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Vejledning til  
den relationspædagogiske lærerprofil (QTI) 

 
 

 
- Beskrivelse af en relationspædagogisk lærerprofil 
- Baggrunden for spørgeskemaet (QTI) bag den relationspædagogiske lærerprofil 
- Hvad svarer eleverne på i spørgeskemaet? 
- Hvordan læser man en relationspædagogisk lærerprofil? 
- Hvordan kan en relationspædagogisk lærerprofil indgå i kollegial sparring? 
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Forord
Denne vejledning er lavet med henblik på at støtte 
arbejdet på de skoler, hvor lærerne får udarbejdet 
en relationspædagogisk lærerprofil. 
 
Profilen udarbejdes på baggrund af spørgeske-
maet internationalt kaldt: Questionnaire on 
teachers interaction (forkortet QTI).  
 
Vejledningen indeholder tre elementer: 
 
1) Dels forklares den teoretiske baggrund bag 

en relationspædagogisk lærerprofil 
 

2) Dels beskrives det, hvordan en relationspæ-
dagogisk lærerprofil er udarbejdet på bag-
grund af elevernes besvarelser af et spørge-
skema 

 
3) Dels illustreres det via øvelser, hvordan man 

som enkelt lærer og som lærerteam kan ar-
bejde med en relationspædagogisk lærer-
profil som samtaleramme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud over den teoretiske gennemgang består vej-
ledningen også af i alt otte relationspædagogi-
ske øvelseselementer:  
 
1. Refleksioner over lærerens egne idealer 

(øvelse 1) 
2. At lytte til eleverne (øvelse 2) 
3. Fire arketyper af lærerprofiler (øvelse 3) 
4. Relationspædagogisk lærerprofil/ 

Elevbesvarelse af spørgeskema (QTI) 
5. At reagere på sin relationspædagogiske læ-

rerprofil (øvelse 4) 
6. Lærerbesvarelse af spørgeskema (QTI) 
7. Lærerens egne svar op mod eget ideal 

(øvelse 5) 
8. Lærerens egne svar op mod elevernes svar 

(øvelse 6) 
 

Vejledningens elementer giver læreren et godt 
udgangspunkt for at tage en kollegial dialog om, 
hvad der er god undervisning set med elevernes 
øjne og set med lærerens øjne.  
 
Elementerne er desuden afsæt for en refleksions-
proces omkring lærerens overbevisninger og ide-
aler om god undervisning og omkring realiteterne, 
som de opleves af eleverne og af læreren selv. 
 
Lærerens relationspædagogiske profil er udarbej-
det på baggrund af et spørgeskema, som elever i 
lærerens klasse besvarer. 
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Spørgeskemaet bygger på den teoretiske model 
for interpersonel læreradfærd kaldet ’The Model 
for Interpersonal Teacher Behavior’. Denne model 
er udviklet af forskerne fra Utrecht universitet i Ne-
derlandene, der i mere end 25 år har forsket i in-
terpersonelle relationer i ungdomsuddannelser 
med henblik på at få viden om, hvordan man ska-
ber et godt læringsmiljø. 
 
Resultatet af elevernes besvarelse er lærerens re-
lationspædagogiske lærerprofil, som læreren fx 
kan bruge sammen med sin klasse, kolleger eller 
leder i forbindelse med refleksion over og samtale 
om hans/hendes undervisning. 
 
Lærerprofilen er således et værktøj, der giver læ-
reren indsigt i, hvordan eleverne i en specifik 
klasse oplever relationen mellem dem og den på-
gældende lærer i undervisningen. Som lærer kan 
man gennem elevernes stemme få mulighed for 
at blive opmærksom på egen rolle og adfærd i 
klasseværelset og tilpasse sin undervisning heref-
ter. 
 
Denne vejledning er en praktisk orienteret udgave 
af andre udgivelser, der uddyber det teoretiske så-
vel som det metodiske. Læs mere i (Lund & Lund 
2017; Lund & Lund 2016; Lund & Boie 2017b; Lund 
& Boie 2017a). 
 
God fornøjelse 
Lea Lund 
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier  
Aarhus Universitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vejledning til
den relationspædagogiske lærerprofil (QTI)
Denne vejledning er lavet med henblik på at støtte arbejdet på de skoler, 
hvor lærerne får udarbejdet en relationspædagogisk lærerprofil.

rofilen udarbejdes på baggrund af sp rgeskemaet internationalt kaldt: 
Questionnaire on teacher s interaction (forkortet QTI). 

Vejledningen indeholder tre elementer:

1. Den teoretiske baggrund bag den 
relationspædagogiske lærerprofil.

2. Udarbejdelsen af den 
relationspædagogisk lærerprofil - på 
baggrund af elevernes besvarelser af 
et sp rgeskema (QTI).

3. Det illustreres via øvelser, hvordan 
man som enkelt lærer og som 
lærerteam kan arbejde med en 
relationspædagogisk lærerprofil som 
samtaleramme.
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