Fund – hvad er status på vores indsats?



Status-analyse og fund

Hvad står vi på nu?

Dyk ned jeres data og i jeres dialoger fra processen før

- Hvad er vi gennem dialogerne blevet opmærksomme på?

- Bliv i analysen og undgå at springe til løsninger! 

- Vær helt specifikke og konkrete med henvisning til data

- Husk den undersøgende, lærende, nysgerrige tilgang

Procesholder: ”Hov – stop, vi begynder at gå i løsninger!”

Notetager: ”Skal vi have det perspektiv skrevet ned som et 
fund?” Frem til  kl. 10.50



Hvad har slået rødder?

Del jeres opnåede mål og succeser 

➢ Skriv jeres vigtigste fund på roden 

➢ Husk at skrive skolenavn på 

➢ Sæt jeres rod på træet

Frem til  kl. 11.00



ved at markere ordet(ene) 

Indsats og handling

Prøvehandling – hvad og hvordan? 



Indsats og handlinger
❑ Hvilke fund skal vi fokusere på? 

❑ Hvad vil vi opnå og hvad skal vores indsats bestå af?

❑ Hvilke aktiviteter, tiltag og handlinger planlægger vi?

• Skal indsatsen særligt fokuseres hos nogle?
• Hvad skal der ske ift. teamenes samarbejde?
• Hvilken rolle skal hvilke ressourcepersoner have?
• Hvad skal der ske på hvilke møder/i hvilke fora?
• Hvilke tegn vil der være på at tiltaget bevæger os i 

rigtig retning?
• Hvordan hjælper indsatsen os til at nå 

pejlemærkerne? 
• Hvilke data vil være relevante til evaluering? 
• Hvem har ansvar for hvad? 
• Hvordan ønsker vi at anvende klippekort fra VIA (5 klip 

til hele skoleåret)? 
http://alleskalmedsilkeborg.dk/index.php/beskrivelse-af-klippekort/

http://alleskalmedsilkeborg.dk/index.php/beskrivelse-af-klippekort/


ved at markere ordet(ene) Det vil vi arbejde videre med

Gennemgå jeres fund og udpeg max 3 fokuspunkter for jeres indsats

I den videre indsats vil vi særligt have fokus på:
• 1.
• 2.
• 3.



Planlæg og konkretisér indsats        (næste lab er i marts)

Hent arbejdspapir 2 på 
alleskalmedsilkeborg.dk



Indsæt hjælpelinjer til 

Højre klik udenfor slidet 

Indsæt nyt ikon 

hvis  pladsholderen 

Gør tanke til handling
VIA University College

FROKOST

Vi starter igen kl. 12.15Frokost
Vi starter igen kl. 12.15



ved at markere ordet(ene) 

Djævelens advokat



Djævelens advokat møder projektdøden

I sidder og puster ud til sommerfesten… I ser tilbage på et år, hvor der ikke er sket 
en hujende fis med PLF i teamene, med jeres indsatsområde og øvebaner.    
Ingen af jeres målsætninger har I opnået. 

Hvad gik galt? 

Hvorfor lykkedes det ikke?

Hurtigskrivning individuelt og stille i 2 minutter 

Herefter del, suppler, drøft, diskutér



ved at markere ordet(ene) 

Opmærksomheds-
punkter for indsats



ved at markere ordet(ene) 

15 minutter

➢ Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage 
højde for i vores indsats?

➢ Er der opmærksomhedspunkter, der giver 
anledning til at justere vores plan? 



ved at markere ordet(ene) 

Hent kaffe & kage



ved at markere ordet(ene) 

Inspiration til 
indsamling af data: 

Fokusgruppeinterview 

som metode



Indsamling af data i forhold til indsatsen



Fokusgrupper

➢ Hvad er fokusgruppers styrke?

➢ En samtale

➢ En særlig tilgang

➢ Hvor mange skal vi være?

➢ Etik

➢ Fokusgruppeinterviews med børn

Fokusgruppeinterviews



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Fokusgruppeinterviews

Fokusgruppeinterviewet defineres som ”en forskningsmetode, hvor data 
produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har 
bestemt” Halkier (2006). 

Kombinationen af gruppeinteraktion og forskerbestemt emnefokus gør dem 
velegnede til at producere empiriske data om betydningsdannelse og 
indholdsmønstre i gruppers beretninger, vurderinger og forståelser (Halkier, 
2008). 

Vi kan samle meget data med en enkelt samtale!



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Hvorfor anvende fokusgruppeinterviews?

Styrken ved at bruge fokusgruppeinterviews er, at det er muligt at 
producere data om et bestemt fænomen på en tilgængelig, men 
mindre influerende måde i forhold til informanterne. 

Når man fx har sin daglige gang på skolen og samtidig påtager sig en 
‘forskerrolle’, skal man fokusere på samtalen 
• mellem informanterne 
• ikke interaktionen mellem moderator og informanterne



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

En samtale

Som moderator har man en rolle i forhold til at være en professionel spørger og 
lytter i en balance mellem indlevelse og distance, således at man har blik for det 
analytiske potentiale i fokusgruppeinterviewet (Barbour, 2007). 

Det er særlig vigtigt, at man formår at skabe et rum, hvor informanternes 
erfaringer, oplevelser og fortolkninger kommer til udtryk. 

Det vigtigste i undersøgelsens fokusgruppeinterviews er, at informanterne taler 
sammen, kommenterer hinandens udtalelser og spørger ind til hinanden på basis 
af deres erfaringer. 



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

En særlig tilgang

Når man ”forsker i egen praksis” kan man vælge en tilgang, som kaldes lav 
involveringsgrad. 

Hovedopgaven som moderator ligger i at introducere hovedtemaet samt 
facilitere små aktiviteter undervejs. 

Formålet med at bruge aktiviteter undervejs er at man på denne måde 
engagerer informanterne og fremmer deres fælles refleksioner om de valgte 
temaer. 

3 minutter 
med sidemakker



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

En særlig tilgang

Lav involveringsgrad:
• Spørgsmålskort
• Udsagn (der skal rangordnes)
• Begreber 
• Illustrationer/foto
• Sortering af ting/items 
• Forskellige scenarier
• Hypotetiske situationer 



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Hvor mange deltagere?

For få eller for mange?

Ved fx to informanter er der en risiko for, at fokusgruppeinterviewet 
producerer for lidt interaktion – især, hvis informanterne kender 
hinanden godt.

➢Brug lydoptagelser!
➢Elsk pausen - guldkorn kommer ofte i forbindelse med tavshed



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Etik

Forsknings-etiske tommelfingerregler
• Anonymitet?
• Hvad skal fokusgruppen bruges til?
• Man skal holde, hvad man lover
• Ordentlighed



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Fokusgruppeinterview med børn

”Når vi prøver at få børn til at fortælles os noget, er det ganske enkelt, fordi vi skal 
bruge oplysningerne til noget” (Dines Andersen, VIVE)

En særlig opmærksomhed
• Spørgsmål vil afspejle en voksens tilgang til og forståelse af et tema
• Balance mellem abstrakte/generelle spørgsmål og ja/nej spørgsmål
• Støtte i foto, billeder, tegninger, konkrete begivenheder
• Hellere flere end færre deltagere
• Barnets oplevelse er i princippet altid rigtig – den er, som der er



ved at markere ordet(ene) 

Planlæg dataindsamling



Evalueringsmuligheder

➢ Der er evalueringsmuligheder 
overalt: brug dem!

➢ Systematiser den evaluering I 
laver ubevidst

o Sommerferiefortællingen

o Skriv et brev

o Selvbiografier

o Vis mig din skole? Et interview

Model over datatyper. Klausen 2017.

Processuel data



Interviewspørgsmål

Ja/nej-spørgsmål Hv-spørgsmål

Er du glad for at gå i skole?  
Er der er noget, der gør dig glad?

Hvad gør dig glad i skolen?
Hvornår er du glad i skolen? 



Interviewspørgsmål

Forskellige typer af spørgsmål - det handler om hvad og hvordan (Kvale & Brinkmann 2009)

Indledende spørgsmål Kan du fortælle mig noget om…?
Kan du huske en situation, hvor…?

Sonderende spørgsmål Kan du sige noget mere om det…?
Hvad du flere eksempler på det…?

Specificerende spørgsmål Hvad gjorde du i situationen…?

Direkte spørgsmål Har du nogensinde…?

Indirekte spørgsmål Hvordan tror du at andre ville have…?

Strukturerede spørgsmål Nu vil jeg præsentere dig for…?



Design 
Fokusgruppeinterview
• Hvilken betydning forventer vi, at indsatsen 

har for børnene?
• Hvordan vil vi se om det går mod målene 

(tegn)?
• Hvad vil vi gerne, at eleverne gør os klogere på?
• Hvilke data vil vi samle ind?
• Hvordan?

Tema Interviewspørgsmål/aktivitet Hvem, hvorfor, 
hvordan, hvad?

Intro

13.30 - 14.40 

Hent arbejdspapir 3 på 
alleskalmedsilkeborg.dk



ved at markere ordet(ene) 

Opsamling og blade på træet



ved at markere ordet(ene) 

Vi vil have fokus på….
Fordi vi kan se, at …
Og vi håber på, at…



ved at markere ordet(ene) 

Vi vil have fokus på….
Fordi vi kan se, at …
Og vi håber på, at…

15 minutter



ved at markere ordet(ene) 

Tjek ud og afslutning 
– feedback på dagen



Tjek ud på post it - individuelt
• Refleksion over dagens arbejde/udbytte?

• Hvordan fungerede processerne og 
rollerne? 

• Kommentarer til arbejdsformen 
fremadrettet?

Grøn post it: 

Det var godt i dag – værd at fastholde

Gul post it: 

Det kunne I arbejde videre med…

Målet er i dag:

• At I sammen undersøger 
status for udvikling af gode 
læringsmiljøer gennem PLF 
på jeres skole

• At I indkredser og 
planlægger handlinger og 
dataindsamling/evaluering

• At I er en samarbejdede, 
lærende gruppe omkring 
jeres skoles 
udviklingsarbejde



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Anne Krøger Sanna Lassen Kirsten Osbæck Mogensen
ankp@via.dk sala@via.dk kiom@via.dk
87551999 87551973 87554844

VIA University College
Efter- og videreuddannelse
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