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Vejledning til den relationspædagogiske 
lærerprofil 

 
 
 

¢ Teoretisk belæg for at arbejde med didaktisk refleksion 
¢ Baggrund for spørgeskemaet, som ligger bag den relationspædagogiske lærerprofil 
¢ Hvad svarer lærere og elever på i spørgeskemaet? 
¢ Hvordan læser og anvender man en relationspædagogisk lærerprofil? 
¢ Hvordan kan en relationspædagogisk lærerprofil indgå i sparring med ledere og 

kolleger? 
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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 som en del af FPL-projektet. Den relationspædagogiske 
lærerprofil er et værktøj til refleksion. Den relationspædagogiske 
lærerprofil udarbejdes på baggrund af spørgeskemaet, som 
internationalt kaldes: Questionnaire on Teachers interaction (forkortet 
QTI).  
 
Vejledningen indeholder tre elementer: 
 

¢ DEL 1: Didaktisk forståelsesramme 
En teoretisk gennemgang af den didaktiske 
forståelsesramme, som den relationspædagogiske 
lærerprofil bygger på.  
 

¢ DEL 2: Den relationspædagogiske lærerprofil 
En beskrivelse af den relationspædagogiske lærerprofils 
opbygning samt hvordan lærerprofilen udarbejdes på 
baggrund af lærer og elevers besvarelser af spørgeskemaet 
QTI. 

 
¢ DEL 3: Arbejdet med lærerens relationspædagogiske 

lærerprofil 
En konkret fremgangsmåde, hvor der sættes fokus på 
udviklingsarbejdet på skolen med udgangspunkt i lærernes 
individuelle relationspædagogiske lærerprofiler. Denne 
fremgangsmåde involverer følgende øvelser:  

 
Øvelse 1: Refleksionsspørgsmål til læreren 
Øvelse 2: Fire kvadranter i den relationspædagogiske lærerprofil 
Øvelse 3 Lærerens eget ideal 
Øvelse 4: Lyt til dine elevers opfattelser af den gode relation 
Øvelse 5: Aflæs din egen relationspædagogiske lærerprofil 
Øvelse 6: Lærerens egne svar op mod eget ideal  
Øvelse 7: Få andre øjne på din relationspædagogiske lærerprofil 
Øvelse 8: Alternative måder at kommunikere på 
Øvelse 9: Udvikl dit eget varslingssystem 
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Øvelse 10: Inddrag dine elever og teamet 
 
Samlet får lærere med denne vejledning et godt udgangspunkt til at 
påbegynde en kollegial dialog om, hvad der er god undervisning set 
med både elevernes og lærerens øjne.  
 
Desuden udgør arbejdet med den relationspædagogiske lærerprofil 
et afsæt for en refleksionsproces vedrørende lærerens 
overbevisninger og idealer om god undervisning sat over for 
realiteterne, som de opleves af eleverne og af læreren selv. Således 
udarbejdes den relationspædagogiske lærerprofil på baggrund af et 
spørgeskema, som både læreren selv og eleverne i lærerens klasse 
besvarer.  
 
Spørgeskemaet bygger på den teoretiske model for interpersonel 
læreradfærd kaldt The Model for Interpersonal Teacher Behavior 
(Wubbels et al. 2012). Modellen er udviklet af forskere fra Utrecht 
Universitet i Nederlandene, hvor de i mere end 25 år har forsket i 
interpersonelle relationer i ungdomsuddannelser med henblik på at 
tilegne sig viden om, hvordan man skaber et godt læringsmiljø. 
 
Den færdige relationspædagogiske lærerprofil kan læreren bruge 
både til individuel refleksion og som ramme for fælles refleksion og 
samtale om sin undervisning med klassen, kolleger og leder. 
 
Den relationspædagogiske lærerprofil er med andre ord et værktøj, 
der giver læreren indsigt i, hvordan eleverne i en specifik klasse 
oplever relationen mellem dem og den pågældende lærer i 
undervisningen. Som lærer kan man gennem elevernes stemme blive 
opmærksom på egen rolle og adfærd i klasseværelset – og tilpasse 
undervisningen herefter.  
 
Læs mere om den teoretiske og metodiske baggrund for denne 
vejledning i Lund & Lund 2017; Lund & Lund 2016; Lund & Boie 2017b; 
Lund & Boie 2017a. 
 
God fornøjelse med FPL-projektet! 
 
Lea Lund 
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 
Aarhus Universitet 
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DEL 1 

Didaktisk forståelsesramme 
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DEL 2 

Den relationspædagogiske lærerprofil 
 

En beskrivelse af den relationspædagogiske lærerprofils 
opbygning samt hvordan lærerprofilen udarbejdes på baggrund 

af lærer og elevers besvarelser af spørgeskemaet QTI. 
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DEL 3 

Arbejdet med lærerens relationspædagogiske lærerprofil 
 

En konkret fremgangsmåde, hvor der sættes fokus på 
udviklingsarbejdet på skolen med udgangspunkt i lærernes 

individuelle relationspædagogiske lærerprofiler. 



Denne vejledning er lavet med henblik på at støtte arbejdet på de skoler, hvor lærerne får udarbejdet 
en relationspædagogisk lærerprofil som en del af FPL-projektet. Den relationspædagogiske lærerprofil 
er et værktøj til refleksion, og den udarbejdes på baggrund af spørgeskemaet, som internationalt kaldes: 
Questionnaire on Teachers interaction (forkortet QTI).

Vejledningen indeholder tre elementer:

1. En teoretisk gennemgang af den 
didaktiske forståelsesramme, 
som den relationspædagogiske 
lærerprofil bygger på. 

2. En beskrivelse af den 
relationspædagogiske lærerprofils 
opbygning samt hvordan 
lærerprofilen udarbejdes på 
baggrund af lærer og elevers 
besvarelser af spørgeskemaet QTI. 

3. En konkret fremgangsmåde, 
hvor der sættes fokus på 
udviklingsarbejdet på skolen 
med udgangspunkt i lærernes 
individuelle relationspædagogiske
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1.

ANALYTISK 

FOKUS

Diagnosticering af 

eget klasserum

2.

AKTIONSPLAN

Aktionsskabelon 
udfyldes

3.

AKTION

IGANGSÆTTES

Dataindsamling.

Læreren gør sig egne 
noter og registrerer sin 

aktions påvirkning

4.

OBSERVATION 

Leder på besøg 

i undervisningen

5.

MUS/GRUS-SAMTALEN

Evaluerende samtale 
umiddelbart efter 

observationen

Kollegial didaktisk 

refleksion og evt.  
efterfulgt af justering
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