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Introduktion 
Hvad er professionel kapital? 
Hvorfor er det relevant for 

skoler? 



GL går forrest 

• ”Gymnasieskolernes Lærerforening har taget 
bogen om professionel kapital til sig. De 
foreslår dens tanker som grundlag for at 
undersøge den professionelle kapital på 
gymnasierne, så vi dér kan videreudvikle 
kulturen ud fra de to forfatteres anbefalinger. 
Det er lige så fremsynet, som det er modigt”. 

• Rektor for Nørresundby Gymnasium                                      
Søren Hindsholm. Nordjyske Stiftstidende.                            
Marts, 2015. 



Antal skoler der har fået afdækket 

deres professionelle kapital 

Tidspunkt Antal deltagende skoler 

2014 Pilotundersøgelsen 13 

2015 Forår 14 

2015 Efterår 38 

2016 Forår 14 

2016 Efterår 27 

2017 Forår 18 

2017 Efterår 18 

2018 Forår 29 

2018 Efterår 29 

I alt 200 (Inkl. gengangere) 

(12.035 besvarelser. Svarprocent: 83,0%. 



Social og professionel kapital 

2008 2012 
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Vejen til den fremragende skole: 

Professionel kapital 

Human 

kapital 

Social 

kapital 
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kapital 



Et paradoks om kvalitet i skolen 

• Blandt politikere og i den offentlige debat har der 
især været fokus på: Økonomi, timetal, skole-
dagens længde, klassestørrelse, lærernes 
uddannelse, målstyring, understøttende 
undervisning, kvalitetsrapporter m.v. 

• Forskningen viser, at disse forhold har ingen eller 
kun lidt indflydelse på kvaliteten.  

• Det, som betyder noget, er det, der foregår i 
klassen mellem læreren og eleverne, og det er 
langt hen ad vejen en velbevaret hemmelighed.  



På vej mod enighed? 

Synlig læring 

”Hvad virker?” 
Professionel  

kapital 

”Collective 

Teacher  

Efficacy” 

Professionelle 

Lærings 

Fællesskaber 

Hattie Hargreaves & Fullan 



Alt i alt 

• Professionel kapital er en videre udbygning 
af ”virksomhedens sociale kapital”. 

• Professionel kapital er en egenskab ved 
skolen, som tager udgangspunkt i den fælles 
bestræbelse blandt alle ansatte på at skabe 
en fremragende skole.  

• Det er undervisernes professionelle 
læringsfællesskab, der er kernen i den 
professionelle kapital.  

• Fokus er kerneopgaven: Elevernes læring. 



De vigtigste resultater 



Matrix Efterår 2018 



Professionel kapital og job tilfredshed 

Tre opmærksomhedspunkter: 
1. Spredningen 
2. Niveauet 
3. Sammenhængen 



Ledelseskvalitet og professionel kapital 



Oplevet kvalitet og job tilfredshed 



Professionel kapital og job 

tilfredshed i en kommunes skoler 



Hvad betyder mest for lærernes 
arbejdsmiljø og trivsel? 

Samfundet? 

Skolen? 

Jobbet? 

! 

”Professionel kapital: Enorme forskelle på skoler”. Gymnasieskolen 2019, nr. 2, side 32-33. 



Alt i alt 

• I forhold til landsgennemsnittet er der 
udfordringer m.hs.t. gensidig anerkend-
else, oplevelsen af kvalitet, 
arbejde/privat-livsbalancen og søvn. 

• Det ser meget bedre ud m.hs.t. ledel-
seskvalitet, mening i arbejdet, loyalitet 
og mobning.  

• Der er meget store forskelle skolerne 
imellem. Disse forskelle forklares ikke 
af ydre omstændigheder.     



Alt i alt 

• Trivsel, engagement og loyalitet hænger 
sammen med høj ledelseskvalitet og 
professionel kapital. 

• Høj ledelseskvalitet ser ud til at være 
den vigtigste faktor for udviklingen af 
høj professionel kapital. 

• Høj trivsel hænger sammen med oplevel-
sen af høj kvalitet i undervisningen. 



Resultater vedrørende 
”gengangerskolerne” 

(De første 12) 



Fremgang: Et mønster 

• Det er gået fremad de fleste steder med 

lodret samarbejde, tillid og retfærdighed. 

Disse tre dimensioner er en del af den 

sociale kapital, så det giver mening, at 

også den sociale kapital er gået frem. 

• Dertil kommer mening i arbejdet, som kun 

indirekte har noget med de andre 

dimensioner at gøre.   

 



Tilbagegang: Et tydeligt mønster 

• Først og fremmest er det gået den forkerte vej 
med hensyn til stress, udbrændthed og 
søvnbesvær. Disse tre ting hører jo sammen. 

• Dernæst er det gået skidt med hensyn til 
arbejdsmængde og arbejde-privatlivskonflikt. 
Disse to ting hører også sammen. 

• Endelig er det ikke gået godt med den 
oplevede kvalitet.  

 



Arbejdsmængde og stress: 
Gengangerskoler efterår 2018 



Alt i alt 

• At gennemføre en afdækning er som at træde 
op på en vægt: Det ændrer ikke noget i sig selv. 
Men hvis man gerne vil tabe sig, kan en vægt 
være nyttig. 

• De første 12 ”gengangere” har haft fremgang 
vedrørende professionel kapital, men tilbagegang 
vedrørende arbejdsmængde og stress m.v. 

• Skoler med stigende eller høj ledelseskvalitet 
har de bedste resultater. 

• Der er et stort behov for at se på arbejds-
mængden og på, hvad skolerne bruger tid på.  
 



1. Professionelle læringsfællesskaber 
2. Kerneopgave og kvalitet 
3. Anerkendelse 
4. Procesretfærdighed 
5. Beslutningskapital  

Fem centrale udfordringer 



Professionelle 
læringsfællesskaber 



Vejen er professionelle 

læringsfællesskaber 

• ”I systemer som det danske, hvor skolerne i 

forvejen er gode, virker det især at støtte 

lærernes og skoleledernes professionalitet 

og at fremme innovation ved at give lærerne 

gode betingelser for at lære af hinanden. 

Det er altså først og fremmest støtte til 

professionalisering og kollegial udvikling, 

der ser ud til at fremme kvalitetsudviklingen i 

skolesystemer som det danske”. 

Per Fibæk Laursen, DIALOG, 2017. 



Hvad er en profession? 

• Den professionelles arbejde hviler på en 

videregående uddannelse og forskningsbaseret 

viden. 

• Den professionelle opdaterer sin faglige viden. 

• Professionen har indre reguleringsmekanismer, 

der reagerer på lav kvalitet. 

• Professionen har en etisk kodeks. 

• Professioner bryder sig ikke om indblanding 

udefra.  

  

 Bøje Larsen. Denoffentlige.dk 29-11-2017 



PLF - De fem søjler 

• Fælles værdier og vision. Ikke blot på papiret, 

men i daglige handlinger. 

• Fokus på læring. Hvad skal eleverne lære, og 

hvordan ved vi, at de har lært det? 

• Reflekterende dialoger. Refleksioner kræver, at 

man lærer af både successer og fejl.  

• Deprivatisering af praksis. At få systematisk 

feedback på sin undervisning. 

• Samarbejde. At dele erfaringer, materiale og 

viden.   

 

 



Udfordringerne i forbindelse med 
PLF 

• Mange steder lægges der stor vægt på 
holdninger og ”synsninger”, og der 
skelnes ikke skarpt mellem holdninger og 
viden.  

• Mange holder fast ved den ”privat 
praktiserende lærer”. 

• Der er manglende erfaringer og en vis 
modstand mod videndeling. 

• Den formelle struktur understøtter ikke 
PLF.  



Kerneopgave og kvalitet 



Glæden ved at undervise og at lære 

• ”Den vigtigste vej til engagement både for 
lærer og elev ser ud til at være selve 
spændingen (”gyset”) ved at være lærer eller 
elev, at være opslugt af at undervise eller 
lære, følelsen af at være involveret i en 
læreproces og ønsket om at være en del af en 
bevidst udvikling hen imod større     
forståelse”. 

Hattie, 2009, s. 23. 



PLF har effekt på elevernes læring 

• ”Idet vi tog højde for klassetrin og elevernes 

sociale baggrund, fandt vi signifikant højere 

præstationer blandt elever på skoler med 

stærke professionelle læringsfællesskaber. 

Vores model forklarer 85% af variationen i 

elevernes præstationer”.   

Louis & Marks, 1996, S. 19-20.  

En undersøgelse af 24 skoler, 
609 lærere og 5.943 elever 



Social kapital og skolekarakterer i 

Københavnske folkeskoler 

Karakter 

gennemsnit  

2010-2012: 

Lav Middel Høj Antal 

skoler 

Højt   7% 36% 53% 15 

Middel 53% 21% 27% 15 

Lavt 40% 43% 20% 14 

Antal skoler 15 14 15 44 

Skolens sociale kapital 2010: 

Thörnfeldt, 2014. 



Professionel kapital indebærer 
metodeansvarlighed 

Metodefrihed Metodetvang 

Metodeansvarlighed 

Metodeansvarlighed er baseret på professionel dømmekraft,  
der udvikles på grundlag af både erfaringer og forskning. 



Vi har brug for mere tid! 

• En arbejdsplads har én kerneopgave 

• Kerneopgaven indeholder et formål, som 

handler om borgeren 

• Alle handlinger skal vurderes ud fra, om 

de medvirker til løsning af kerneopgaven 

• Alle ønsker sig ”mere tid”. Alt kan gøres 

bedre. Det centrale                           

spørgsmål er, om                                  

tiden kunne have                                    

været brugt bedre.  



Udfordringer i forbindelse med 
kerneopgave og kvalitet 

• Der er ofte uenighed og uklarhed 
omkring kerneopgave og kvalitet. 

• Det er uklart, hvordan kvaliteten har 
udviklet sig over tid. Holdningerne er 
stærke, men evidensen er svag. 

• Den indikator, der bruges mest i 
offentligheden – løfteevnen – måler ikke 
kvalitet. 

• Der arbejdes ikke systematisk med 
formativ evaluering. 



Anerkendelse 



Hvorfor er den kollegiale anerkendelse 
på de fleste skoler så lav? 

• Lærerne ved ikke så meget om hinandens arbejde i 
praksis 

• Man vil ikke ”være dommer” eller bedrevidende i forhold 
til en kollega 

• Man har ikke en kultur om at tale om dårlig kvalitet, og 
hvad man kan lære af det 

• Ved ikke at snakke om undervisningens kvalitet, undgår 
man at snakke om dårlig kvalitet. Derved bliver det en 
kollektiv beskyttelse. 

• ?  

Hvis man ikke kan lære af fejl, fiaskoer eller  
lav kvalitet, er man ikke en lærende organisation 



Anerkendelse 

At blive set og  
behandlet som  

den, man er 

Aldrig at  
modtage 

kritik 

At blive  
negligeret 
og overset 

Ikke at få  
fortjent  

ros 

At modtage 
fortjent  

kritik 

At modtage  
fortjent  

ros 

At  blive 
kritiseret 

uden grund 

Altid at  
være i 
fokus 

At modtage 
skamros 



Udfordringer om anerkendelse 

• Anerkendelse er ikke det samme som ros. 
På mange skoler mangler man tradition for 
både ris og ros.  

• De fleste lærere får ikke systematisk 
feedback på deres undervisning.  

• Mange lærere går alene med problemerne, 
da de ikke er sikre på at få relevant 
støtte og hjælp.  

• Mange er bange for negative konsekvenser 
ved at tale om problemer i undervisningen.  

 



Procesretfærdighed 



Retfærdighed på arbejdspladsen 

* 
Fordelings retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser, fyringer, 

anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? 

 

Proces retfærdighed. Er processen retfærdig?  

Følges  anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?” 
 

 
* 

Cohen-Charash & Spector, 2001. 



Retfærdighed 

• Retfærdighed handler ikke om at behandle 

alle ens. Forskellige mennesker skal 

behandles forskelligt. 

• Retfærdighed handler derimod om 

legitimitet og transparens. Alle skal 

kende det grundlag, beslutninger bliver 

truffet på, og dette grundlag skal have 

legitimitet.  



Hvordan deler man en wienerstang i 5 dele 

på en retfærdig måde? 



Udfordringer med 
procesretfærdighed 

• Procesretfærdighed handler om, 
hvordan tingene foregår på skolen. Altså 
om ordentlighed.  

• Nøglebegreberne – transparens og 
legitimitet – har været udfordret af 
OK13 og Lov 409. 

• Mange skoler har stadig ikke løst de 
problemer og konflikter, der opstod i 
kølvandet på OK13 og Lov 409. 



Beslutningskapital 



Beslutningskapital i skolen 

En lærer skal træffe beslutninger i situationer, 
der er: 

 - komplekse 

 - hyppige 

 - meget forskellige 

Løsningen på den slags problemer findes ikke i 
værktøjskasser, manualer eller forskningen. Det, 
der kræves, er evnen til at vurdere og beslutte: 
Decision capital! 

 

 



Beslutningskapital: Har I klare retningslinjer 

om: 

• Brugen af iPads, iPhones m.v. i timerne? 

• Snyd, afskrift og kopiering ved skriftlige 

opgaver? 

• Fremmøde, fravær m.v.? 

• Konsekvenser af mobning blandt eleverne? 

• Adfærd på skolen? 

• Sprog på skolen?  



Beslutningskapital 

• Beslutningskapital handler ikke om, ”hvad vi 

kan blive enige om”. Enighed handler mest 

om holdninger og er ikke nogen garanti for 

kvalitet.  

• I en profession hviler beslutningskapitalen på 

to ting: 1. Systematiske erfaringer. 2. Viden 

baseret på forskning og andres systematiske 

erfaringer. 

• På mange skoler er der en tendens til at 

erstatte evidens med holdninger.  



Udfordringer med 
beslutningskapital 

• At opbygge en høj beslutningskapital på en 
skole kræver en lang og sej indsats.  

• På mange skoler træffes beslutningerne ad 
hoc af de enkelte ansatte (lærere, ledere, 
administration) uden klare fælles 
retningslinjer. 

• Høj beslutningskapital giver ”ro på” hos 
både lærere og elever og sparer tid til 
diskussioner, omgørelser af afgørelser m.v.  



Hvad skal der gøres? 



Hvor skal skolen begynde? 

Fagligt 
samarbejde 
 

Lederskab 

OK13/15 Kerneopgaven 
Fordeling af arbejdsopgaver 

Tilstedeværelse  
Transparens og legitimitet 

Tidsregistrering 
Retfærdighed 

 

Kvalitet 
Kriterier for kvalitet 
Elevers motivation 

Evaluering 
Læring 

 
 

Mentorordning 
Samarbejde på tværs 

Beslutningskapital 
Formativ evaluering 

Videndeling 
 

Anerkendende ledelse 
Synlig ledelse 

Ledelseskvalitet 
Godt kollegaskab 

Følgeskab 



Den stærke trekant 

Elev tilfredshed, 

loyalitet og 

medejerskab 

Høj social kapital 

og trivsel på 

arbejdspladsen 

Høj produktivitet, 

kvalitet og 

innovation 

Eleverne/kursisterne 

Arbejdspladsen Kerneopgaven 



To ting! 

• De ansattes trivsel og engagement afhænger af 
to ting: 

1. Relationerne til kolleger og ledere. At stole på 
hinanden og hjælpe hinanden. Fokus på 
ledelse og samarbejde.  

2. At have et godt job. Det vil sige, at beskæftige 
sig med noget, der giver mening og at gøre en 
forskel. Fokus på kerneopgaven. 

Professionel kapital handler om begge dele! 



Tre strategier 

• Offerstrategien. Det er 

regeringens/samfundets skyld. Vi mangler 

tid og penge. 

• NPM. Klare indikatorer for kvalitet og 

produktivitet. Transparens og belønning for 

gode resultater.  

• Professionel kapital. Fokus på det 

professionelle læringsfællesskab. 

Metodeansvarlighed. Stadig udvikling af 

didaktiske og pædagogiske metoder.  



Hvad mangler vi? 

• Uddannelse og træning af TR, AMR og 
ledere. 

• Fælles strategier for forbund og 
arbejdsgivere. 

• Fora for erfaringsudveksling og 
information. 

• Inddragelse af bestyrelser og 
beslutningstagere. 



Professionel kapital: At investere i 
mennesker 
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